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1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
1.1 Malé a střední podniky v datech
•

Podnikatelskou činnost vykonávalo v roce 2016 v ČR (dle ČSÚ) celkem 1 144 417 právnických
a fyzických osob s počtem zaměstnanců 0-249, fyzických osob s počtem zaměstnanců 0-249 bylo
881 509 a právnických osob s počtem zaměstnanců 0-249 bylo 262 908. Celkově u právnických
a fyzických osob s počtem zaměstnanců 0-249 došlo k nárůstu oproti roku 2015 o 3 717 podniků.

•

Podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce
2016 byl 99,8 %. Podíl přidané hodnoty malých a středních podniků v roce 2016 činil 56,2 % a podíl
zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry
v ČR v roce 2016 činil 59,1 %.

•

Podíl OSVČ vykonávajících hlavní činnost na celkovém počtu OSVČ činil 58,9 % a podíl OSVČ
vykonávajících vedlejší činnost na celkovém počtu OSVČ činil tedy 41,1 % (k 31. 12. 2016). Od roku
2011 dochází k poklesu počtu OSVČ, kteří vykonávají hlavní činnost, a přibývá počet OSVČ, kteří
vykonávají vedlejší činnost.

•

V Operačním programu Podnikání a inovace byla v roce 2016 proplacená dotace pro malé a střední
podnikatele ve výši 1 168 295 741 Kč (v rámci 298 projektů).

•

V Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bylo v roce 2016
rozhodnuto o dotacích pro malé a střední podnikatele ve výši 2 865 035 007 Kč (v rámci 575
projektů), do března 2017 včetně bylo proplaceno celkem 221 354 688 Kč.

•

Program TIP Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2016 vyčerpal svou alokaci. Celkem bylo
v roce 2016 v rámci programu TIP podpořeno 6 projektů předložených malými a středními
podniky. Celková výše účelové podpory, čerpané přímo malými a středními podniky, činila
19 171 120 Kč.

•

V současné době má TA ČR deset programů na podporu projektů s aplikovanými výsledky, devět
programů výzkumu a experimentálního vývoje (ALFA, OMEGA, Centra kompetence, DELTA, GAMA,
EPSILON, nově také ZÉTA, THÉTA a ÉTA) a jeden program veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji
(BETA, v návaznosti BETA2).

•

Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložilo v roce 2016 v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
realizované Úřadem práce České republiky 6,9 mld. Kč, z toho 5,9 mld. Kč bylo financováno
z Evropského sociálního fondu. V rámci investičních pobídek (včetně rámcového programu pro
podporu technologických center a center strategických služeb) bylo vyčerpáno 42,3 mil. Kč.

•

Zastupitelské úřady realizovaly v roce 2016 celkem 161 projektů ekonomické diplomacie s finanční
podporou Ministerstva zahraničních věcí ve výši 16 mil. Kč. Česká rozvojová agentura (ČRA)
pravidelně vypisuje výběrová řízení na dodavatele služeb, zboží či stavebních prací v rámci
dvoustranných projektů v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR. V roce 2016 se
realizovalo 84 veřejných zakázek v celkovém objemu 169 mil. Kč.

•

V roce 2016 MŠMT v rámci programu KONTAKT II poskytlo malým a středním podnikům z účelové
podpory 1, 5 mil. Kč na řešení mezinárodních projektů. V roce 2016 bylo v rámci účelové podpory
4

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016
v Programu EUREKA CZ malým a středním podnikům poskytnuto 101, 9 mil. Kč. V rámci programu
EUROSTARS a EUROSTARS-2 byly v roce 2016 malým a středním podnikům poskytnuty finanční
prostředky na řešení projektů EUROSTARS celkem ve výši 4, 7 mil. Kč a dále v první až páté výzvě
EUROSTARS-2 bylo uhrazeno 36, 3 mil. Kč. V roce 2016 byla v rámci programu GESHER/MOST
poskytnuta podpora pro řešení posledního ukončovaného projektu z 5. výzvy ve výši 1,8 mil. Kč.
V roce 2016 bylo v programu ECSEL podpořeno celkem 40 českých účastí v mezinárodních
projektech, z nichž 10 se řadí mezi malý nebo střední podnik. V rámci Společné technologické
iniciativy ECSEL přispělo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na malé a střední podniky
v roce 2016 celkem 6,1 mil. Kč.
•

Ministerstvo pro místní rozvoj přidělilo v roce 2016 prostřednictvím Národního programu podpory
cestovního ruchu dotace 20 projektům malých a středních podniků v celkové výši 26,6 mil. Kč.

•

Ministerstvo zemědělství poskytlo MSP v roce 2016 v rámci Programu rozvoje venkova celkem
22,8 mil. Kč, v rámci 21 projektů.

•

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 až 2020, která byla přijata
usnesením vlády ČR č. 923 dne 12. 12. 2012, představuje zásadní strategický dokument pro oblast
podnikání. V návaznosti na tuto koncepci byl připraven Akční plán podpory malých a středních
podnikatelů na rok 2017, který je souborem opatření reagujících na současnou situaci malých
a středních podnikatelů v ČR.

5

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016

2 FAKTA A ČÍSLA
2.1 Metodika zpracování dat
Převážná část ekonomických dat pro Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře
v roce 2016 (dále Zpráva) byla získána z Českého statistického úřadu, hodnoty z oblasti výše podpor
z jednotlivých ministerstev a zprostředkujících institucí. Hodnoty za rok 2015 jsou definitivní, data za
rok 2016 jsou v předběžných číslech. Metodika ČSÚ pracuje s rozdělením podniků na malé a střední
výhradně podle počtu zaměstnaných osob.

2.2 Definice malého a středního podnikatele
Definice malého a středního podniku používaná v EU vychází z přílohy č. 1 Nařízení komise (EU)
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o EU prohlašují
určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).


1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků, které
zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo jejichž
bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR.



2. V rámci kategorie malých a středních podniků je malý podnik vymezen jako podnik, který
zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy
nepřesahuje 10 mil. EUR.



3. V rámci kategorie malých a středních podniků je mikropodnik vymezen jako podnik, který
zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy
nepřesahuje 2 mil. EUR.

Údaje o počtu zaměstnanců, hodnotě aktiv/majetku a výši obratu/příjmů zjišťují:


Podnikatelé vedoucí účetnictví z údajů uvedených v účetní závěrce sestavené a potvrzené
podpisovým záznamem statutárního orgánu účetní jednotky, resp. podpisovým záznamem
účetní jednotky, za účetní období bezprostředně předcházející období, v němž je podána
žádost o podporu (dále jen „poslední uzavřené účetní období“).



Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci z údajů uvedených v přiznání k dani z příjmů podaném
za zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, v němž je podána
žádost o podporu. Drobný, malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví
hodnoty počtu zaměstnanců, ročního obratu/příjmů a aktiv/majetku vlastním kvalifikovaným
odhadem, a to pro první období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po dobu
alespoň 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, resp. pro první zdaňovací období, ve kterém
bude provozována podnikatelská činnost po celé zdaňovací období.

Dalšími kritérii, která jsou brána v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot, jsou
druhy podniků. Jedná se především o „Nezávislé podniky“ a „Partnerské podniky“. Podrobnou definici
lze nalézt v článku 3, přílohy č. 1 Nařízení EK č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.
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2.3

Živnostenské podnikání

V České republice bylo k 31. 12. 2016 evidováno celkem 3 645 647 živnostenských oprávnění, což
představuje oproti roku 2015 nárůst o 89 289 živnostenských oprávnění, tj. o 2,5 %.
Statistické údaje týkající se počtu živnostenských oprávnění a podnikatelů s živnostenským
oprávněním jsou publikovány na internetových stránkách:
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich/, příp. je
možno poskytnout další statistické údaje zpracovávané pro potřeby Českého statistického úřadu.

2.4 Vývoj počtu malých a středních podniků v ČR
Graf č. 1: Vývoj aktivních subjektů v ČR v letech 2011–2016
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Zdroj: ČSÚ
Podle údajů Českého statistického úřadu vykazovalo podnikatelskou činnost k 31. 12. 2016 v České
republice celkem 1 144 417 právnických a fyzických osob s počtem zaměstnanců 0-249, fyzických osob
s počtem zaměstnanců 0-249 bylo 881 509 a právnických osob s počtem zaměstnanců 0-249 bylo
262 908. Podíl malých a středních podniků (údaj vychází z definice MSP užívané Českým statistickým
úřadem) na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2016 byl 99,8 %.

2.4.1 Porovnání vývoje počtu OSVČ
Na konci roku 2016 evidovala ČSSZ celkem 981 355 OSVČ. O rok dříve jich bylo o cca 5 tisíc méně.
Nejvyšší množství OSVČ registrovala ČSSZ na konci roku 2011, kdy jich v ČR bylo více než jeden milion.
Výraznou změnu na celkovém počtu OSVČ v letech 2011–2014 způsobil pokles OSVČ vykonávajících
hlavní činnost. Ještě na konci roku 2011 jich ČSSZ evidovala téměř 650 tisíc, na konci roku 2014 jich
však bylo pouze 586 tisíc. Jejich počet tak klesl v letech 2011–2014 o takřka 10 %.
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Tabulka č. 1: Počet OSVČ v letech 2011–2016
Hlavní činnost

K 31. 12. 2016
K 31. 12. 2015
K 31. 12. 2014
K 31. 12. 2013
K 31. 12. 2012
K 31. 12. 2011

Vedlejší činnost

577 818
578 544
586 112
602 395
627 596
649 990

Celkem

403 537
397 408
386 244
374 833
366 492
351 774

981 355
975 952
972 356
977 228
994 088
1 001 764

Zdroj: ČSSZ

2.5 Vývoj zaměstnanosti v malých a středních podnicích
Graf č. 2: Vývoj počtu zaměstnanců MSP1 v ČR v letech 2011–2016
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Zdroj: ČSÚ

2.6 Úvěry poskytované podnikatelům
Graf č. 3: Vývoj výše úvěrů poskytnutých všem podnikatelům v letech 2011–2016
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1

MSP = dle ČSÚ právnické osoby s počtem zaměstnanců 0-249; tato definice se vztahuje ke všem kapitolám
Zprávy.
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Graf č. 3 ukazuje vývoj výše úvěrů poskytnutých všem podnikatelům a z toho úvěrů poskytnutých
právnickým osobám s počtem zaměstnanců 0–249 a úvěrů poskytnutých fyzickým osobám
podnikatelům s počtem zaměstnanců 0–249. Výše úvěrů se postupně zvyšuje, s výjimkou fyzických
osob podnikatelům s počtem zaměstnanců 0–249, kde lze pozorovat stagnaci.
Graf č. 4: Výše úvěrů poskytnutých všem podnikatelům v roce 2016 v jednotlivých krajích
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Zdroj: ČNB
Graf č. 4 ukazuje výši úvěrů poskytnutých všem podnikatelům v roce 2016 a z toho úvěrů poskytnutých
právnickým osobám s počtem zaměstnanců 0–249 a úvěrů poskytnutých fyzickým osobám
podnikatelům s počtem zaměstnanců 0–249 rozdělenou podle sídla na jednotlivé kraje. Dominuje
Hlavní město Praha, následují velké kraje s aglomeracemi (Moravskoslezský s ostravskou
a Jihomoravský s brněnskou) a dále Středočeský kraj.
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2.7 Vývoj ekonomických ukazatelů malých a středních podniků
2.7.1 Výkony MSP
Graf č. 5: Vývoj výkonů MSP v ČR v letech 2011–2016
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Zdroj: ČSÚ

2.7.2 Přidaná hodnota
Graf č. 6: Vývoj přidané hodnoty MSP v ČR v letech 2011–2016
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2.7.3 Mzdy
Graf č. 7: Vývoj mzdových nákladů MSP v ČR v letech 2011–2016
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Zdroj: ČSÚ
Průměrná měsíční mzda v malých a středních podnicích dosáhla v roce 2016 výše 23 564 Kč a oproti
roku 2015 tak došlo k jejímu zvýšení o 514 Kč, o 2,2 %. Průměrná mzda byla u malých a středních
podniků v roce 2016 nižší o 11,7 % v porovnání s průměrem podnikatelské sféry, který byl – podle
výpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu z údajů ČSÚ – 26 676 Kč.

2.7.4 Investice
Graf č. 8: Vývoj investic MSP v ČR v letech 2011–2016
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11

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016

2.8 Zahraniční obchod
Graf č. 9: Porovnání MSP a ČR vývoje zahraničního obchodu v letech 2014–2016 v tis. Kč
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Ze statistických údajů vyplývá, že podíl malých a středních podniků (MSP) na přímém vývozu zboží je
nižší než u velkých podniků. Přímý vývoz vypovídá o přímém obchodu českých podniků (rezidentů) se
zahraničím, tj. případy, kdy české subjekty přímo zasílají zboží přes hranice svým zahraničním
obchodním partnerům. Tento podíl MSP osciluje kolem jedné třetiny celkového vývozu, podíl malých
a středních podniků na celkovém dovozu v roce 2016 byl 39,1 % a podíl malých a středních podniků na
celkovém vývozu byl 30,0 % (graf č. 9). Charakterem své produkce však MSP často vystupují jako
subdodavatelé velkých podniků, takže pokud velké podniky vyvážejí, vstupují subdodávky MSP do
statistiky zahraničního obchodu jako vývoz velkých podniků.
Vypovídací schopnost dostupných dat statistiky zahraničního obchodu o podílu MSP na vývozu je
částečně omezena tím, že část vývozu (v grafu označována jako Nepřímý obchod) nelze přiřadit
konkrétnímu vývozci. Důvodem je možnost zahraničních subjektů (nerezidentů) nakupovat a prodávat
zboží přímo na českém trhu, vyplývající z pravidel volného obchodu v rámci EU.
Protože údaje o obchodech nerezidentů na českém trhu nelze získat z přeshraniční statistiky
zahraničního obchodu (dále ZO), bylo k výpočtu podílu MSP nově využito národního pojetí statistiky
zahraničního obchodu, které v prostředí jednotného trhu EU lépe vystihuje vývozní výkonnost české
ekonomiky.
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Další určitou nepřesností v podílu MSP na ZO i na ostatních ukazatelích bylo započítávání údajů za
holdingy, které vzhledem k malému počtu zaměstnanců jsou vedeny mezi MSP, ale vykazují údaje za
své podřízené organizace, které patří převážně do kategorie velkých podniků. Rovněž tato skutečnost
byla v nové struktuře propočtu podílu MSP zohledněna.

2.9 Malé a střední podniky podle jednotlivých sekcí CZ NACE
2.9.1 Průmysl (sekce B + C + D + E)
Graf č. 10: Vývoj přidané hodnoty MSP v průmyslu v letech 2011–2016
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roku 2015 je to pokles o 130 635 mil. Kč,
o 7,3 %.

Přidaná hodnota vytvořená MSP v průmyslu v roce 2016 dosáhla 494 444 mil. Kč, oproti roku 2015 se
zvýšila o 26 460 mil. Kč, o 5,7 %. Mzdy (bez ostatních osobních nákladů; dále OON) v malých a středních
podnicích v průmyslu vzrostly oproti roku 2015 o 4 579 mil. Kč, o 2,8 %, na 169 328 mil. Kč. Průměrná
měsíční mzda vzrostla oproti roku 2015 o 741 Kč, o 3,2 %, na 23 881 Kč. Investice (hmotné a nehmotné,
včetně pozemků) MSP v průmyslu poklesly v roce 2016 oproti roku 2015 o 17 378 mil. Kč, o 15,3 %, na
96 357 mil. Kč.
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2.9.2 Stavebnictví (sekce F)
Graf č. 11: Vývoj přidané hodnoty MSP ve stavebnictví v letech 2011–2016
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Přidaná hodnota vytvořená MSP ve stavebnictví v roce 2016 vzrostla oproti roku 2015 o 1 608 mil. Kč,
o 1,2 %, na 139 359 mil. Kč. Mzdy (bez OON) v MSP ve stavebnictví vzrostly v roce 2016 oproti roku
2015 o 607 mil. Kč, o 1,4 %, na 45 445 mil. Kč. V roce 2016 vzrostla i průměrná měsíční mzda, o 520 Kč,
o 2,5 %, na 21 547 Kč. Celkové investice (hmotné, nehmotné včetně pozemků) MSP ve stavebnictví
v roce 2016 poklesly proti roku 2015 o 772 mil. Kč, o 2,2 %, na 33 957 mil. Kč.

2.9.3 Obchod (sekce G)
Graf č. 12: Vývoj přidané hodnoty MSP v obchodě v letech 2011–2016
300 000

Počet

ekonomicky

aktivních

MSP

250 000

v obchodu v roce 2016 vzrostl oproti roku
2015 o 1200 subjektů, o 0,5 %, na 242 586

200 000

282 595

273 478

252 146

233 644

235 058

100 000

237 649

150 000

aktivních

subjektů.

V

roce

2016

zaměstnávaly tyto podniky 345 tis.
zaměstnanců, oproti roku 2015 tento
počet vzrostl o 2 tis. osob, o 0,6 %. Výkony

50 000

MSP v obchodu v roce 2016 vzrostly
oproti roku 2015 o 13 478 mil. Kč, o 2,2 %,

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

na 641 180 mil. Kč.

Zdroj: ČSÚ
Přidaná hodnota vytvořená v MSP v obchodu v roce 2016 vzrostla oproti roku 2015 o 9 117 mil. Kč,
o 3,3 %. Mzdové prostředky (bez OON) u MSP v obchodu se v roce 2016 zvýšily oproti roku 2015
o 3146 mil. Kč, o 3,2 %, na 101 655 mil. Kč. V roce 2016 vzrostla oproti roku 2015 i průměrná měsíční
mzda, a to o 607 Kč, na 24 558 Kč. Celkové investice (hmotné, nehmotné včetně pozemků) MSP
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v obchodu poklesly v roce 2016 oproti roku 2015 o 2399 mil. Kč, o 4,5 %. Celkový objem investic MSP
v obchodě v roce 2016 byl 50 903 mil. Kč.

2.9.4 Tržní služby (sekce L-S)
Graf č. 13: Vývoj přidané hodnoty MSP ve službách v letech 2011–2016
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Přidaná hodnota vytvořená v MSP ve službách v roce
2016 vzrostla oproti roku 2015 o 26 703 mil. Kč, o 7,1 %. Mzdové prostředky (bez OON) v sektoru MSP
v tržních službách vzrostly v roce 2016 oproti roku 2015 o 1 495 mil. Kč, o 1,4 %, na 105 584 mil. Kč.
V roce 2016 vzrostla oproti roku 2015 i průměrná měsíční mzda, a to o 93 Kč, o 0,4 %, na 23 364 Kč.
Celkové investice (hmotné, nehmotné včetně pozemků) MSP ve službách se snížily v roce 2016 oproti
roku 2015 o 7 700 mil. Kč, o 6,2 %, na 132 070 mil. Kč.

15

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016

3 PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ
3.1 Snižování administrativní zátěže podnikatelů
Snižování administrativní zátěže podnikatelů patří dlouhodobě k prioritám vlád ČR. Výchozím bodem
byl rok 2005, kdy byla usnesením vlády č. 421 ze dne 13. dubna 2005 stanovena základna
administrativní zátěže dopadající na podnikatele z právních předpisů jednotlivých orgánů státní správy.
Od roku 2013 je pokrok ve snižování administrativní zátěže podnikatelů sledován prostřednictvím
opatření, která dokáží pružněji reagovat na aktuální potřeby podnikatelů a jsou pro orgány státní
správy i podnikatele lépe uchopitelná. V letech 2013-2016 se podařilo zrealizovat 85 opatření
vedoucích ke snížení administrativní zátěže, na dalších 23 opatřeních resorty aktuálně pracují. Přehled
všech zrealizovaných opatření v roce 2016, včetně rozpracovaných opatření, je uveden v materiálu
"Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016", který byl dne 10. července
2017 schválen vládou. Zároveň byl vládou schválen nový cíl v této agendě, a to do konce roku 2020
zrealizovat 40 opatření vedoucích ke snížení administrativní zátěže podnikatelů a v roce 2021
zrealizovat nové přeměření. Uvedený materiál bude rovněž zveřejněn na webových stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu.
Součástí toto materiálu jsou také výsledky nového přeměření administrativní zátěže podnikatelů (dále
jen "Přeměření 2016"). Přeměření 2016 bylo zrealizováno obdobně jako v roce 2013 ve spolupráci
s vybranými orgány státní správy. Byly zjišťovány informační povinnosti dopadající na podnikatele
z právních předpisů se stavem k 31. 12. 2015. Přeměření 2016 bylo uskutečněno v návaznosti na
usnesení vlády č. 595 ze dne 9. srpna 2013, kterým byla schválena Závěrečná zpráva o stavu
provedeného měření a přeměření administrativní zátěže podnikatelů. Z této zprávy vyplynul jako
dlouhodobý úkol zrealizovat v roce 2016 další přeměření administrativní zátěže podnikatelů. Do
Přeměření 2016 byla zapojena Expertní skupina pro snižování administrativní zátěže podnikatelů,
jejímž prostřednictvím byly zjišťovány iritující povinnosti podnikatelů a nejvíce zatěžující oblasti.
V roce 2016 pokračovala ve své činnosti Expertní skupina pro snižování administrativní zátěže
podnikatelů (dále jen „Expertní skupina“), která byla zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu
pro zintenzivnění úsilí při redukci zátěže podnikatelů na základě usnesení vlády č. 543 ze dne 9.
července 2014. Hlavním úkolem Expertní skupiny je posuzování a práce s návrhy s pozitivními dopady
na podnikatelské prostředí. Jejími členy jsou zástupci podnikatelských asociací, svazů a zástupce
z vysoké školy. V průběhu roku 2016 se zabývala 11 tématy, z nichž 2 témata byla vyřešena.
Vzhledem k tomu, že je činnost Expertní skupiny velmi pozitivně vnímána podnikatelskými svazy
i podnikateli, byl v této souvislosti do Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti
– Aktualizace pro rok 2016 (usnesení vlády č. 64 ze dne 25. ledna 2016) zapracován úkol pro dotčené
resorty zřídit "antibyrokratické komise". Úkolem těchto antibyrokratických komisí měla být spolupráce
s Expertní skupinou při projednávání námětů spadajících do působnosti příslušného resortu a přijímání
opatření ke snižování administrativní zátěže podnikatelů v rámci své působnosti.
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V průběhu roku 2016 se uskutečnila na Ministerstvu průmyslu a obchodu dvě jednání s dotčenými
resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem kultury, Ministerstvem práce
a sociálních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra
a Ministerstvem životního prostředí) za účelem splnění tohoto úkolu. Výsledkem je však skutečnost, že
uvedené resorty neshledávají za potřebné zřídit antibyrokratické komise. Zastávají názor, že stávající
nastavené systémy uvnitř resortů jsou dostačující. Byli proto jmenováni alespoň zástupci z těchto
resortů, kteří jsou kontaktní osobou pro projednání podnětů na snížení administrativní zátěže
předložené ze strany Expertní skupiny.
Ministerstvo průmyslu a obchodu pokračovalo v roce 2016 ve sbírání námětů na snižování
administrativní zátěže v podnikání přímo od podnikatelů prostřednictvím webové stránky
www.zjednodusujeme.cz.

3.2 Hodnocení dopadů regulace
Při vytváření podmínek pro podnikání chce ČR jít především cestou kvalitních právních předpisů. Proto
je věnována mimořádná pozornost předpokládanému hospodářskému a finančnímu dopadu každé
navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí. Jako efektivní nástroj k tomu slouží hodnocení
dopadů regulace tzv. RIA (Regulatory Impact Assessment), což je povinnost předkladatele zhodnotit
dopad budoucí regulace, a to již ve fázi plánování. Dále je nezbytné po určitém čase každý existující
právní předpis podrobit přezkumu z hlediska účinnosti a naplňování daných cílů. Vyhodnocení
účinnosti právního předpisu musí být prováděno vždy ve spolupráci s dotčenými subjekty.
Aktuální stav


Usnesení vlády ČR č. 76 ze dne 3. února 2016 o změně Obecných zásad pro hodnocení dopadů
regulace (RIA) uložilo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů zajistit
dodržování postupů vyplývajících z tohoto usnesení. Organizační zajištění provádění RIA je
plně v kompetenci orgánů státní správy – úkol je na MPO průběžně plněn.



Dne 11. května 2016 bylo vydáno aktualizované Opatření č. 7/2016 ministra průmyslu
a obchodu o dodržování Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace RIA.

3.3 Změny legislativy související s živnostenským podnikáním přijaté v roce
2016
Změny legislativy související s živnostenským podnikáním, které byly přijaty v roce 2016, jsou obsaženy
v příloze (Příloha č. 1 – Legislativní změny přijaté v roce 2016).

3.4 Zákon o významné tržní síle
Na problematiku nekalých obchodních praktik mezi podniky (dodavateli a odběrateli při dodávkách
zboží pro maloobchodní prodej konečným spotřebitelům) zaměřila v posledních letech svoji pozornost
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i Evropská komise. Nevyvážený vztah mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli je problémem, který
začal vyvstávat již v průběhu 90. let minulého století. Podle informací od dodavatelů dochází
k situacím, kdy za své zboží dostávají zaplaceno se zpožděním nebo, při započtení všech nákladů na
požadované poplatky, prodávají v podstatě bez marží, na úrovni nákladových cen. Institutem
významné tržní síly se u nás zabývá „zákon o významné tržní síle č. 395/2009 Sb.“, který byl
Parlamentem schválen jako poslanecký návrh (sněmovní tisk č. 431) a začal platit od 1. února 2010. Od
počátku nabytí jeho účinnosti byl předmětem kritiky jak podnikatelů, tak i odborníků.
V souvislosti s řešením uvedené problematiky vždy existovala a bude existovat řada rozdílných
přístupů.
Novela zákona o významné tržní síle, která má více chránit dodavatele před nekalými praktikami
některých obchodních řetězců, vstoupila v účinnost dne 6. března 2016. Zákon mimo jiné vyžaduje
dodržování 30denní doby splatnosti faktur mezi odběratelem a dodavatelem. Znemožňuje také
přenášet na dodavatele obchodní rizika a náklady obchodního řetězce. Rozsáhlé přílohy byly zrušeny
a nahrazeny souborem devíti deliktů, resp. nekalých praktik.
Již v průběhu roku 2016 se začaly objevovat návrhy některých dotčených subjektů na opětovnou
novelizaci zákona. Jako vhodnější se však zdá přístup či názor, který uvádí, že uplynula příliš krátká doba
od nabytí zákona a že není vhodné uvažovat o nějaké novele. Je vhodnější určitou dobu monitorovat
praxi a následně učinit přezkum. Ustanovení zákona byla projednána v klasickém meziresortním
připomínkovém řízení, jejich případný dopad by měla zhodnotit spíše víceletá aplikační praxe.

3.5 Podnikatelská rada
Významnou platformou spolupráce státní správy se soukromým sektorem a se zástupci zaměstnanců
je Podnikatelská rada – poradní orgán MPO meziresortního charakteru v oblasti podpory
podnikatelského prostředí, kde jsou pravidelně diskutovány aktuální otázky z oblasti podnikání.
Nejvyšší orgán Podnikatelské rady, jejímž předsedou je ministr průmyslu a obchodu, tvoří plénum,
které má 13 zástupců státní správy, 15 zástupců soukromého sektoru a 1 zástupce má v plénu
i Českomoravská konfederace odborových svazů. K aktuálním tématům jsou na zasedání Podnikatelské
rady pravidelně zvány i další subjekty veřejného a soukromého sektoru.
V průběhu roku 2016 se uskutečnila dvě zasedání pléna Podnikatelské rady, na kterých byla
diskutována témata: Nový zákon o veřejných zakázkách, Novela živnostenského zákona, Rok řemesel
2016 (informace o aktuálním stavu projektu, vyhodnocení studie), Projekt AMSP ČR na podporu
podnikání na venkově Rok venkova 2017 (představení projektu), dále informace o připravovaném
dalším projektu AMSP ČR Rok rodinného podnikání 2018, Sociální podnikání, Společenská
odpovědnost organizací a nefinanční reporting, Sdílená ekonomika, e-Government, e-Commerce.
Zasedání pléna Podnikatelské rady budou svolávána i nadále, nejméně však dvakrát ročně.
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3.6 Aktuální stav start-upové scény
CzechInvest se podporou nově vznikajících nadějných malých technologických společností a rozvoji
start-upového ekosystému v ČR věnuje již od roku 2010, kdy začal s pilotním programem na podporu
start-upů. V roce 2011 byl spuštěn projekt CzechAccelerator 2011 - 2014, který pomáhal českým startupům uspět na vyspělých zahraničních trzích. O rok později odstartoval projekt CzechEkoSystem,
který pomáhal k rozvoji českých mikro podnikatelů prostřednictvím dotovaného poradenství
a mentoringu. Projekty byly v roce 2015 úspěšně zakončeny a započaly intenzivní práce na přípravě
nového projektu na podporu start-upů financovaného z OP PIK.
Přípravné práce pokračovaly i v roce 2016. Projekty CzechStarter, CzechAccelerator, CzechDemo
a CzechMatch v roce 2016 nabyly konkrétní podoby, jak obsahové, tak i grafické v podobě nových log.
Kromě prací na interním projektu pro podporu start-upů, CzechInvest v roce 2016 rozběhl inkubační
program ESA BIC Prague, který Českou republiku zařadil do prestižního klubu států, kde Evropská
kosmická agentura otevřela svůj inkubátor. Dále CzechInvest pracoval na rozšíření zavedeného
projektu CzechLink, a to o platformu CzechLink „Start“ zacílenou na start-up společnosti. CzechLink
Start má za cíl propojit start-upy hledající investora a investory zamýšlející investovat rizikový kapitál.
Projekt je ve fázi finálních příprav.

3.6.1 Podpora z Interního projektu
CzechStarter
Podpora poskytovaná v rámci projektu CzechStarter je zaměřena na rozvoj podnikatelských aktivit MSP
prostřednictvím zvýhodněných služeb mentoringu a poradenství. Cílem je pomoc při komercializaci
produktu, uplatnění podnikatelského plánu, posílení marketingových a manažerských schopností,
zvýšení výrobních a prodejních aktivit a získání atraktivity pro rizikový kapitál či uzavření strategických
partnerství.
CzechAccelerator
Projekt CzechAccelerator umožňuje českým start-upům zúčastnit se tříměsíčního akceleračního
programu v zahraničních destinacích Silicon Valley, New York, Londýn a Singapur. Cílem je urychlení
rozvoje inovativních MSP a jejich internacionalizace formou podpory komercializace produktu,
transferu výsledků vývoje a inovačních aktivit do praxe a získání zkušeností s podnikáním na vyspělých
zahraničních trzích. Akcelerační program zajišťuje mentoring, poradenství, školení, workshopy
a networkingové akce, a nabízí MSP získat mezinárodní manažerské dovednosti, ověřit globální
potenciál jejich produktu a získat zákazníky, partnery či investici.
CzechDemo
Projekt CzechDemo je zaměřen na podporu MSP k účasti na mezinárodních akcích (konferencích,
veletrzích), kde firmy získají příležitost prezentovat svoje produkty a služby a ucházet se o zájem
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investorů či o finanční obnos, spojený se zvýšením medializace společnosti, případně také zvýšením
své mezinárodní konkurenceschopnosti.
CzechMatch
Projekt CzechMatch zajišťuje specializované semináře v zahraničních destinacích, kde mohou české
start-upy prezentovat svůj produkt či službu před zahraničními investory a odbornou veřejností, získat
potřebné know-how při jednání s fondy rizikového kapitálu či obdobného zdroje financování, navázat
obchodní kontakty nebo se setkat s potenciálními partnery či zákazníky. Cílem je zejména příprava MSP
na jednání s investory a partnery, získání zpětné vazby a ideálně i finančních prostředků pro další
rozvoj firmy.
Graf č. 14: Schéma rozvoje Start-upu

Zdroj: CzechInvest

3.6.2 První podpořené Start-upy
První výzva k předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena 24. 8. 2016 v rámci projektu CzechDemo.
Výzva nabídla MSP možnost účasti na třech mezinárodních akcích za zvýhodněných podmínek, a to na
CES 2017 v Las Vegas, Slush 2016 v Helsinkách a TechCrunch Disrupt 2016 v Londýně.
Za podpory CzechInvestu se tak na akci TechCrunch Disrupt v Londýně představily celkem 4
společnosti, na CES v Las Vegas rovněž 4 společnosti. Společnosti vybrané k účasti na CES v Las Vegas
se rovněž zúčastnily akce CES Unveiled 2016 konané v Praze dne 20. 10. 2016.
Akce Slush 2016 v Helsinkách realizována nebyla z důvodu nedostatečného počtu doručených žádostí
o podporu.
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Tabulka č. 2 : První výzva CzechDemo v číslech

Zdroj: CzechInvest

3.6.3 CzechStartups.org
Webová stránka http://www.czechstartups.org/ je první oficiální on-line centrum pro start-upy
v České republice, které má za cíl sdružovat důležité informace, zprávy, novinky a akce o české
a mezinárodní start-upové scéně na jednom místě (myšleno v ČR). Webový portál byl spuštěn na
podzim roku 2015 jako partnerský projekt vládní agentury CzechInvest ve spolupráci s IBM Česká
republika, Czech ICT Alliance, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky
a Rockaway Capital.
Na podzim roku 2016 dostaly webové stránky nový vzhled a verzi plně responzivní pro mobilní zařízení.
Mají nejen novou grafickou podobu, jiné rozložení sekcí a více informací, ale jsou dvojjazyčné (český
a anglický jazyk). V současné době má projekt přes 20 partnerů a ročně pořádá či spolupořádá několik
akcí, rovněž se podílí na podpoře start-upových eventů v zahraničí.
Webový portál Czechstartups.org a jeho sociální sítě aktivně podporují, spolupracují a propagují
programy interního projektu na podporu start-upů.

3.6.4 Spolupráce v rámci zemí „Visegradské čtyřky“
V roce 2015 byla podpisem Memoranda o porozumění k regionální spolupráci v oblasti inovací a startupů, zahájena oficiální spolupráce zemí Visegrádské čtyřky (V4; ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko)
v oblasti podpory start-upů.
V rámci této spolupráce byly v červnu a říjnu 2016 uspořádané pracovní skupiny pod názvem V4
Innovation Task force, na kterých se zástupci členů V4 zabývali například otázkou regionální spolupráce
v oblasti inovací a start-upů nebo stanovení společných zájmů V4.
Ve dnech 23. - 24. května 2016 se české (V4) start-upy úspěšně zúčastnily dvou akcí v rámci Startup
Fest Europe. Dne 23. 5. proběhla konference „V4 Startups & Scale-ups in the Netherlands“ v prostorách
Erasmus Centre for Entrepreneurship - Rotterdam Science Tower. Příprava tohoto projektu
ekonomické diplomacie probíhala v úzké spolupráci s Czech ICT Alliance, Prague Startup Centre
a zejména CzechInvestem a odborem ekonomické diplomacie MZV ČR. Prezentovalo se zde přes
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dvacet start-upů V4 z to 3 české společnosti. Další den se konala účast vybraných firem na Startup Fest
Europe v Amsterdamu.
Se záměrem propojit české technologické společnosti s britskými investory a zvýšit povědomí
o investičním potenciálu trhu členů V4 spolupracovala Agentura CzechInvest na již druhém ročníku
akce Central European ICT Startup 2016, který se konal 26. října 2016 v Londýně. Za České republiku
se účastnilo celkem 5 společností.
V Budapešti se 17. 11. 2016 konal kulatý stůl zástupců zemí V4, kde byla podepsána další spolupráce
v oblasti společné propagace podnikání a rozvoje mobility, autonomních aut a sdílené ekonomiky.
V neposlední řadě CzechInvest aktivně spolupracoval s Aspen Institute na vytvoření studie s název
České start-upy 2016, která byla vydána na podzim roku 2016. Studie jako první mapuje start-upy
v České republice. Výsledek celkové studie, na které se spolupodílela agentura CzechInvest,
je uveřejněn na http://www.aspeninstitutece.org/images_upload/files/Czech_startups_2016.pdf.

3.6.5 ESA BIC Prague
Cílem Programu ESA BIC Prague je vytvořit a provozovat podnikatelské inkubační centrum na podporu
začínajících podniků zaměřených na pozemní využití kosmických technologií a systémů. Vytvoření
podnikatelského inkubačního centra ESA BIC Prague přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR zejména regionu Praha, k podpoře rozvoje a růstu začínajících podniků, zvýšení zaměstnanosti
a podpoře vývoje produktů s vysokou přidanou hodnotou.
Program ESA BIC Prague bude ve své první fázi realizován po dobu pěti let, během kterých přijme
a podpoří až 25 začínajících podniků. Základ podpory je tvořen dotací ve výši 50.000 EUR,
které inkubovaný start-up může využít na nákup služeb zaměřených na vývoj svého produktu či služby
během doby inkubace.
Inkubace v Programu ESA BIC Prague dále zahrnuje podporu ve formě zvýhodněného nájmu
kancelářských (resp. laboratorních, výrobních) prostor a cenově zvýhodněných konzultantských
služeb, školení či rekvalifikací. Další výhodou inkubátoru je sdílení prostor a celkového zázemí, což
zefektivňuje vzájemnou spolupráci a komunikaci inkubovaných firem. Inkubační a nájemní smlouva
se uzavírá maximálně na dobu 2 let, které jsou pro nově vznikající firmu nejkritičtější. Podpořená firma
může využít prostor inkubátoru i v další fázi svého vývoje (za komerčních podmínek), nebo odejít
do vlastních prostor případně do některého z vědeckotechnických parků.
Financujícími partnery Programu jsou kromě Evropské kosmické agentury coby iniciátora, rovněž
Hlavní město Praha, které kofinancuje dotaci firmám z jedné poloviny a také se podílí na nákladech
souvisejících s řízením a propagací Programu a Ministerstvo průmyslu a obchodu, které bude
financovat část služeb poskytovaných start-upům a také manažerský tým odpovědný za realizaci
a administraci Programu.
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Hlavním úkolem agentury CzechInvest bude zajištění chodu inkubačního centra, včetně administrativy
související s přípravou Programu, jeho realizací a propagací. K těmto aktivitám mimo jiné patří zřízení
projektového týmu v rámci organizační struktury agentury CzechInvest, který bude odpovědný
za realizaci Programu ESA BIC Prague. CzechInvest rovněž vytvoří a bude dále budovat síť partnerů
Programu s odpovídajícími referencemi a zkušenostmi, kteří budou poskytovat start-upům komplexní
podnikatelské poradenství, technické služby a podporu během inkubace. Na podzim roku 2016 bylo
vybráno prvních 6 start-upů pro inkubaci. Jsou to společnosti Festka, Triphood, NG Aviation,
TuddyTuddy, Big Terra, InsightArt. Bližší info o programu je na stránkách http://www.esa-bic.cz/
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3.7 Podpora MSP od ČMZRB
3.7.1 Finanční nástroje
Pokračující hospodářský růst české ekonomiky se i v roce 2016 odehrával v prostředí nízkých
úrokových sazeb, což podpořilo zájem malých a středních podniků a bank o záruky ČMZRB. V roce 2015
se ČMZRB zapojila do programu COSME, záručního programu využívajícího prostředky Evropského
fondu pro strategické investice, jehož prostřednictvím chce Evropská komise povzbudit investiční
aktivitu v EU. Díky vysoké poptávce po zárukách ve druhé polovině roku 2016 se sjednaný finanční
rámec rychle vyčerpal, a proto ČMZRB s Evropským investičním fondem sjednala navýšení prostředků
zvyšujících kapacitu programu Záruka 2015 – 2023.

3.7.2 Realizace podpor v roce 2016
Podporu malého a středního podnikání realizovala banka v roce 2016, zejména na základě dohod
uzavřených s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
V roce 2016, stejně jako v roce 2015 zůstával hlavní nabídkou podpor určenou především pro malé
podnikatele národní program ZÁRUKA 2015 - 2023.
Výsledky realizace tohoto programu, který byl určen především pro malé podnikatele, potvrdily jejich
rostoucí zájem o využívání záruk. Patrný byl i nárůst podílu podpořených investičních úvěrů v průběhu
roku 2016.
V rámci programu INOSTART pokračovalo i v roce 2016 poskytování záruk za úvěry začínajícím
podnikatelům na inovativně zaměřené projekty. Úvěry podpořené zárukou ČMZRB poskytuje Česká
spořitelna, a.s.
Malí a střední podnikatelé předložili v roce 2016 celkem 2 078 žádostí o podporu formou záruk
za úvěry, či žádostí o úvěry (viz tabulka č. 3). Z tohoto počtu bylo 1 848 žádostí kladně vyřízeno, 10
žádostí bylo zamítnuto. Od žádosti odstoupilo v průběhu jejího vyřizování 114 žadatelů. Hodnocení
zbývajících 106 žádostí nebylo v roce 2016 ukončeno a bude pokračovat v roce 2017.
Tabulka č. 3: Přijaté žádosti o podporu a jejich vyřizování v roce 2016

Zdroj: údaje ČMZRB
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Záruky byly v největším rozsahu použity k podpoře projektů umístěných na územích Hlavního města
Prahy, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.
Tabulka č. 4: Realizace úvěrových a záručních programů v roce 2016
Program

počet uzavřených smluv

objem podpor
(mil. Kč)

záruky

ZÁRUKA 2015 až 2023

1 824

3 475

záruky

INOSTART

15

55

úvěry

regionální úvěry
v Jihočeském kraji

9

7

1 848

3 537

celkem

Zdroj: údaje ČMZRB
V národním programu ZÁRUKA 2015 - 2023 získali v roce 2016 malí a střední podnikatelé záruky ve výši
3 475 mil. Kč. Tyto záruky byly využity jako zajištění pro 1 824 úvěrů v celkové výši poskytnutých úvěrů
4 963 mil. Kč.
Na základě dohody s Jihočeským krajem byly poskytovány zvýhodněné úvěry malým podnikatelům.
Rozhodující část záručních obchodů byla v roce 2016 uskutečněna s Komerční bankou, a.s. a Českou
spořitelnou, a.s. Informace o spolupracujících bankách jsou obsaženy v grafu.
Graf č. 15: Struktura záručních obchodů v roce 2016 podle úvěrujících bank

Zdroj: ČMZRB
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Největší počet záruk byl poskytnut k projektům ve velkoobchodu a maloobchodu a dále
ve zpracovatelském průmyslu.
Převážná část poskytnutých úvěrů a záruk směřovala k malým podnikatelům do 49 zaměstnanců.
Kromě záruk za bankovní úvěry bylo poskytnuto též 260 záruk za návrh do obchodní veřejné soutěže
v celkovém objemu poskytnutých záruk 132 mil. Kč.
Na základě závazku prodloužit dobu ručení banka formou dodatků ke smlouvě o záruce prodloužila
trvání záruky u dalších 2 135 záruk ve výši 5 288 mil. Kč, což umožnilo podnikatelům dále čerpat úvěry
na financování provozních potřeb.

3.8

Aktivní politika zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytovalo v roce 2016 prostředky aktivní politiky zaměstnanosti,
které nejsou primárně určeny k podpoře podnikání, ale k řešení problémů pracovního uplatnění osob
na trhu práce znevýhodněných. Tyto prostředky mají pouze nepřímý vliv na podporu podnikání.
Přínos aktivní politiky zaměstnanosti spočívá jak v ekonomické a fiskální rovině (uchazeč o zaměstnání
již není veden v evidenci Úřadu práce České republiky a vyplácení podpor v nezaměstnanosti
a sociálních dávek je nahrazeno povinnými odvody zaměstnance a zaměstnavatele), tak v oblasti
sociální (pomáhá s pracovním uplatněním obtížněji zaměstnatelných osob a umožňuje udržovat
pracovní návyky nezaměstnaných, působí motivačně).
K 31. 12. 2016 evidoval Úřad práce České republiky celkem 381 373 uchazečů o zaměstnání.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 je celkový počet uchazečů o zaměstnání nižší o 71 745.
Podíl nezaměstnaných osob (tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let
k obyvatelstvu stejného věku, který počínaje lednem 2013 nahradil míru registrované
nezaměstnanosti) k 31. 12. 2016 činil 5,2 % a byl meziročně o 1 p. b. nižší.
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Graf č. 16: Podíl nezaměstnaných osob v krajích ČR k 31. 12. 2016

Zdroj: MPSV
Uvedená aktivní politika zaměstnanosti přímo nesouvisí s podporou MSP nebo souvisí pouze okrajově.
V rámci této politiky jsou připravovány pracovní síly, kterých se nedostává mimo jiné i pro MSP.
Zaměření rekvalifikací by mělo směřovat ke konkrétnímu pracovnímu uplatnění uchazeče nebo
zájemce o zaměstnání v souladu s potřebami trhu práce, a to v daném místě, kde tyto potřeby mohou
mít i MSP. Přínos APZ by byl i k aktivitám, které by umožnily uchazečům o zaměstnání stát se OSVČ podnikatelem.
Další důležitou aktivitou, která je v současném programovém období podporována z ESI fondů,
je podpora sociálního podnikání. OP Zaměstnanost v PO 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
(Specifický cíl 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky) bude podporovat aktivity jako je vznik a rozvoj
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení systému podpory startu, rozvoje
a udržitelnosti sociálních podniků včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich
financování. Dále pak aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce
prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech, zavedení
vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem
a marketingem sociálního podniku, podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních
podniků, včetně společensky odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti
o sociálním podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů.
I když výsledky těchto aktivit nebyly v roce 2016 dosud k dispozici, považujeme za vhodné zmínit
se o existenci a nastartování sociálního podnikání.
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4 PROGRAMY PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
4.1 Programy podpory Ministerstva průmyslu a obchodu
4.1.1 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
Tento operační program byl základním programovým nástrojem Ministerstva průmyslu a obchodu
pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 2007 — 2013. OPPI vycházel
ze základních principů Lisabonské strategie (následně Strategie Evropa 2020), která byla primárně
orientována na dosažení vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování principů
udržitelného rozvoje.
Hlavním cílem OPPI byla podpora a zvyšování konkurenceschopnosti ČR (a jejích regionů) v oblasti
průmyslu, podpora inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry,
a to zejména stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu
a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí
kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních
a komunikačních technologií.
OPPI navazoval na OP Průmysl a podnikání z období 2004 – 2006 a zároveň se jednalo o předchůdce
současného OP PIK. Finanční prostředky z OPPI mohli čeští podnikatelé využít na spolufinancování
podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

Zdroj: MPO
V rámci OPPI se podařilo vyčerpat kompletní alokaci připravenou pro tento operační program,
konkrétně se jednalo o 84,4 mld. Kč.
OPPI se skládal ze 7 prioritních os (6 prioritních os určených pro podnikatelskou sféru + 1 prioritní osa
OP Technická pomoc), jež se dále členila na oblasti podpory a jednotlivé programy. V souladu
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se zvolenou strategií byla v rámci OPPI poskytovaná podpora směřována do oborů, které byly nebo
měly

potenciál

stát

se

konkurenceschopnými

v evropském

a světovém

měřítku.

Tato konkurenceschopnost se opírala především o využití nových poznatků z oblasti vědy a výzkumu,
realizaci inovačních opatření, kvalitní pracovní sílu a o fungující síť služeb pro podnikatele.
Z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) bylo pro OPPI v rámci programovacího období 2007 –
2013 vyčleněno více než 3,12 mld. EUR. Včetně 15 % povinného spolufinancování z národních zdrojů
činila alokace na OPPI 3, 67 mld. EUR.
Ke dni 10. 7. 2017 byla přiznána dotace 12 413 projektům (projekty, kterým již bylo vydáno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace) v celkové hodnotě 95,7 mld. Kč.
OPPI zahrnoval oblasti podpory pro podnikatelskou sféru v 6 prioritních osách:


Prioritní osa 1: Vznik firem

Byla tvořena 2 oblastmi podpory, které se zaměřovaly na vytváření podmínek pro vznik nových firem
s akcentem podpory na inovačně orientované firmy. Pozornost byla věnována problematice
dostupnosti vhodných finančních zdrojů s cílem usnadnit přístup začínajících podnikatelů ke kapitálu
a rozšířit tím možnosti pro financování jejich podnikatelských záměrů a předkládaných projektů.
Příjemci podpory: výhradně MSP.


Prioritní osa 2: Rozvoj firem

Obsahoval 2 oblasti podpory. První se zaměřila na realizaci rozvojových podnikatelských projektů
konkurenceschopných malých a středních podniků, kterým bránila nižší vlastní kapitálová vybavenost
nebo omezená schopnost poskytnout zajištění úvěru v možnosti získat externí zdroje financování
prostřednictvím bankovních nástrojů. Druhá oblast podpory byla zaměřena na zlepšování technické
vybavenosti podniků nákupem moderních technologií, včetně informačních a komunikačních
technologií (ICT) a na rozvoj vybraných strategických služeb. Příjemci podpory: z převážné části MSP.


Prioritní osa 3: Efektivní energie

Obsahovala 1 oblast podpory, jejímž cílem bylo stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování
energetické náročnosti výroby a spotřeby fosilních primárních energetických zdrojů a podpořit
začínající podnikatele v aktivitách vedoucích k vyššímu využívání obnovitelných a druhotných zdrojů
energie. Příjemci podpory: z větší části MSP.


Prioritní osa 4: Inovace

Obsahovala 1 oblast podpory, která byla zaměřena na podporu technických a netechnických inovací
v podnicích, včetně rozvíjení jejich spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi a na podporu
jejich vlastních firemních kapacit pro VaV a návazných aktivit, zejména pak v sektoru MSP tak,
aby se zvýšila inovační aktivita podniků a počet podniků, které prováděly vlastní výzkum a vývoj.
Pozornost byla rovněž zaměřena na aktivity spojené s ochranou práv průmyslového vlastnictví.
Příjemci podpory: z větší části MSP.
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Prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovace

Obsahovala 3 oblasti podpory. Sledovala vytváření vhodného prostředí pro vznik a rozvoj inovačního
podnikání. Byla zaměřena na vytváření potřebné infrastruktury pro začínající podnikatele v podobě
podnikatelských inkubátorů, na rozšíření a zkvalitnění spolupráce mezi podnikatelskou sférou
a vzdělávacími institucemi a institucemi z oblasti VaV. Tato prioritní osa se rovněž zaměřila na tvorbu
kvalitní infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Pozornost byla dále věnována
problematice zkvalitnění infrastruktury pro podnikání, hlavně formou vytváření a rozvoje
podnikatelských nemovitostí. Příjemci podpory: z větší části MSP.


Prioritní osa 6: Služby pro rozvoj podnikání

Obsahovala 2 oblasti podpory. Byla zaměřena na rozvoj a využití kvalitních poradenských
a informačních služeb pro podnikatelské subjekty, a to i v oblasti vyhledávání nových obchodních
příležitostí a odborné přípravy na posilování pozic českého průmyslu v mezinárodním obchodu.
Poskytovaná podpora usnadnila marketingové aktivity MSP na zahraničních trzích. Příjemci podpory:
z převážné části MSP.

Tabulka č. 5: Čerpání OPPI v roce 2016, projekty MSP
Program
Počet projektů
Inovace - Inovační projekt - Výzva
1
IV
Nemovitosti - Výzva II
2
Potenciál - Výzva III
4
Prosperita - Výzva I (veřejná
1
podpora)
Prosperita Výzva III (veřejná
4
podpora)
Rozvoj - Výzva III
285
Školicí střediska - Výzva II
1
Celkový součet
298

Proplacená dotace v Kč
3 375 450
962 000
14 602 313
1 092 579
85 677 013
1 055 341 073
7 245 313
1 168 295 741

Zdroj: MPO

4.1.2 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK) je základním
programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) v programovém období 2014—2020. Tento
operační program byl schválen Evropskou komisí Rozhodnutím K (2015) 3039 dne 29. dubna 2015
a stal se tak klíčovým nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie
v programovacím období 2014 — 2020.
Strategie OP PIK je založena na dvou pilířích, jež se vzájemně prolínají. Jedním jsou společné myšlenky
a cíle vtělené do „Strategie Evropa 2020“, která si klade za cíl posílit hospodářství založené
na znalostech a inovacích, podporovat konkurenceschopnost a ekologičtější ekonomiku a rovněž
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podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, a druhým jsou priority a potřeby ČR identifikované
na národní i evropské úrovni.
Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech
a inovacích. Pojem "konkurenceschopný" zahrnuje schopnost místních podniků prosazovat
se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem "udržitelný" zvýrazňuje dlouhodobý
horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.
OP PIK je zaměřen na přenos technologií a spolupráce odvětví výzkumu a vývoje a inovačních firem,
posun od budování inovační infrastruktury k jejímu rozvoji a efektivnímu využívání, posílení role
finančních nástrojů, větší důraz na využití výsledků aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje.
OP PIK se skládá z 5 prioritních os (4 prioritní osy určené pro podnikatelskou sféru + 1 prioritní osa OP
Technická pomoc), které pokrývají celkem 12 investičních priorit v rámci 5 tematických cílů. Ke každé
investiční prioritě náleží specifický cíl, s výjimkou prioritní osy 5 – Technická pomoc, která se nevztahuje
k žádné investiční prioritě ani tematickému cíli. OP PIK zahrnuje dohromady 16 specifických cílů
reprezentující specifické tematické zaměření podpory. OP PIK je rozčleněn celkem do 24 programů
podpory, z nichž 11 je výhradně určeno pro MSP. Z ERDF je pro OP PIK v rámci programovacího období
2014 – 2020 vyčleněno více než 4,33 mld. EUR. Celková alokace OP PIK včetně národních zdrojů činí
4, 91 mld. EUR.
Prioritní osy OP PIK jsou následující:


Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Je tvořena 2 specifickými cíli, které jsou zaměřeny na rozvoj podnikání založeného na intenzivní tvorbě
a využívání unikátních znalostí ve všech oborech významných z pohledu specializace ČR a dále
na zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury vedoucího ke zvýšení intenzity společných
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným
a podnikovým sektorem.
Tato prioritní osa cílí na zvýšení výdajů soukromého sektoru na výzkumné a inovační činnosti.
Má podpořit investice do zlepšení kvality infastruktury pro výzkum a technologický rozvoj s prioritou
modernizace a rozšíření výzkumného vybavení, dále finančně náročné investice do podnikového VaV
inovací, do vývoje produktů a služeb a obchodování s výsledky výzkumu. Problémem v ČR
je nedostatečná spolupráce ve VaV mezi soukromou a veřejnou sférou, proto je zapotřebí podporovat
projekty přenosu technologií, vytváření sítí, rozvoje klastrů a aplikovaných inovací prostřednictvím
konceptu inteligentní specializace, projekty technologického a aplikovaného výzkumu, mezinárodní
spolupráce a také ochrany duševního vlastnictví. Příjemci podpory: MSP, organizace pro výzkum
a šíření znalostí, vysoké školy, univerzity. Alokace: 1 352 544 411 EUR.


Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Je tvořena 4 specifickými cíli, které jsou zaměřeny na zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů
a nových podnikatelských záměrů zejména inovačního charakteru s vysokým potenciálem růstu,
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s přínosem pro zaměstnanost, dále na rozvoj internacionalizace podnikání v oblasti sofistikovaných
služeb a poradenství na MSP, na zvýšení využitelnosti podnikatelské infrastruktury, vč. využití tzv.
brownfieldů a rovněž také na zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů s důrazem
na technické odborné vzdělávání zaměstnanců MSP. Příjemci podpory: výhradně MSP. Alokace:
892 130 143 EUR.


Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných
surovin

Je tvořena z 6 specifických cílů, které jsou zaměřeny na podporu udržitelnosti ekonomiky
prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie, podporu konkurenceschopnosti podnikatelských
subjektů a udržitelnosti ekonomiky prostřednictvím snížení energetické náročnosti, na posílení
konkurenceschopnosti a udržitelnosti ekonomiky pomocí rozvoje a modernizace energetické
infrastruktury a na podporu konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti ekonomiky zaváděním
nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Rovněž má tato prioritní osa
podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost ekonomiky prostřednictvím kombinované výroby
elektřiny a tepla a posílit konkurenceschopnost a ekonomiku prostřednictvím rozvoje a modernizace
energetické infastruktury. Příjemci podpory: MSP, fyzické či právnické osoby na základě licence
na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie. Alokace:
1 217 129 658 EUR.


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

Obsahuje 2 specifické cíle, které jsou zaměřeny na růst konkurenceschopnosti ekonomiky, založeném
na moderních vysokorychlostních sítích pro připojení k internetu, a na růst konkurenceschopnosti,
založeném na vyvíjení a využívání vysoce inovativních ICT. Tato prioritní osa má přispět ke zlepšení
přístupu k ICT zejména v méně rozvinutých regionech. Intervence mají směřovat do těch lokalit, kde
neexistuje žádný provozovatel sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující zajišťování
služby reálnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s a není pravděpodobné, že by v ní do 3 let nějaký
poskytovatel vybudoval infrastrukturu pro poskytování této služby. Stejně tak má tato prioritní osa
přispět k rozvoji vysoce sofistikovaných ICT řešení, sdílených služeb
a datových center. Příjemci podpory: MSP. Alokace: 743 657 589 EUR.
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Tabulka č. 6: Čerpání OP PIK v roce 2016, projekty MSP

Program

Počet projektů

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
INOVACE
INOVACE - Patent
Inovační vouchery
MARKETING
NEMOVITOSTI
PARTNERSTVÍ
ZNALOSTNÍHO
TRANSFERU
POTENCIÁL
SPOLUPRÁCE
TECHNOLOGIE
ÚSPORY ENERGIE
Celkový součet

49
21
32
10
182
102
3

50
8
76
42
575

Poskytnuté dotace Proplaceno - 2017/03
- rozhodnutí 2016 v Kč
v Kč
368 051 914,86
61 459 532,39
190 355 615,01
23 318 441,75
10 669 275,00
81 250,00
1 909 149,75
752 400,00
522 322 725,99
45 090 325,47
1 088 228 427,24
69 430 383,70
5 006 184,40
0,00

456 689 502,04
47 997 440,00
18 790 772,94
155 014 000,26
2 865 035 007,49

5 438 932,87
0,00
12 145 901,90
3 637 520,40
221 354 688,48

Zdroj: MPO
Při podpoře MSP z OP PIK a národních programů je nutné zmínit vazbu na Národní výzkumnou
a inovační strategii pro inteligentní specializaci (RIS 3), která je zásadním dokumentem pro zacílení
programů podpory na oblasti, které mohou České republice přinést největší zlepšení
konkurenceschopnosti. Zejména permanentní proces dialogu mezi aplikační (podnikatelskou) sférou
a výzkumem (tzv. Entrepreneurial Discovery Process) sehrává významnou roli při formulaci programů
podpory i stanovování parametrů jednotlivých výzev k předkládání žádostí o podporu.
Přehled o zveřejněných výzvách za rok 2016 je uveden v příloze č. 6.

4.1.3 Podpora inovací z národních programů
Podpora provázanější spolupráce výzkumné a podnikové sféry za účelem aplikace výsledků výzkumu
a vývoje do praxe a jejich následná komercionalizace s cílem zvyšování konkurenceschopnosti českých
firem stále patří mezi aktuální priority.
Za účelem podpory komercionalizace výsledků VaVaI a také s ohledem na strukturu a vývoj
hospodářství ČR směrem k produkci s vyšší přidanou hodnotou byl v roce 2015 vytvořen program
podpory aplikovaného výzkumu s názvem TRIO, který bude až do roku 2021 sloužit k rozvoji
potenciálu ČR v oblasti klíčových technologií „KETs“. Vzhledem k průřezovému charakteru KETs bude
program přispívat k naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací. Mezi cíle programu TRIO patří rovněž posílení účinné spolupráce ve VaV mezi podniky
a výzkumnými organizacemi, což je podmínka účasti v programu.
V současné době připravuje MPO nový program na podporu průmyslového výzkumu s názvem
TREND, který bude navazovat na zmiňovaný program TRIO. Nový program bude v roce 2017 předložen
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vládě ke schválení, v roce 2018 předpokládáme realizaci první veřejné soutěže. Tento nový program
bude stejně jako program TRIO podporovat projekty kolaborativního výzkumu, svým věcným
zaměřením bude plně implementovat RIS3 strategii a zajistí odpovídající pokračování podpory
výzkumu

a vývoje

po

ukončení

výzev

v Operačním

programu

Podnikání

a inovace

pro konkurenceschopnost.
Uvedené národní programy vhodně doplňují podporu konkurenceschopnosti MSP, jejímž hlavním
zdrojem je v současném období OP PIK (zejména v prioritní ose 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro
inovace je zaměřena na podporu v oblastech budování infrastruktury, realizaci výzkumných projektů,
navazování spolupráce ve VaVaI, transfer technologií, patentovou ochranu a další), který patří
v současném období mezi hlavní nástroje podpory konkurenceschopnosti ČR.
Programy podpory průmyslového výzkumu a vývoje a MSP v číslech
V roce 2016 pokračovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v podpoře projektů průmyslového
výzkumu formou dotací ze státního rozpočtu v rámci programu TIP (2009 – 2016). Jedná se o resortní
program zajišťující výzkum a vývoj za účelem posílení produkce v České republice, resp. v Evropské unii,
k podpoře udržitelného rozvoje ve všech dimenzích, tj. ekonomické, sociální a environmentální,
k zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků výzkumu a vývoje pro průmyslovou výrobu a jejich rychlého
a efektivního využívání. Program TIP v roce 2016 vyčerpal svou alokaci. Celkem bylo v roce 2016
v rámci programu TIP podpořeno 6 projektů předložených malými a středními podniky. Celková výše
účelové podpory, čerpané přímo malými a středními podniky, činila 19 171 120 Kč.
V listopadu 2015 byla vyhlášena první veřejná soutěž v programu TRIO a v roce 2016 bylo podpořeno
103 projektů předložených malou či střední firmou, přičemž celková částka vyčerpaná na tyto
projekty činila 156 561 090 Kč. V říjnu 2016 byla vyhlášena 2. veřejná soutěž, jejíž výsledky by měly být
známé v květnu 2017.

4.1.4 Státní program EFEKT
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (dále
jen „program EFEKT“) je zřízen na základě ustanovení § 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů.
ČR plynou z členství v EU povinnosti plnit společné závazky. V rámci klimaticko–energetické politiky
patří mezi stěžejní úkoly plnění závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2009/28/ES o podpoře obnovitelných zdrojů energie a Směrnice EP a Rady č. 2012/27/EU
o energetické účinnosti. V oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) je stanoven ČR cíl do roku 2020
ve výši 13 % podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie. V oblasti energetické účinnosti byl
na úrovni EU stanoven nezávazný cíl zvýšit energetickou účinnost o 20 % oproti výhledům na rok 2020.
Ze směrnice o energetické účinnosti ČR vyplývá aktualizovaná výše příspěvku k plnění EU cíle
energetické účinnosti (v rámci schválené aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti
ČR v roce 2016) ve výši 50,67 PJ úspor energie na konečné spotřebě energie do roku 2020. Jedná
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se o výši příspěvku, která odpovídá závazku ČR při snižování objemu prodeje energie konečným
zákazníkům.
Pro zajištění výše uvedených závazků je nutno vytvářet vhodné politické a legislativní podmínky
a připravovat technická a ekonomická řešení. Jedním z ekonomických nástrojů, který přispívá
k dosažení stanovených cílů, je právě program EFEKT. Program EFEKT slouží Ministerstvu průmyslu
a obchodu jako jedna z cest, jak pozitivně ovlivnit úspory energie v ČR. Význam programu je dán
širokou škálou podporovaných aktivit, které mají přímo, ale zejména nepřímo vliv na realizaci úspor
energie jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.
Program se orientuje na aktivity, které nelze financovat z operačních programů nebo jiných zdrojů. Lze
ho tudíž vnímat jako doplňkový program k energetickým programům podporovaným ze strukturálních
fondů Evropské unie.
Program EFEKT pro rok 2016 byl schválen usnesením vlády č. 940 ze dne 20. 11. 2015.
Oblasti podpory:


Úspory energie – komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy,
rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově, energeticky úsporná opatření
v budovách realizovaná pomocí energetických služeb se zaručeným výsledkem (metoda EPC);



Energetické poradenství - energetická konzultační a informační střediska (EKIS);



Propagace a vzdělávání - kurz, seminář v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů
energie, publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie;



Energetický management – zavádění systému managementu hospodaření energií podle ČSN
EN ISO 50001, příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC; zpracování
územní energetické koncepce, zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce



Specifické a pilotní projekty – pilotní projekty, projekty vzdělávání, studie a mezinárodní
spolupráce.

V roce 2016 byla z Programu EFEKT skutečně čerpaná dotace ve výši 81,5 mil. Kč, kterou bylo
podpořeno 188 projektů v oblasti úspor energie s celkovými investičními náklady ve výši 146,3 mil. Kč.
Tabulka č. 7: Přehled podpořených projektů podle oblastí podpory včetně celkových nákladů
Oblast podpory
Úspory energie
Energetické poradenství
Propagace, vzdělávání
Energetický management
Specifické a pilotní projekty
Celkem

Podpořené
projekty
52
70
33
27
6
188

Celkové investiční
náklady v Kč
109 389 232,36
9 107 502,00
6 647 313,61
13 905 610,00
7 226 250,00
146 275 907,97

Skutečně čerpaná
dotace v Kč
53 909 385,50
9 107 502,00
4 706 782,61
6 595 599,00
7 226 250,00
81 545 519,11

Zdroj: MPO
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Program EFEKT 2016 můžeme zhodnotit také z hlediska typu příjemců. Je zřejmé, že největší část
dotací, více než polovinu (65,02 %), dostávají obce a města. Následují právnické osoby (14,55 %), které
zastupují s.r.o. a akciové společnosti. Dále jsou to ostatní příspěvkové organizace (5,14 %) a občanská
sdružení (4,67 %). Celkový rozpočet programu za rok 2016 byl 88,2 mil. Kč.
Tabulka č. 8: Objem dotací podle typu příjemce (Kč)
Položky
Příjemci dotace podle typu
5212, 6312
FYZICKÉ OSOBY
5213, 6313
PRAVNICKÉ OSOBY
5221, 6321
O.P.S.
5222, 6322
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
5229, 6329
OSTATNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
5321, 6341
OBCE
5323, 6342
KRAJE
5332, 6352
VŠ
5339, 6359
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
CELKEM

Skutečně čerpaná dotace v Kč
2 107 261,00
11 863 633,96
1 296 988,65
3 811 799,00
751 508,00
53 017 926,50
3 506 345,00
995 000,00
4 195 057,00
81 545 519,11

Zdroj: MPO

4.1.5 Program ENERG
Program ENERG na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v odvětví malého a středního
podnikání je jedním z pilotních projektů rozvoje finančních nástrojů v ČR. Cílem programu
je usnadňovat malým a středním podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup k financování
projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie
z obnovitelných zdrojů pro jejich činnost za účelem dosažení úspor v konečné spotřebě energie.
Program zaplňuje dosavadní mezeru ve financování projektů energetických úspor pro podniky působící
na území Prahy. Program ENERG byl schválen usnesením vlády č. 957 dne 2. 11. 2016.
Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Správcem finančního nástroje
je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., (dále též „ČMZRB“), který vykonává svojí činnost
na základě dohody o financování uzavřené s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Program je vyhlášen
v souladu se zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o zřízení ministerstev
a jiných orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci programu ENERG bude vyhlášena jedna výzva v dubnu 2017. Tato kontinuální výzva bude
omezena vyčerpáním alokovaných finančních prostředků nebo datem ukončení programu
31. 12. 2020.
Celková finanční alokace programu ENERG je ve výši 129 856 463 Kč. Program je financován z podílu
výnosu z prodeje emisních povolenek za rok 2014, což jsou výdaje odpovídající účelově vázanému
výnosu z dražeb povolenek v souladu se zákonem č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou z 50 % realizovány
prostřednictvím kapitoly MPO a z 50 % prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Finanční
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prostředky pro program ENERG budou převedeny do ČMZRB, která bude program administrativně
zajišťovat a finančně vypořádávat.
Pro malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy budou podporovány následující aktivity:
a) zvýšení energetické účinnosti některé z ekonomických činností, kterou lze podpořit na území
hlavního města Prahy, podrobněji uvedeno v Příloze č. 1 programu (dále jen „podporovaná
ekonomická činnost“), nebo
b) zvýšení energetické účinnosti budovy, ve které je uskutečňována převážně podporovaná
ekonomická činnost (pouze v případě podpory de minimis), nebo
c) výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu příjemce podpory a tím úplného
nebo částečného nahrazení stávajícího výroby energie z neobnovitelných zdrojů,
nebo nahrazení méně účinného zdroje energie z obnovitelných zdrojů účinnějším, pouze
za podmínky, že výrobou energie z obnovitelných zdrojů bude dosaženo samostatně
prokazatelné energické úspory.

4.1.6 Společná technologická iniciativa
Ministerstvo průmyslu a obchodu uzavřelo v rámci Joint Technology Initiative („JTI“), do které je Česká
republika zapojena, Memorandum o porozumění se společným podnikem Clean Sky 2 dne 29. 3. 2016.
V jeho rámci se připravují aktivity na podporu MSP působících v leteckém a kosmickém průmyslu.

4.2 Programy podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky v roce
2016
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) podporuje záměry malých a středních firem při jejich vstupu
na cizí trhy především formou projektů ekonomické diplomacie, projektů zahraniční rozvojové
spolupráce a prostřednictvím programu OECD Eurasia.

4.2.1 Projekty ekonomické diplomacie a podpora exportérů
V roce 2016 zastupitelské úřady realizovaly 161 projektů ekonomické diplomacie s finanční podporou
MZV ve výši 16 mil. Kč. Na projektech participovalo téměř 1200 českých firem. Projekty byly zaměřeny
na řadu odvětví včetně potravinářství a zemědělství, obranného průmyslu, environmentálních
technologií zdravotnictví, energetiky, těžebního průmyslu, letectví, nanotechnologií či informačních
a komunikačních technologií. Hlavním cílem projektů byla podpora českých podnikatelských subjektů
při vstupu na zahraniční trhy, a to formou účasti na veletrzích a výstavách, seminářích, prezentačních
akcích a podnikatelských misích.
MZV v roce 2016 zorganizovalo také cesty ministra zahraničních věcí s doprovodem podnikatelských
delegací, např. do Egypta a Ománu, Indonésie a Barmy, Běloruska, Koreje, Kazachstánu a Indie.
Náměstek pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce pak v rámci
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projektů ekonomické diplomacie vedl podnikatelské mise do Íránu, Nigérie a Senegalu, Kuby, Státu
Izrael a Chile.
MZV zorganizovalo v ČR v roce 2016 celkem 33 klientských akcí (exportní semináře, podnikatelská fóra,
setkání s velvyslanci, konference v regionech, apod.), kterých se účastnilo téměř 2500 podnikatelských
subjektů. Na seminářích zaměřených teritoriálně vystoupili zástupci MZV ČR, například ekonomičtí
diplomaté vyslaní v dané zemi, kteří posluchače těchto akcí seznámili s aktuálními obchodními
příležitosti v dané zemi a nabídli jednotlivým firmám asistenční služby v příslušném teritoriu.
Na konference pořádané jako reakce na aktuální politické dění v dané zemi, mající dopad na bilaterální
obchodní a ekonomické vztahy s ČR, zvalo MZV odborníky rovněž z dalších rezortů. Jako vystupující byli
na tyto akce zváni rovněž zástupci EGAP, ČEB a dalších organizací podporujících export (HK ČR, SPaD,
oborové asociace, atp.). Velmi úspěšná byla i prezentace ve společném Exportním domě MZV a EGAP
během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kdy celková návštěvnost stánku dosáhla okolo
1400 zástupců českých firem. Z pohledu firem byla oceněna nejvíce možnost konzultací s přítomnými
obchodními rady z Moskvy, Washingtonu, Teheránu, Rijádu a dalších zemí. V rámci doprovodného
programu k Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu proběhly konference na téma „Írán: perspektivní
trh pro české firmy“, dále na téma „Strojírenství: základ úspěchu českého exportu“, a semináře
zaměřené na Kazachstán, Nizozemsko a na obchodní příležitosti s rozvojovým světem.
Klientské centrum pro export přijalo v rámci svých aktivit 534 dotazů českých firem ohledně možného
působení na zahraničních trzích. Nabízené služby byly určené především malým a středním podnikům.
Základní okruh služeb Jednotné zahraniční sítě byl i v roce 2016 nabízen zdarma. Odborné služby typu
cílený průzkumu trhu, zjištění bonity zahraničních obchodních partnerů, organizace obchodních
jednání či analýza teritoria, jsou zpoplatněny (patří do balíčku nabízeného CzechTrade). Rozsáhlá
nabídka služeb státu zahrnovala také asistenci a podporu při jednáních s oficiálními institucemi
a státními podniky v zahraniční. V roce 2016 se nejčastěji firmy na Klientské centrum obracely žádostí
o informace o podmínkách vstupu na zahraniční trhy nebo využily služby spojené s vyhledáním
vhodných obchodních partnerů.
MZV dále vydalo Mapu globálních oborových příležitostí, jenž pomáhá identifikovat perspektivní
možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům
přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií. Zaměřuje se především na sektory
s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu
a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových
trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České
republiky. Mapa byla aktualizovaná v červnu 2016.

4.2.2 Projekty zahraniční rozvojové spolupráce
Podnikatelské subjekty mají k dispozici následující dvě možnosti pro zapojení do projektů zahraniční
rozvojové spolupráce (ZRS).
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Česká rozvojová agentura (ČRA) pravidelně vypisuje výběrová řízení na dodavatele služeb, zboží
či stavebních prací v rámci dvoustranných projektů v prioritních zemích ZRS ČR. V roce 2016
se realizovalo 84 veřejných zakázek v celkovém objemu 168 953 403,48 Kč.
Dalším nástrojem jsou dotace v režimu „de minimis“ pro podnikatele. V roce 2016 vyhlásila Česká
rozvojová agentura dva tyto dotační tituly pro soukromý sektor: Program rozvojového partnerství
pro soukromý sektor (dále „Program partnerství“) a Program studie proveditelnosti.
Cílem obou dotačních titulů je zvýšení zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů ZRS ČR a cílů
udržitelného rozvoje. Díky vyšší míře poskytnutého spolufinancování dochází ke snížení rizika vstupu
českých firem na rozvojové trhy. Měřitelnými indikátory jsou nově vytvořená pracovní místa, zapojení
místních producentů do hodnotových řetězců, přenos know-how a technologií k navyšování
odborných znalostí a kapacit, udržitelnost partnerství v delším časovém horizontu a úspěšné
financování technických řešení.
Projekty v rámci Programu partnerství byly implementovány v prioritních zemích ZRS ČR, které byly
schváleny usnesením vlády ČR č. 366 z roku 2010 o Koncepci ZRS ČR na období 2010–2017. Program
studie proveditelnosti byl otevřen pro všechny rozvojové země. Do obou programů se mohly
prostřednictvím veřejného dotačního výběrového řízení hlásit pouze české podnikatelské subjekty.
V souladu s Plánem ZRS ČR na rok 2016 bylo na oba programy alokováno 10 mil. Kč.
V listopadu 2016 pak bylo vyhlášeno nové kolo Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor
(dále Program), který sloučil Program partnerství i Program studií proveditelnosti do jednoho
dotačního titulu v režimu de minimis. Je nyní rozdělen na fázi přípravy, kam patří „studie
proveditelnosti“ a nový nástroj „podnikatelský plán“, který umožňuje zmapovat rizika vstupu na trh
a najít si partnera. Maximální výše dotace ve fázi realizace byla navýšena na 5 mil. Kč.
ČRA zaznamenala dvojnásobný počet žádostí oproti minulému roku, přičemž dvě třetiny žadatelů byly
nové subjekty. Nárůst žádostí koresponduje také s navýšeným rozpočtem, který pro rok 2017 činí 20
miliónů korun. Podmínky programu stanovuje metodika a text vyhlášení výběrového řízení
pro příslušný rok, je vyžadováno spolufinancování.

V rámci Programu se ČRA snaží oslovovat

především malé a střední podniky (inovativní start-upy, zkušené firmy či jednotlivé podnikatele) přes
média, veletrhy či účastí na podnikatelských seminářích. Mezi hlavní události, kterých se ČRA v rámci
těchto aktivit prezentovala, byly Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, Workshop pro UN Global
Compact, či veřejný seminář pro firmy na MZV, kterého se zúčastnilo více jak 100 podnikatelů.
Vzhledem k tomu, že Program operuje v rozvojových zemích, předpokládá zdroje financování
podnikatelských řešení ve velké míře od mezinárodních finančních institucí či od investorů. Loňský rok
bylo podpořeno celkem 20 projektových námětů v prioritních zemí ZRS ČR a v rámci studií
proveditelnosti také v rozvojových zemích obecně, dle kategorizace OECD/DAC. Díky těmto projektům
měly české firmy možnost zmapovat tržní potenciál cílových zemí, informovat o svých produktech
a technologických řešeních, nalézt nové partnery a vyškolit pracovní sílu. Možné využití studií pro
následné zapojení českých subjektů do fondů vnější spolupráce EU je poté na rozhodnutí českých
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realizátorů. Jedna ze studií vypracovaná v roce 2015 v Bosně a Hercegovině (rozvoj města Teslić)
sloužila následně jako podklad pro rozsáhlou studii proveditelnosti hrazenou z evropských fondů. Mezi
nejúspěšnější projekty za rok 2016 patří realizace firmy PRO-BIO, která zajišťuje v Moldavsku přenos
know-how místním farmářům pro pěstování biopotravin. PRO-BIO zajišťuje praktické poradenství (tzv.
„polní dny“), učí farmáře pěstovat v biokvalitě a pravidelně za nimi cestuje na vybrané demonstrační
farmy. Provádí rovněž tzv. demonstrační zkoušky na farmách (dodání osiv, zajištění speciální
agrotechniky, setí meziplodin atp.). V roce 2019 se očekává první vývoz biovýrobků na evropské trhy.
ČRA se rovněž zapojila do tzv. pilířového hodnocení pro delegovanou spolupráci Evropské komise, což
nám v případě udělení akreditace umožní účinné čerpání fondů EU na další projekty a programy
rozvojové spolupráce.
Charakter projektů a teritoriální zaměření zahraniční rozvojové spolupráce spíše odpovídá
dodávkovým možnostem velkých firem (např. dodávky celků pro energetiku, vodohospodářství,
úpravny vody do afrických zemí a Latinské Ameriky atp.), MSP se mohou zapojit do těchto projektů
spíše omezeně (např. poskytování konzultantských služeb).

4.2.3 Program OECD Eurasia Competitiveness Programme - „Eurasia“
Česká republika je od roku 2009 aktivním podporovatelem dlouhodobého programu regionální
spolupráce OECD „Eurasia“. Cílem programu je posílení regionální i národní konkurenceschopnosti
ekonomik východní Evropy a Zakavkazska (Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Bělorusko, Moldavsko,
Ukrajina) a Střední Asie (Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán,
Mongolsko). Hlavní metodou práce programu jsou hloubkové analýzy politik podpory
konkurenceschopnosti partnerských zemí. Odborníci z členských zemí OECD společně s partnery
z hodnocených zemí formulují na základě těchto analýz doporučení směrů a konkrétních opatření
zejména pro vytváření prostředí příznivého pro investice a podnikání, pro rozvoj soukromého sektoru
a zvyšování produktivity. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj malých a středních podniků. Pětiletý,
obnovitelný mandát programu Eurasia vyprší v r. 2020.
Od roku 2013 ČR působí jako spolupředsedající zemí programu OECD Eurasia. Velvyslanec a stálý
představitel ČR při OECD předsedá od roku 2014 Kulatému stolu pro konkurenceschopnost Eurasie,
na kterém se projednávají výsledky souvztažná doporučení hodnotících misí. Kromě participace
na aktualizaci obsahu, formátu a managementu samotného programu jsou odborníci ČR pravidelně
zapojeni do zpracování analýz a přehledů politik podpory konkurenceschopnosti partnerských zemí.
Konkrétně v roce 2016 se zástupci Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR spolupodíleli
na zpracování tématu: „Zvyšování dovedností malých a středních podniků prostřednictvím služeb
podpory podnikání" pro Běloruskou republiku. Ministerská konference programu OECD Eurasia se v r.
2017 uskuteční v kazašské Almaty.
V roce 2016 podpořila ČR činnost programu OECD Eurasia finančním darem ve výši 10 tis. EUR.
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4.3 Programy podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
4.3.1 Program KONTAKT II
Účelem tohoto programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je podpora mezinárodních
dvoustranných projektů základního a aplikovaného výzkumu se státy, které nejsou členy Evropské
unie. Formálním podkladem pro navázání spolupráce je přitom naplňování specifické mezivládní
dohody o vědeckotechnické spolupráci nebo mezivládní dohody, která zahrnuje mimo jiné část
o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje (např. dohody o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické
spolupráci, tzv. kulturní dohody aj.). V současnosti je v rámci programu KONTAKT II rozvíjena
spolupráce se státy: Spojené státy americké, Japonsko, Izrael, Indická republika, Korejská republika,
Ruská federace a Čínská lidová republika, přičemž každoročně jsou v rámci veřejné soutěže
ve výzkumu, vývoji a inovacích k programu KONTAKT II přijímány návrhy společných výzkumných
projektů česko-americké, česko-japonské a česko-ruské spolupráce, jedenkrát za 2 roky pak návrhy
projektů česko-čínské, česko-izraelské, česko-indické a česko-korejské spolupráce. Uchazečem
o účelovou podporu v rámci programu KONTAKT II mohou být veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné
instituce a další výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace pro výzkum
a šíření znalostí nebo výzkumné organizace dle článku 2 Rámce Společenství pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), a malé a střední podniky vymezené článkem 2 Nařízení
komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014), zejména ve spolupráci s výzkumnou organizací.
Financování společných výzkumných projektů v rámci programu KONTAKT II probíhá na principu, kdy
každá ze smluvních stran hradí pouze náklady vzniklé na její straně, tzn. Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy hradí náklady vzniklé na straně české části řešitelského týmu společného výzkumného
projektu a naopak. Není přitom podmínkou, aby výše podpory poskytnuté českému řešiteli společného
výzkumného projektu českou stranou a výše podpory poskytnuté zahraničnímu řešiteli společného
výzkumného projektu partnerskou stranou byly totožné. Rovněž struktura způsobilých nákladů
projektu nemusí být na obou stranách identická. Výběr společných výzkumných projektů, které obdrží
v České republice a partnerském státě podporu z veřejných prostředků, provádí na základě výsledků
odborného hodnocení, uskutečněného odděleně v každém z partnerských států, mezinárodní smíšená
komise složená ze zástupců poskytovatelů podpory. Schválené návrhy projektů jsou poté zveřejněny
jako vítězné návrhy v rámci vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
k programu KONTAKT II. V roce 2016 MŠMT v rámci programu KONTAKT II poskytlo malým a středním
podnikům z účelové podpory 1,5 mil. Kč na řešení mezinárodních projektů.

4.3.2 Program EUREKA
Program EUREKA je nástrojem evropské strategie pro mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného
a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat rozvoj mezinárodní
spolupráce mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy, vysokými školami a vytvářet
podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj infrastruktury. V roce
2016 bylo v rámci účelové podpory v Programu EUREKA CZ malým a středním podnikům poskytnuto
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101,9 mil. Kč. Veřejná soutěž roku 2016 nebyla vyhlášena z důvodu ukončení platného období EUREKA
CZ. 20. 7. 2016 došlo k vyhlášení 1. národní výzvy nového programu INTER-EXCELLENCE‚ podprogramu
INTER-EUREKA (LTE117). Přijato bylo 25 návrhů projektů, ze kterých bylo 11 vybráno k financování.
Jedná se o rozpočet 27,1 mil. Kč, který bude realizován v roce 2017. U každého podpořeného projektu
bylo v souladu s pokyny ve spolupráci s poradním orgánem vykonáno roční hodnocení vykonaných
řešitelských prací s doporučením pro období následujícího roku. V roce 2017 bude pokračovat
spolufinancování pokračujících projektů v Programu EUREKA CZ. Malým a středním podnikům bude
poskytnuta podpora 64,7 mil. Kč. Z dostupných podkladů, které má poskytovatel k dispozici od
příjemců podpory ke dni této uzávěrky, jsou za rok 2016 vykazovány u ukončených projektů vybrané
ukazatele jako, 1 funkční vzorek, 25 prototypů, 8 ověřených technologií a 3 podané patenty.

4.3.3 Program EUROSTARS a EUROSTARS-2
Program EUROSTARS v roce 2016 končí. Pokračující program EUROSTARS-2 se zaměřuje na podporu
malých a středních podniků, které mají ve své podnikatelské činnosti podíl výzkumu a vývoje. V rámci
programu EUROSTARS a EUROSTARS-2 byly v roce 2016 malým a středním podnikům poskytnuty
finanční prostředky na řešení projektů EUROSTARS celkem ve výši 4,7 mil. Kč a dále v první až páté
výzvě EUROSTARS-2 bylo uhrazeno 36,3 mil. Kč. Jednalo se o financování projektů v souladu s výsledky
panelu nezávislých expertů, které byly dále schváleny skupinou vysokých představitelů. Vyplacená
částka pokrývá 17 schválených projektů první až páté výzvy EUROSTARS-2 dohromady. Předpokládaná
výše podpory pro projekty EUROSTARS-2 v roce 2017 činí 38,6 mil. Kč. Dále probíhá administrace šesté
výzvy. Očekává se navýšení této částky o schválenou finanční podporu pro 3 schválené projekty této
výzvy s rozpočtem 6,3 mld. Kč. Ve druhém pololetí 2017 budou známé rovněž výsledky sedmé výzvy.

4.3.4 Podpora výzkumu a vývoje – GESHER/MOST
Program GESHER/MOST je určený na podporu účasti českých podniků zabývajících se výzkumem
a vývojem ve spolupráci s partnerem ve Státě Izrael v projektech aplikovaného výzkumu
nebo experimentálního vývoje. Cílem programu je zajištění podpory na řešení vybraných projektů
výzkumu a vývoje s cílem podpořit mezinárodní spolupráci podniků obou smluvních stran, tzn. České
republiky a Státu Izrael. Program je zaměřen především na podporu projektů v oblasti informačních
a komunikačních technologií, udržitelných a čistých technologií, biotechnologií a lékařské techniky,
Bio-Agro

–

zemědělských

a potravinářských

technologií

a strojírenství

(nové

materiály,

nanotechnologie, kybernetika a robotika). Program byl zahájen v průběhu roku 2010, proto první
výsledky byly k dispozici až v roce 2012, resp. v lednu 2013. Od zahájení programu bylo přijato celkem
10 projektů v pěti výzvách. V roce 2016 byla v rámci programu GESHER/MOST poskytnuta podpora
pro řešení posledního ukončovaného projektu z 5. výzvy ve výši 1,8 mil. Kč.

4.3.5 Společná technologická iniciativa ECSEL
Společné technologické iniciativy (z anglického Joint Technology Initiatives – dále jen „JTI“) jsou vedle
Kontraktačních partnerství jedním z nástrojů, jak podporovat dlouhodobá strategická partnerství
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veřejného výzkumného sektoru a podnikového sektoru (tzv. Public-Private-Partnership). Koncept
vznikl již v roce 2008 na základě Plánu oživení evropské ekonomiky (European Economic Recovery
plan), s cílem stimulace výdajů podnikového sektoru na aktivity výzkumu a vývoje v oblastech s vysokou
přidanou hodnotou. JTI jsou aktuálně realizovány v oblastech Bio-based Industries (Bio-based and
Renewable Industries for Development and Growth in Europe), CLEAN SKY (Aeronautics and Air
Transport Joint Technology Initiative), FCH (Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative), IMI
(Innovative Medicines Initiative), Shift2Rail (European Rail Joint Technology Initiative) a ECSEL
(Electronic Components and Systems for European Leadership). Poslední z výše jmenovaných JTI –
ECSEL – je zaměřena na aktivity v oblastech vestavěných počítačových systémů, nano-elektroniky,
mikro-elektroniky a inteligentních systémů. Vznikla v roce 2014 jako integrální součást rámcového
programu EU pro výzkum a inovace HORIZONT 2020, platného pro období let 2014-2020. Jako jediná
ze všech JTI je založena na tripartitním základě tvořeném Evropskou unií (zastoupenou Evropskou
komisí), jednotlivými členskými státy a průmyslovými asociacemi. Samotná realizace podpory je
zabezpečována společnými podniky (z anglického Joint Undertakings – JU), které vyhlašují výzvy k
podávání návrhů projektů, zabezpečují odborné hodnocení těchto návrhů a administrují tu část
podpory, kterou poskytuje Evropská komise. Druhou část podpory poskytují jednotlivé zapojené
členské státy. Pokud ještě zbývá nějaká část celkových nákladů projektů, která je nepokrytá touto
dvousložkovou podporou, subjekty realizující dané projekty jsou nuceny ji zafinancovat samy. Jedná se
zpravidla o subjekty podnikového sektoru, u nichž evropská legislativa nedovoluje financování aktivit
ze 100 % z veřejných zdrojů. Výzkumné a vývojové projekty podporované JTI ECSEL by měly být
v současné době zaměřeny na vývoj technologií pro jejich využití v širokém spektru průmyslových
a společenských aplikací, jako jsou zejména automobilový a letecký průmysl, energetika, zdravotnická
zařízení, apod. Průmyslové asociace, tvořící vedle Evropské unie a členských států třetí vrchol
trojúhelníku spolupracujících stran, zabezpečují zejména odbornou stránku věci a s tím související
přípravu návrhů víceletých strategických plánů, specifikujících progresivní a podporou zacílené oblasti
výzkumných a vývojových aktivit v daném sektoru zájmu. Jsou zastoupeny subjekty: ARTEMISIA
(ARTEMIS Industry Association), AENEAS (Association for European NanoElectronics Activities) a EPoSS
(z anglického European Technology Platform on Smart Systems Integration). Projekty JTI ECSEL jsou
zpravidla realizovány mezinárodními konsorcii účastníků pocházejících z více členských států, z nichž
každá stanovuje pravidla způsobilosti svých účastníků a jejich projektů.
V roce 2016 byla v rámci programu ECSEL podpořena účast malých a středních podniků ČR v celkové
částce 3,6 mil. Kč, a to ve struktuře 6 podniků, jejichž projekty byly zahájeny v roce 2014 (částkou 2,9
mil. Kč), a 1 podniku, jehož projekt byl zahájen v roce 2016 (částkou 0,8 mil. Kč). Doba trvání projektů
je zpravidla tříletá.

4.4 Programy podpory Ministerstva pro místní rozvoj
4.4.1 Národní program podpory cestovního ruchu
Národní program podpory cestovního ruchu (dále jen „NPPCR“) – dotační program zaměřený
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na podporu domácího cestovního ruchu v České republice. Koncem roku 2015 byla vyhlášena výzva
pro podprogram Cestování dostupné všem na rok 2016, který kromě začlenění nových cílových
skupin do aktivit cestovního ruchu měl přispět k zachování zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu,
k tvorbě nových produktů s cílem snížit sezónnost v cestovním ruchu, k vytvoření podmínek pro vznik
nových pracovních míst nebo udržení stávajících, k rozvoji domácího cestovního ruchu atd. Účelem
podprogramu bylo podpořit podnikatelské subjekty (právnické nebo fyzické osoby) včetně malých
a středních podniků, které provozují podnikatelskou činnost v oblastech cestovního ruchu. Možnými
příjemci v rámci daného podprogramu byly v roce 2016 vedle podnikatelských subjektů i obce
(vyjma statutárních měst).
Podprogram se zaměřil na tvorbu nových produktů domácího cestovního ruchu ve vztahu
k cestovnímu ruchu pro všechny, včetně marketingové podpory nově vytvořených produktů a zajištění
podmínek pro realizaci těchto produktů. Podporované aktivity v podprogramu byly:


Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro
pěší, cyklisty a handicapované turisty, včetně marketingu vytvořených produktů cestovního
ruchu;



Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu se zaměřením na ochranu životního prostředí
a podporu;



ekologicky šetrných forem cestovního ruchu a ekologicky šetrné dopravy, včetně
marketingu vytvořených produktů;



Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené
účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu;



Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel.

V podprogramu byla poskytována pro podnikatelské subjekty podpora malého rozsahu (de minimis)
dle Nařízení Komise (ES) č.1998/2006. Podpora byla zaznamenána do Registru podpor de minimis.
NPPCR byl realizován v letech 2010 – 2016. V roce 2016 byly přiděleny dotace 20 akcím ve výši
26,6 mil. Kč – podpora drobným, malým a středním podnikům – s cílem zlepšení doprovodné
struktury cestovního ruchu, zpřístupnění cestovního ruchu i pro skupiny obyvatel, pro které je účast
na cestovním ruchu obtížná. Rozvojem aktivit cestovního ruchu dojde i ke zlepšení podnikatelské
činnosti příjemců dotací a rozvoji podnikání v podpořených oblastech, k rozšíření sezóny podnikání
a rozšíření nabídky infrastruktury a služeb pro turisty.
Konkrétnější přínosy přidělených podpor a počet nových nebo udržení stávajících míst bude možno
vyhodnotit až v roce následujícím po ukončení akcí v roce 2017 (resp. 2018). Každoročně však
dochází díky podpoře z NPPCR ke vzniku nových pracovních míst - za období 2010 -20142 bylo
realizací projektů vytvořeno celkem 58 nových pracovních míst a 68 sezónních míst nebo míst
na částečné úvazky. Z toho v roce 2014 bylo dle závěrečných zpráv akcí vytvořeno 14 nových

2

Rok 2014 poslední období s vyhodnocenými údaji o pracovních místech.
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pracovních míst a 10 sezónních míst (popř. částečných úvazků).
Národní program podpory cestovního ruchu, podprogram Cestování dostupné všem, byl v roce 2016
vyhlášen naposled. Od roku 2017 nahradil dosavadní program nový národní program na podporu
cestovního ruchu – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen „NPPCRR“).
NPPCRR je tvořen dvěma podprogramy: I. Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu, II. Marketingové aktivity v cestovním ruchu. Možnými příjemci v daném programu jsou též
podnikatelské subjekty, resp. MSP.

4.4.2 Sociální podnikání
Ministerstvo pro místní rozvoj je řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu
(spolufinancovaného z ESI fondů, konkrétně EFRR), jehož PO 2 – Zkvalitnění veřejných služeb
a podmínek života pro obyvatele regionů (SC 2.2 – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání) nabízí podporu např. na výstavbu, rekonstrukci a vybavení
sociálních podniků, vznik nového a rozšíření kapacit stávajícího sociálního podniku nebo na aktivity
osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání. Konkrétní výsledky nejsou dosud
k dispozici, s ohledem na rostoucí význam sociální ekonomiky považuje se za vhodné existenci
a nastartování této podpory zmínit.

4.5 Programy podpory Ministerstva zemědělství
4.5.1 Program rozvoje venkova ČR
Rok 2016 byl prvním rokem v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020, kdy byly
propláceny první projekty. Hlavním cílem tohoto programu je obnova, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále
investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do
zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Krom toho má rovněž za cíl podporovat diverzifikaci
ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit
hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER.
Na realizaci Programu rozvoje venkova ČR, který je spolufinancován z ESI fondů, bylo konkrétně
z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZRV) alokováno 2,3 mld. EUR
(62 mld. Kč). Tato částka byla doplněna prostředky ze státního rozpočtu ČR ve výši 1,2 mld. EUR
(34 mld. Kč).
Důležitou součástí Programu rozvoje venkova ČR je i podpora malého a středního podnikání, která je
realizována prostřednictvím následujících projektových opatření / operací:
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Investice do hmotného majetku (M04)
Relevantní operace - 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produkt
Opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních zemědělských podniků.
Účelem je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a také
přispět k dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.
Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (M06)
Relevantní operace - 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských
činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Cílem opatření je napomoci generační obnově v zemědělství a současně usnadnit vstup dostatečně
kvalifikovaných zemědělců do odvětví, prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu
k zahájení činnosti mladých zemědělců. Dalším cílem je usnadnit diverzifikaci do nezemědělských
činností a stimulovat tak vytváření pracovních míst, přičemž jsou podporovány stavební
a technologické investice v zemědělských podnicích vedoucí k rozdělení aktivit do dalších oblastí, aby
tak byl zajištěn nový zdroj příjmů z nezemědělských činností. Podpora má vedle ekonomických přínosů
pro příjemce dotace řadu dalších pozitivních faktorů pro venkov - umožňuje udržet pracovní místa
a vytvářet nové pracovní příležitosti i pro nekvalifikované pracovní síly, napomáhá udržet zdroje
i posílit ekonomický potenciál v regionu, a v neposlední řadě přispívá k zachování nebo rozvoji služeb
na venkově, a tím ke stabilizaci venkovských oblastí.
Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (M08)
Relevantní operace - 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, 8.6.2 Technické vybavení
dřevozpracujících provozoven
Opatření je zaměřeno na ochranu životního prostředí a podporu účinného využívání zdrojů, podporu
přizpůsobení se změně klimatu, přecházení rizikům a jejich řízení. Jeho účelem je přispět k dosažení
udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních
podniků, odvětví zemědělství, rybářství a akvakultury.
Tabulka č. 9: Dotace poskytnuté MSP v roce 2016
Operace

Počet projektů

Celkem (Kč)

ČR (Kč)

EU (Kč)

4.1.1 Investice do
zemědělských

17

11 152 928

5 632 232

5 520 696

3

11 518 164

5 816 674

5 701 490

podniků
4.2.1 Zpracování
a uvádění na trh
zemědělských
produktů
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8.6.1

Technika

a technologie pro

1

99 500

50 248

49 252

21

22 770 592

11 499 154

11 271 438

lesní
hospodářství
Celkem
Zdroj: IS SZIF

Tabulka č. 10: Přehled dosažených hodnot vybraných operací Programu rozvoje venkova ČR na období
2014 – 2020 ke dni 31. 12. 2016
Operace

Realizované projekty

Cíle na období 2014 - 2020
(bez specifikace MSP)

4.1.1

Investice

do

zemědělských podniků
4.2.1

Zpracování

a uvádění

na

trh

Celkové

Počet

Celkové

Počet

podpořených

investice

podpořených

investice

podniků/ Počet subjektů

(tis. EUR)

podniků

(mil. EUR)

s podporou na investice

412

17

847

3 496

427

3

245

525

0

0

40

750

0

0

128

630

0

0

65

330

0

0

25

40

3,68

1

29

867

zemědělských produktů
6.1.1 Zahájení činnosti
mladých zemědělců
6.4.1

Investice

do

nezemědělských činností
6.4.2

Podpora

agroturistiky
6.4.3

Investice

podporu

na

energie

z obnovitelných zdrojů
8.6.1

Technika

a technologie pro lesní
hospodářství
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8.6.2 Technické vybavení
dřevozpracujících

0

0

4

35

842,68

21

1 383

6 673

provozoven
Celkem
Zdroj: IS SZIF

4.5.2 Operační program Rybářství
Ministerstvo zemědělství je také řídicím orgánem Operačního programu Rybářství, který rovněž nabízí
podporu z ESI fondu (konkrétně Evropského námořního a rybářského fondu – ENRF) malým a středním
podnikům působícím v akvakultuře.
Tabulka č. 11: Harmonogram výzev OP Rybářství na rok 2016
Program podpory:

Datum
vyhlášení
výzvy:
3. výzva OP Rybářství 2014 - 2020 březen/2016

Druh
výzvy:

Podporované aktivity:

průběžná

Alokace
výzvy:
v mil. Kč
45

4. výzva OP Rybářství 2014 - 2020 březen/2016

kolová

70,5

2.2. záměr b)
Diverzifikace
akvakultury
2.3. Podpora nových
chovatelů

5. výzva OP Rybářství 2014 - 2020 srpen/2016

kolová

211,5

2.2. záměr a) - Investice
do akvakultury
2.4 Recirkulační zařízení
a průtočné systémy
s dočišťováním
3.2. Sledovatelnost
produktů"

6. výzva příjmů žádostí
o podporu z OP Rybářství 2014 2020
Zdroj: SZIF

průběžná

2, 05

5.2. záměr a) Vytváření
organizace producentů

srpen/2016

5.2. záměr b) Propagační kampaně
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4.5.3 Národní programy Ministerstva zemědělství
Program 129 160 – Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy
V rámci programu 129 160 - Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy
bylo v roce 2016 podpořeno 32 subjektů podnikajících v zemědělské prvovýrobě celkovou částkou
35 564 055 Kč.

Proexportní aktivity Ministerstva zemědělství ČR
Zlepšení přístupu malých a středních podniků na trh mimoevropských zemí podporuje MZe formou
proexportních opatření. V roce 2016 rezort zastřešil 22 projektů na podporu ekonomické diplomacie,
které firmám zjednodušují navázat kontakty se svými zahraničními partnery. Tyto projekty zahrnují
řadu různých aktivit, ať už se jedná o pořádání incomingových misí (návštěva potenciálních partnerů
ze třetích zemí přímo v ČR) nebo podpora účasti českých firem na mezinárodních výstavách a veletrzích
v zahraničí. V roce 2016 zprostředkovalo MZe 10 incomingových misí zejména z Afriky, dále ze zemí
Východního partnerství, Srbska a USA. Dalším příkladem je realizace podnikatelských misí vedených
ministrem nebo náměstkem ministra, v jejichž rámci jsou organizována podnikatelská fóra pro setkání
případných obchodních partnerů z ČR a dané země (v roce 2016 se uskutečnilo 6 misí do destinací
v Africe, Asii a Střední Americe). Významnou roli pro české firmy při přístupu na trh sehrává činnost
zemědělských diplomatů při zastupitelských úřadech v obchodně perspektivních zemích. V roce 2016
byly obsazeny pozice v Rusku, Číně, Srbsku a Saúdské Arábii. V rámci spolupráce MZe s institucemi
exportního financování (ČEB, EGAP) byly vytvořeny nové produkty na podporu obchodu
se zemědělskými a potravinářskými výrobky. Zvyšování povědomí exportérů o možnostech využití
podpůrných nástrojů zajišťuje MZe prostřednictvím odborných seminářů (v roce 2016 se uskutečnily
4 semináře, a to 2x v Praze, dále v Českých Budějovicích a v Olomouci). Informovanost malých
a středních podniků a možnosti využití výše uvedených aktivit usnadňuje i zapojování komor a svazů,
které tyto podniky sdružují.

4.6 Programy podpory Technologické agentury České republiky
Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009
zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších
předpisů, s cílem přispět k dosažení strategických, ekonomických a společenských cílů ČR. TA ČR
centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi
velký počet poskytovatelů.
V současné době má agentura deset programů na podporu projektů s aplikovanými výsledky, devět
programů výzkumu a experimentálního vývoje (ALFA, OMEGA, Centra kompetence, DELTA, GAMA,
EPSILON, nově také ZÉTA, THÉTA a ÉTA) a jeden program veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji (BETA,
v návaznosti BETA2).
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4.6.1 Program TA – ALFA
Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména
v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby
životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Příjemci podpory na projekt jsou
samostatné podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) i výzkumné organizace, program však
cílí zejména na podporu jejich společných projektů a spolupráce.
Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů:
1. Progresivní technologie, materiály a systémy
2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
3. Udržitelný rozvoj dopravy
V programu byly vyhlášeny celkem čtyři veřejné soutěže, první v roce 2010 se zahájením řešení
projektů v roce 2011. Poslední veřejná soutěž byla vyhlášena v roce 2013, řešení projektů pak bylo
zahájeno v následujícím roce 2014. Do všech čtyř veřejných soutěží bylo podáno celkem 3 501 projektů,
ze kterých byla téměř jedna třetina projektů podpořena konkrétně 961 projektů. Důvodem
k nepodpoře zbylých projektů bylo nesplnění formálních kritérií či finanční možnosti programu.
Do konce roku 2016 ukončilo řešení 685 projektů. V roce 2017 bude probíhat řešení zbylých 242
projektů z 3. a 4. veřejné soutěže. Hodnocení efektivity a konkrétních přínosů ukončených projektů je
v současné době ještě předčasné. Relevantní vyhodnocení s využitím metod kontra faktuálních analýz
se předpokládá v letech 2018 nebo 2019, kdy již časový odstup umožní dostatečnou implementaci
výsledků a plně ukáže jejich přínos pro jednotlivé uchazeče.
Tabulka č. 12: Úspěšnost projektů v programu ALFA
Veřejná

Vyhlášení

Vyhlášení

Podáno

Podpořeno

soutěž

soutěže

výsledků

projektů

projektů

TA01

24. 3. 2010

20. 11. 2010

656

256

39,0

TA02

20. 7. 2011

6. 1. 2012

832

249

29,9

TA03

6. 6. 2012

14. 3. 2013

994

167

16,8

TA04

1. 11. 2013

16. 6. 2014

1 019

289

28,4

-

-

3 501

961

27,4

TA celkem

Úspěšnost
v%

Zdroj: TAČR
Z celkového počtu 961 podpořených projektů se v 874 případech (91 %) realizace účastnily malé
a střední podniky (dále jen MSP), z toho bylo 547 malých a 327 středních podniků. Z těchto účastí byl
v 374 případech malý či střední podnik v pozici příjemce projektu. V rámci celkového počtu účastníků
podpořených projektů pak tvoří MSP v programu ALFA přibližně jednu třetinu (34 %). V tomto
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programu dosahuje celková dotace podpořeným projektům výše 9 252 mil Kč., z toho na MSP připadá
částka 2 917 mil. Kč, tedy asi 32 %. V roce 2016 bylo v rámci programu mezi účastníky rozděleno
přibližně 1 110 mil Kč, z toho cca 353 mil. Kč pro MSP (32 %), konkrétně 196 mil. Kč pro malé podniky
a zbylých 157 mil. Kč pro střední podniky.
Tabulka č. 13: Statistické ukazatele podpořených projektů v programu ALFA
Počet účastí
absolutně

Dotace celkem

podíl [%]

v mil. Kč

Dotace 2016

podíl [%]

v mil. Kč

podíl [%]

MSP

874

34,4

2 917

31,5

353

31,8

v tom: MP

547

21,6

1 725

18,6

196

17,7

v tom: SP

327

12,9

1 192

12,9

157

14,1

VP

440

17,4

1 678

18,1

195

17,6

VO

1 222

48,2

4 657

50,3

562

50,6

TA celkem

2 536

100,0

9 252

100,0

1 110

100,0

Zdroj: TAČR

4.6.2 Program BETA – TB/program BETA2 - TI
Program BETA je programem veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro
potřeby státní správy. Rok 2016 byl posledním rokem trvání tohoto programu, navazuje na něj však již
schválený program BETA2 s délkou trvání 5 let. Předkládání potřeb do programu BETA2 probíhá od
vyhlášení kontinuální výzvy v červenci 2016.
Veřejné zakázky byly do programu BETA2 zadávány od ledna roku 2013 pro následující orgány státní
správy:












Český báňský úřad;
Český úřad zeměměřický a katastrální;
Ministerstvo dopravy;
Ministerstvo práce a sociálních věcí;
Ministerstvo průmyslu a obchodu;
Ministerstvo pro místní rozvoj;
Ministerstvo vnitra;
Ministerstvo zahraničních věcí;
Ministerstvo životního prostředí;
Státní úřad pro jadernou bezpečnost;
další poskytovatele v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje.
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V roce 2016 pokračovala administrace výzkumných potřeb (VP) páté výzvy a vyhlašování veřejných
zakázek k těmto potřebám. Celkem bylo v roce 2016 uzavřeno 105 smluv. Náklady na řešení těchto
projektů dosáhly 93,5 mil. Kč. Za celou dobu trvání programu BETA dosahují náklady na řešení všech
277 projektů 454,2 mil Kč. Řešiteli projektu jsou do větší míry výzkumné organizace, včetně vysokých
škol. V rámci MSP jsou ve značné převaze malé podniky, často se však nejedná o klasické výrobní
podniky, ale nadace či neziskové organizace, jež jsou řazeny právě mezi MP.
V rámci navazujícího programu BETA2 bylo do konce roku 2016 podáno celkem 88 potřeb o celkovém
objemu přibližně 566 mil. Kč.

4.6.3 Program OMEGA – TD
Program OMEGA je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje,
jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel
České republiky. Tematické zaměření programu je v souladu s prioritami stanovenými Národní
politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015. Získané poznatky přispějí k definování
faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající
evropské integrace a světové globalizace.
V rámci programu OMEGA byly vyhlášeny 3 veřejné soutěže, v rámci kterých bylo podpořeno celkem
194 projektů z 650 podaných. Úspěšnost podpory podaných projektů je tak v rámci programu 30 %.
Řešení všech projektů z prvních dvou VS již bylo ukončeno, v současné době tak probíhá řešení zbylých
66 projektů z 3. VS, ze kterých byl 1 projekt v roce 2016 ukončen.
Tabulka č. 14: Úspěšnost projektů v programu OMEGA
Veřejná

Vyhlášení

Vyhlášení

Podáno

Podpořeno

soutěž

soutěže

výsledků

projektů

projektů

TD01

20. 7. 2011

23. 12. 2011

123

46

37,4

TD02

16. 1. 2013

28. 6. 2013

228

82

36,0

TD03

14. 5. 2015

11. 12. 2015

299

66

22,1

-

-

650

194

29,8

TD celkem

Úspěšnost
v%

Zdroj: TAČR
Z důvodu povahy programu tvoří výzkumné organizace majoritu v rámci podpořených subjektů, kdy
zastupují 83 % účastí. Z celkového počtu 287 účastí tak MSP zastupují pouze 16 %, tj. 45 účastí (40 MP
a 5 SP) na realizaci podpořených projektech v programu. Tomu odpovídá i rozdělení dotace. Účelová
podpora dosahuje celkové částky 368 mil. Kč. Úhrnná výše dotace MSP činí necelých 12 %, z toho 11 %
pro MP a pouhé 1 % pro SP. V roce 2016 byla vyplacena dotace pouze pro projekty v rámci poslední,
3. VS, která v celkové výši činila 68 mil. Kč, z toho MSP obdržely přibližně 7 mil. Kč, většinu opět malé
podniky.
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Tabulka č. 15: Statistické ukazatele podpořených projektů v programu OMEGA
Počet účastí
absolutně

Dotace celkem

podíl [%]

v mil. Kč

Dotace 2016

podíl [%]

v mil. Kč

podíl [%]

MSP

45

15,7

43,3

11,8

7,1

10,4

v tom: MP

40

13,9

39,6

10,8

6,9

10,1

v tom: SP

5

1,7

3,7

1,0

0,2

0,3

VP

4

1,4

2,2

0,6

0,8

1,2

VO

238

82,9

322

87,5

60

88,2

TD celkem

287

100,0

368

100,0

68

100,0

Zdroj: TAČR

4.6.4 Program Centra kompetence – TE
Tento program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací
v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný
přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky. Ve vazbě na hlavní cíl programu, kterým je
zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program proto stimuluje vytvoření a činnosti takových center
výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou
mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného
a soukromého sektoru.
Tabulka č. 16: Úspěšnost projektů v programu Centra kompetence
Veřejná

Vyhlášení

Vyhlášení

Podáno

Podpořeno

soutěž

soutěže

výsledků

projektů

projektů

TE01

29. 6. 2011

30. 3. 2012

128

22

17,2

TE02

27. 3. 2013

22. 11. 2013

82

12

14,6

-

-

210

34

16,2

TE celkem

Úspěšnost
v%

Zdroj: TAČR
V programu Centra kompetence byly vyhlášeny 2 veřejné soutěže, do nichž bylo podáno 210 projektů,
v rámci kterých bylo podpořeno celkově 34 projektů. Ze zbylých 176 projektů nesplnilo celkem 10
projektů formální náležitosti, 200 jich tak postoupilo k hodnocení, z nich bylo 72 projektů označeno jako
vhodných k podpoře. Na základě finančních možností programu jich bylo v konečném důsledků
podpořeno zmíněných 34. V průběhu roku 2016 bylo řešeno všech 34 projektů, 22 z první veřejné
53

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016
soutěže ( TE1) a 12 z druhé (TE2). V průběhu roku 2016 nebyl žádný z projektů ukončen, v roce 2017 je
plánováno ukončení jednoho projektu, v roce 2018 tří a zbylých 30 by pak mělo být ukončeno v roce
2019, jedná se tak o projekty dlouhodobé spolupráce.
Všech 34 podpořených center se účastní 334 účastníků, z nichž je 71 malých a 47 středních podniků.
Celkem je tak podíl MSP 35 % ze všech účastníků. Největší podíl účastníků, tj. 30 % tvoří zástupci velkých
podniků. Tyto podíly znamenají převahu v účasti podniků oproti výzkumným organizacím. Celková výše
účelové podpory na program Centra kompetence činí přibližně 6 146 mil. Kč, z toho je celkový úhrn
podpory pro MSP 1 331 mil. Kč (22 % z celkového objemu), z toho 657 pro MP a 673 mil. Kč pro SP.
V roce 2016 bylo mezi účastníky rozděleno téměř 910 mil. Kč, MSP připadlo z této částky zhruba 21 %,
tj. 192 mil. Kč (102 mil. Kč MP a 90 mil. Kč SP).
Tabulka č. 17: Statistické ukazatele podpořených projektů v programu OMEGA
Počet účastí
absolutně
MSP

Dotace celkem

podíl [%]

v mil. Kč

Dotace 2016

podíl [%]

v mil. Kč

podíl [%]

118

35,3

1 331

21,7

192

21,1

v tom: MP

71

21,3

657

10,7

102

11,2

v tom: SP

47

14,1

674

11,0

90

9,9

VP

101

30,2

1 357

22,1

215

23,6

VO

115

34,5

3 459

56,3

503

55,3

TE celkem

334

100,0

6 146

100,0

910

100,0

Zdroj: TAČR

4.6.5 Program DELTA – TF
Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji
prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných TA ČR
a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi,
se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
navázánu spolupráci.
V roce 2016 probíhala realizace projektů ze tří VS v jejichž rámci bylo podpořeno celkem 24 projektů.
Všechny podpořené projekty musely být k podpoře vybrány oběma partnerskými agenturami. V 1. VS
zaměřené na spolupráci s Vietnamem byly z celkového počtu 27 podaných návrhů projektů oběma
agenturami vybrány k podpoře 4 projekty. Těchto projektů se na české straně účastní 10 organizací,
z nichž 6 spadá do kategorie MSP (5 malých a 1 střední podnik). Pro 2. VS bylo navázáno partnerství
s Čínou a podpořeno celkem 14 projektů s účastí 34 českých organizací, z toho 9 MP a 6 SP. V roce 2016
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přibylo ještě 6 projektů podpořených v 3. VS, která uzavřela partnerství s Jižní Koreou, na české straně
se těchto projektů účastní 3 malé a 3 střední podniky. V roce 2017 je pak naplánované vyhlášení 4. A 5.
VS.
Tabulka č. 18: Úspěšnost projektů v programu DELTA
Veřejná soutěž

TF01 - Vietnam
TF02

–

Čína,

Taiwan
TF03 – Jižní Korea

Vyhlášení

Vyhlášení

Podáno

Podpořeno

soutěže

výsledků

projektů

projektů

9. 6. 2014

19. 12. 2014

27

4

14,8

13. 7. 2015

21. 12. 2015

26

14

53,8

27. 4. 2016

21. 10. 2016

13

6

46,2

-

-

66

24

36,4

TF celkem

Úspěšnost
v%

Zdroj: TA ČR
V rámci těchto 3 veřejných soutěží bude vyplacena celková podpora ve výši 258 mil. Kč, z toho téměř
122 mil. Kč pro MSP (71 mil. pro malé a 51 mil pro střední podniky). V roce 2016 činí dotace na projekty
malých a středních podniků cca 39 mil. Kč, tj. 58 % z celkové výše podpory rozdělené mezi příjemce
programu DELTA v roce 2016.

Tabulka č. 19: Statistické ukazatele podpořených projektů v programu DELTA
Počet účastí
absolutně

Dotace celkem

podíl [%]

v mil. Kč

Dotace 2016

podíl [%]

v mil. Kč

podíl [%]

MSP

164

39,2

121,7

47,1

39,1

57,9

v tom: MP

113

27,0

70,4

27,3

20,2

29,9

v tom: SP

51

12,2

51,3

19,9

18,9

28,0

VP

49

11,7

13,2

5,1

3,5

5,2

VO

205

49,0

123,3

47,8

24,8

36,7

TF celkem

418

100,0

258,2

100,0

67,5

100,0

Zdroj: TA ČR
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4.6.6 Program GAMA – TG
Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených
ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do
podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.
Program je rozdělen na dva podprogramy s odlišným způsobem realizace i příjemci podpory. V prvním
podprogramu mohou žádat o podporu pouze výzkumné organizace, ve druhé podniky i výzkumné
organizace (ty však pouze ve spolupráci s podnikem). Od roku 2014 byly vyhlášeny celkem tři veřejné
soutěže, ve kterých bylo podpořeno celkem 30 projektů. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků
byly však obě veřejné soutěže vyhlášeny pouze v podprogramu 1, nemohly tak být podpořeny v rámci
těchto soutěží žádné podniky a všichni účastníci tak patří mezi výzkumné organizace.
Tabulka č. 20: Úspěšnost projektů v programu GAMA
Veřejná soutěž

Vyhlášení

Vyhlášení

Podáno

Podpořeno

soutěže

výsledků

projektů

projektů

TG0101

30. 1. 2014

30. 6. 2014

31

10

32,3

TG0201

26. 2. 2015

31. 7. 2015

24

11

45,8

TG0301

28. 1. 2016

23. 6. 2016

14

9

64,3

-

-

69

30

43,5

TG celkem

Úspěšnost
v%

Zdroj: TA ČR

4.6.7 Program EPSILON – TH
Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského
průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky
mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách,
zejména v těchto prioritních oblastech:


Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
 Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
 Prostředí pro kvalitní život
Cílem programu je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění
v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nástrojem pro dosažení uvedeného cíle je
naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Priority)
prostřednictvím podpory projektů, v rámci kterých budou realizovány výzkumné cíle oblastí
a podoblastí daných priorit. Program je tedy založen na plnění cílů Priorit nikoliv oborově. Cíl programu
směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů
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v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3
podprogramů:
Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
Podprogram 2 - Energetika a materiály
Podprogram 3 - Životní prostředí
V roce 2016 byla vyhlášena 2. VS programu EPSILON. Do obou veřejných soutěží programu bylo podáno
celkem 1 263 projektů, ze kterých bylo vybráno k podpoře 354 projektů.
Tabulka č. 21: Úspěšnost projektů v programu EPSILON
Veřejná

Vyhlášení

Vyhlášení

Podáno

Podpořeno

soutěž

soutěže

výsledků

projektů

projektů

TH01

5. 5. 2014

19. 12. 2014

725

88

12,1

TH02

15. 3. 2016

14. 10. 2016

538

267

49,6

-

-

1 263

354

28,03

TH celkem

Úspěšnost
v%

Zdroj: TAČR
V programu EPSILON je téměř třetina účastníků podpořených projektů zastoupena kategorií MSP (268
z 863). Zastoupení malých a středních podniků je takřka vyrovnaný, konkrétně se účastní 135 MP a 133
SP. Celková výše účelové podpory určená podpořeným projektům v rámci 1. a 2. VS programu EPSILON
je přibližně 3 388 mil. Kč, z této částky bude přibližně 30 % vyplaceno malým a středním podnikům,
konkrétně 448 mil. Kč MP a 532 mil. Kč SP. V roce 2016 připadá na MSP, z celkové výše dotace 278 mil.
Kč, přibližně 90 mil. Kč (tj. 32 %).
Tabulka č. 22: Statistické ukazatele podpořených projektů v programu EPSILON
Počet účastí
absolutně

Dotace celkem

podíl [%]

v mil. Kč

Dotace 2016

podíl [%]

v mil. Kč

podíl [%]

MSP

268

31,1

980

28,9

90

32,4

v tom: MP

135

15,6

448

13,2

37

13,3

v tom: SP

133

15,4

532

15,7

53

19,1

VP

167

19,4

778

23,0

59

21,2

VO

428

49,6

1 630

48,1

129

46,4

TH celkem

863

100,0

3 388

100,0

278

100,0

Zdroj: TAČR
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Z celkového počtu 4 149 účastí na všech podpořených projektech v rámci programů Technologické
agentury ČR tvoří MSP přibližně 32 %, tj. 1 344 účastí na projektech (817 MP a 527 SP). V rámci
jednotlivých programů je nejvyšší podíl MP zastoupen v programu DELTA (27 %), SP v programu
EPSILON (15,5 %).
Tabulka č. 23: Počty účastí MSP v programech TA ČR v roce 2016
MP

SP

MSP celkem

program
absolutně
ALFA

podíl [%]

absolutně

podíl [%]

absolutně

547

21,6

327

12,9

874

OMEGA

40

13,9

5

1,7

45

Centra kompetence

71

21,3

47

14,1

118

DELTA

24

27,0

15

12,2

39

EPSILON

135

15,6

133

15,5

863

Programy celkem

817

19,7

527

12,7

1 344

Zdroj: TAČR
Graf č. 17: Počty MSP v programech TA ČR

Zdroj: TAČR
V roce 2016 obdržely přibližně 27 % z celkové výše účelové podpory rozdělené mezi účastníky
podpořených projektů všech programů TA ČR. Nejvyššího podílu podpory dosáhly MSP v rámci
programu DELTA, kde MP dosáhly na 30 % z celkového úhrnu přidělené podpory a SP obdobně 28 %.
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Tabulka č. 24: Výše podpory MSP v programech TA ČR
MP

SP

MSP celkem

program
v mil. Kč

podíl [%]

v mil. Kč

podíl [%]

v mil. Kč

ALFA

196

17,7

157

14,1

353

OMEGA

6,9

10,1

0,2

0,3

7,1

Centra kompetence

102

11,2

90

9,9

192

DELTA

20,2

29,9

18,9

28,0

39,1

37

13,3

53

19,1

90

362,1

14,3

319,1

12,6

681,2

EPSILON
Programy celkem
Zdroj: TAČR

Graf č. 18: Výše podpory MSP v programech TAČR

Zdroj: TAČR
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5 EXPORTNÍ POLITIKA
5.1 Podpora exportu
V příznivém ekonomickém prostředí, odrážejícím optimistickou náladu napříč celým hospodářstvím, si
česká ekonomika udržela dobrou kondici i v roce 2016. Podpůrně zároveň působily nižší náklady
na suroviny a energie, do rostoucí spotřeby se rovněž promítala důvěra domácností v budoucí vývoj.
Dařilo se také exportu, který realizoval rozhodující část domácí produkce na náročných zahraničních
trzích, a to ve ztížených podmínkách zpomalování globálního růstu. Hospodářský růst v roce 2016 sice
zvolnil na 2,3 %, nicméně jeho zpomalení bylo očekáváno, protože se na něm významně podepsala
vysoká srovnávací základna, ovlivněná vrcholícím dočerpáváním unijních fondů z předchozího
programového období. Slabší vliv celkové domácí poptávky byl však částečně kompenzován vnějším
sektorem, jehož kladné působení na hospodářský růst naopak posílilo.
V roce 2016 pokračoval již třetím rokem v řadě růst domácího průmyslu; jeho meziroční tempo však
zpomalilo na 2,9 %. I přes částečnou ztrátu dynamiky zůstal průmysl, s jeho vysokým exportním
potenciálem a silnými vzájemnými vazbami se zeměmi Evropské unie, zejména s největší evropskou
ekonomikou, Německem, i v roce 2016 významným faktorem růstu celé ekonomiky. O jeho příznivý
vývoj se zasloužil zejména růst zahraničních zakázek, jejichž hodnota se v roce 2016 zvýšila meziročně
o 6,4 % (hodnota domácích vzrostla o 0,9 % a celkových zakázek o 4,5 %). Tyto faktory zasáhly exportní
a investiční příležitosti našich podniků, nevyjímaje malé a střední.
S vývojem ekonomiky jako celku korespondovaly výsledky zahraničního obchodu se zbožím. Podle
zpřesněných údajů dle závěrky k 3. 5. 2017 (v metodice národního pojetí) si obchodní bilance v roce
2016 udržela přebytek 486,6 mld. Kč, který byl o 80,3 mld. Kč vyšší než v roce 2015. Vývoz vzrostl
meziročně o 2,4 % na 3 976 mld. Kč, dovoz si udržel obdobnou výši jako v předchozím roce (vzrostl
o 0,4 %, na 3 489,4 mld. Kč).
Největší objem českého vývozu a dovozu byl v roce 2016 tradičně realizován v rámci zemí EU, kam
(podle podrobnějších údajů přeshraniční statistiky) směřovalo 83,6 % celkového domácího vývozu
a odkud se uskutečnilo 67,1 % dovozu. Vývoz do tohoto uskupení vzrostl meziročně o 2,9 %, tj. na
3 325,4 mld. Kč, dovoz o 2,8 %, tj. na 2 339,7 mld. Kč. Celkový obrat výměny v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku stoupl o 157,3 mld. Kč na 5 665,1 mld. Kč a obchodní bilance se státy EU
skončila aktivem ve prospěch ČR ve výši 985,8 mld. Kč, což je o 31,2 mld. Kč více než v roce 2015. Tyto
výsledky stvrdily silnou obchodní provázanost ČR se státy evropské osmadvacítky. Zároveň však
potvrdily schopnost českých firem, včetně malých a středních podniků (MSP) udržet si pozice
na náročných evropských trzích. Pro ČR je logicky dlouhodobě významný zahraniční obchod především
se sousedními státy, které jsou členskými zeměmi Evropské unie (Německo, Slovensko, Rakousko,
Polsko), kam export s výjimkou Slovenska trvale stoupá.
Tato vysoká teritoriální závislost na vývozu do zemí EU a zbožová závislost na vývozu automobilového
průmyslu však zároveň ohrožuje další vývoj. Stát se snaží vytvářet podmínky pro usnadnění přístupu
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českých podnikatelů na mimoevropské trhy (podpora sjednávání dohod o volném obchodu, zvýšení
počtu ekonomických diplomatů a místních specialistů na ZÚ ČR mimo Evropu, zvýšení počtu
zahraničních kanceláří CzechTrade mimo Evropu, podnikatelské mise mimo Evropu atd.), nicméně
příznivá ekonomická situace v EU a poptávka po českém zboží znamená, že podíl zemí EU na českých
vývozech se zvyšuje. V rámci zemí EU se navíc stále zlepšují podmínky vnitřního trhu, desítky let jsou
odstraňovány bariéry mezi členskými zeměmi, takže i to znamená, že pro exportéry je přirozenější
vyvážet do zemí EU než do vzdálenějších zemí, kde jsou omezováni různými tarifními i netarifními
překážkami. Výraznější snižování vývozů do zemí EU a jejich růst do zemí mimoevropských je tedy
z řady důvodů omezené. To platí v plné míře pro segment MSP. Přesto je potřebné, aby stát
v opatřeních na podporu diverzifikace pokračoval a napomáhal firmám, včetně MSP, k expanzi na tyto
mimoevropské trhy, i když rozhodnutí o vývozní destinaci bude vždy záležet jen na firmě samotné.
Aktuální predikce Evropské komise pro celou EU očekává, že trend oživení ekonomiky bude pokračovat
v roce 2017 i 2018, včetně expanze ekonomiky německé. Také globální oživení by se mělo zrychlit,
zejména v důsledku očekávaných fiskálních stimulů v USA. I když zatím příznivá situace na zahraničních
trzích přetrvává a zahraniční zakázky průmyslovým podnikům stabilně přibývají, je nutné počítat i s
některými riziky, které mohou tento pozitivní vývoj ovlivnit: nerovnováha v čínské ekonomice, změna
obchodní politiky USA směrem k omezování dovozů, prodloužení obchodních sankcí mezi Západem
a Ruskem, uspořádání obchodních vztahů v souvislosti s odchodem Spojeného království z EU,
migrační krize, nedostatek pracovních sil pro české podniky či ukončení intervencí ČNB. Není třeba
zdůrazňovat, že dopady těchto možných vlivů by byly v případě MSP nejbolestivější.
Podrobnější analýzu podílu MSP na zahraničním obchodě ČR podává v oddíle Zahraniční obchod
kapitola II. Fakta a čísla.

5.2 Proexportní podpora malých a středních podniků
Proexportní podpora probíhá s využitím stávajících nástrojů proexportní politiky, jakými jsou zejména:
- K podpoře českých firem v kontextu s diverzifikací českých vývozů byly společně s podnikatelskými
asociacemi připravovány podnikatelské mise doprovázející státní představitele ČR při zahraničních
pracovních cestách; vedle participace na podnikatelských misích prezidenta republiky nebo předsedy
vlády ČR proběhlo v roce 2016 v doprovodu ministra průmyslu a obchodu 9 podnikatelských misí do
zemí mimo EU, a to do Arménie, Běloruska, Egypta, Gruzie, Íránu, Jordánska, Kazachstánu, Myanmaru
a Ruska. Zájmu firem, včetně malých a středních, se těšily také doprovodné mise náměstků ministra
průmyslu a obchodu spojené s konáním mezinárodních veletrhů nebo oborově zaměřené (Arménie,
Čína, Francie, Indie, Írán, Kanada, Kuba, Makedonie, Portugalsko, Rusko, Ukrajina, SAE a další).
- Prosazování obchodních zájmů ČR a podpoře proexportního zaměření českých firem, včetně MSP,
byla věnována činnost společných mezivládních a mezirezortních orgánů pro hospodářskou spolupráci
v gesci MPO. V roce 2016 se konalo 13 zasedání těchto společných orgánů s relacemi: Arménie,
Bělorusko, Egypt, Gruzie, Írán, Indonésie, Moldavsko, Myanmar, Polsko, Rusko, Srbsko, Tádžikistán,
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Vietnam. Těchto zasedání se v rámci doprovodných akcí zúčastnilo přes 700 zástupců podnikatelských
subjektů z ČR a partnerských zemí. Významné bylo zahájení činnosti nových společných orgánů, které
byly ustaveny s Íránem a Myanmarem - zeměmi, jejichž potenciálně velmi významné trhy byly
s ukončením sankčních režimů otevřeny i pro české vývozce. Úsilí o obnovení dynamiky
diverzifikačního procesu českých vývozů na mimoevropské trhy bude věnována i příprava zasedání
společných orgánů pro hospodářskou spolupráci a další aktivity v gesci MPO v příštím období, včetně
doplnění teritoriálně zaměřeného přístupu k diverzifikaci českého exportu o hlubší oborový přístup,
zejména s konkretizací specifikovaných oborových příležitostí do jednotlivých projektů. Při naplňování
tohoto záměru je věnován náležitý prostor také segmentu MSP.
- Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje účast MSP také v cílených podnikatelských misích
pořádaných agenturami CzechTrade, CzechInvest, smíšenými obchodními komorami a dalšími subjekty
v roce 2016, např. v relacích Bosna a Hercegovina, Brazílie, Čína, Egypt, Indie, Írán, Izrael, Jižní Korea,
Jordánsko, Kanada, Kazachstán, Kolumbie, Myanmar, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam.
Stejně tak MPO a jeho agentury v součinnosti s dalšími subjekty zprostředkovávají kontakty našich
podniků s incomingovými misemi, v roce 2016 např. z Arménie, Běloruska, Brazílie, Číny, Íránu,
Kolumbie, Kuby, Mexika, Moldavska, Myanmaru, Pákistánu, Peru, Ruska, Tuniska, USA, Velké Británie
a Vietnamu.
- Segment MSP rovněž intenzivně využívá incomingové mise doprovázející zahraniční státní
představitele při jejich návštěvách v ČR. Také při těchto příležitostech byla pravidelně pořádána
podnikatelská setkání, která se těší zájmu naší podnikatelské veřejnosti. V rámci těchto incomingových
misí přicestovaly v roce 2016 do České republiky skupiny podnikatelů např. z Brazílie, Číny, Indie, Íránu,
Moldavska, Rakouska, Ruska, USA, Vietnamu.
- Zástupci MSP představovali většinu účastníků podnikatelských nebo technologických fór a kulatých
stolů. Ve spolupráci s podnikatelskými asociacemi se MPO podílelo na organizaci více než 70 těchto
akcí.

5.3 Podpora exportu formou exportního financování a pojištění se státní
podporou
Česká exportní banka, a.s. (dále ČEB) v roce 2016 realizovala podporu MSP tam, kde má komerční
bankovnictví různá omezení. Ať už z hlediska segmentace - komerční banky financují MSP
prostřednictvím unifikovaných produktů, nemohou z kapacitních i cenových důvodů obsluhovat tyto
vývozce formou strukturovaného financování, či z hlediska teritoriálního – nové trhy v Jižní Americe,
země SNS atd.
Objem uzavřených smluv mezi ČEB a vývozci z této kategorie podniků dosáhl výše téměř 330 mil. Kč.
V roce 2016 bylo podepsáno 59 nových smluv (74 % z celkového počtu nových smluv). V porovnání
s rokem 2015 došlo v oblasti podpory českých MSP k nárůstu o 168,6 % z hlediska počtu nových smluv,
respektive o 515,1 % z hlediska jejich objemu.
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Produkty ČEB jsou na základě smlouvy o obchodním zastoupení nabízeny také na pobočkách
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (dále jen ČMZRB).
Od prosince 2015 ČEB začala společný program akvizic klientů ČMZRB. V jeho počátku provedli
pracovníci exportního financování a trade finance proškolení všech pobočkových zaměstnanců ČMZRB,
zejména se zaměřením na produkty, jako jsou předexportní úvěr, dodavatelský úvěr a odkupy
pohledávek.
ČEB bude v roce 2017 nadále pokračovat v prohlubování svých aktivit podpory malých a středních
exportních firem jejich aktivním přímým osobním oslovováním a jednáními, formou hlubší vzájemné
spolupráce s ČMZRB, HK ČR, AMSP, CzechTrade, CzechInvest a dále i účastí na různých profesních,
odborných a marketingových akcích zaměřených na podporu MSP.
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen EGAP) podporuje vývozní aktivity MSP
zejména v oblasti předexportního financování a bankovních záruk vystavovaných v souvislosti
s exportními kontrakty. Rychlost vyřízení úvěru pro financování výroby pro export, případně záruk, bez
kterých není možné o vývozní kontrakt velmi často ani usilovat, patří mezi rozhodující faktory, a EGAP
proto ve spolupráci s některými bankami nabízí MSP administrativně výrazně zjednodušený postup při
pojišťování.
MSP byly v roce 2016 podle předběžných statistik pojištěny prostřednictvím 52 nových pojistných
smluv EGAP a jejich objem (cca 1,7 mld. Kč), který se soustředil zejména na pojištění vývozních
dodavatelských úvěrů, bankovních záruk a předexportního financování, by měl tvořit přibližně 5 %
z celoročního obchodního výsledku. Podpora malých a středních podniků se promítá také
v jednodušším administrativním přístupu aplikovaném již od roku 2014.
S ČEB, ČMZRB a komerčními bankami spolupracuje EGAP na produktu určeném speciálně pro MSP,
které jsou výrobci a dodavateli subdodávek pro větší exportéry. Tento produkt využívá synergického
efektu vzájemné součinnosti, kdy státní instituce validují důvěryhodnost a bonitu subdodavatele
z kategorie MSP, a tím významně omezují rizika komerčních bank při financování výroby pro export.
Z průzkumu AMSP vyplynulo, že komerční banky málo informují MSP o možnostech pojištění exportu
do rizikovějších oblastí prostřednictvím EGAP. Ten proto v roce 2015 nastartoval projekt, v rámci něhož
je školen personál vybraných poboček komerčních bank tak, aby menší podniky o možnostech pojištění
lépe informoval a poté firmy s exportní pojišťovnou také propojil.

5.4 Veletrhy a výstavy
Podpora účasti českých podnikatelů na veletrzích a výstavách představuje důležitou součást
proexportních opatření MPO, jejímž cílem je vedle propagace ČR ve světě pomoc českým firmám,
především MSP, při pronikání na zahraniční trhy. Tato aktivita je firmami řazena mezi nejúčinnější
prostředky podpory českých exportérů. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 29 českých oficiálních účastí
na mezinárodních výstavách a veletrzích v zahraničí (v jednom případě šlo o národní výstavu v rámci
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strojírenského veletrhu v Íránu). Celkem se na těchto akcích zúčastnilo 330 vystavovatelů (z toho přes
50 % MSP).
V rámci zajišťování proexportní podpory na veletrzích a výstavách v ČR v roce 2016 realizovalo MPO
také 11 tuzemských akcí (incomingové mise). Tyto mise, probíhající při tuzemských veletrzích
s mezinárodní účastí, jsou další formou podpory exportu zaměřenou zejména na MSP s cílem podpořit
jejich schopnost rozvíjet obchodní vztahy na mezinárodním trhu, a to za účasti příslušných asociací
a svazů. Tradičně se uskutečnila i účast MPO na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, do
jejíhož programu patřila řada akcí proexportního zaměření určených především pro segment MSP.
Projekty podpory veletrhů a výstav patří také mezi významné aktivity agentury CzechTrade. Od r. 2016
zajišťuje CzechTrade v programu Marketing v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014-2020 tyto projekty: Nové marketingové modely veletržních účastí
(NOVUMM), Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií (NOVUMM
KET) a Design pro konkurenceschopnost 2016-2018 (DESIGN). Tyto modely jsou spolufinancovány z ESI
fondů (konkrétně EFRR).

Nové marketingové modely veletržních účastí (NOVUMM)
Projekt je zaměřen na usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti
na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních
účastí organizovaných MPO.
V rámci projektu bude podpořeno 100 zahraničních výstav a veletrhů. Maximální výše podpory
ve formě zvýhodněné služby je 80 000,- Kč, intenzita podpory pro evropské země je 50 % a 70 % pro
mimoevropské země.
Do projektu NOVUMM patří tato klíčová aktivita:
- Realizace společné české účasti - prezentace českých podnikatelských subjektů (MSP) a ČR
(prostřednictvím agentury CzechTrade) na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích
v rámci společné expozice, a to především v oblasti prioritních oborů českého průmyslu;
doplněná dvěma subaktivitami:
- Realizace individuálních expozic MSP na vybraných zahraničních výstavách a veletrzích, kde je také
v rámci projektu realizována společná česká účast;
- Výroba a distribuce „Profilového katalogu účastníků“;
Výzva k podání přihlášek k účasti byla vyhlášena 1. července 2016, příjem přihlášek byl zahájen dne 18.
července 2016.
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V roce 2016 byla v tomto programu podpořena 1 akce:
HEIM + Handwerk 2016, Německo, Mnichov, 23. - 27. 11. 2016, navržená Asociací malých a středních
podniků a živnostníků. Jednoho z největších prodejních veletrhů se zaměřením na bydlení, nábytek,
domácnost, doplňky atd. v Německu se zúčastnilo celkem 11 firem, z toho 6 na společné expozici. Jejich
účast byla velmi úspěšná, podařilo se jim navázat nové obchodní kontakty a představit nové produkty
ve spojení s přímým prodejem.
Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií (NOVUMM KET)
Projekt je zaměřen na usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na
vybraných specializovaných veletrzích a výstavách, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí
organizovaných MPO, a na marketingovou podporu MSP především v oblasti nových technologií.
Součástí projektu je také realizace doprovodných propagačních akcí zaměřených na prezentaci
příslušných oborů českého průmyslu a společné veletržní účasti na dané akci s cílem posílení
konkurenceschopnosti českého průmyslu v mezinárodním prostředí.
V rámci projektu bude podpořeno 50 zahraničních výstav a veletrhů. Maximální výše podpory ve formě
zvýhodněné služby je 90 000,- Kč, intenzita podpory pro evropské země je 50 % a 70 % pro
mimoevropské země.
V rámci projektu NOVUMM KET je realizována následující klíčová aktivita:
- Realizace společné české účasti - prezentace českých podnikatelských subjektů (MSP) a ČR na
specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v rámci společné expozice, a to především
v oblasti klíčových technologií, a související marketingová podpora MSP.
Doplněná subaktivitami:
- Realizace individuálních expozic MSP na vybraných zahraničních výstavách a veletrzích, kde je také
v rámci projektu realizována společná česká účast.
- Pořádání doprovodných propagačních akcí zaměřených na prezentaci příslušných oborů českého
průmyslu a společné veletržní účasti na dané akci s cílem posílení konkurenceschopnosti českého
průmyslu v mezinárodním prostředí.
- Výroba a distribuce „Profilového katalogu účastníků KET“.
Výzva k podání přihlášek k účasti byla vyhlášena dne 1. července 2016, příjem přihlášek byl zahájen
dne 18. července 2016.
V roce 2016 byly v rámci projektu podpořeny 2 akce:
MEDICA, Německo, Dűsseldorf, 14. - 17. 11. 2016, navržená Asociací výrobců a dodavatelů
zdravotnických prostředků. Veletrhu se zaměřením na zdravotnické prostředky, technologie atd. se
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zúčastnilo celkem 15 MSP, z toho 12 na společné expozici. Účast českých firem na tomto veletrhu byla
velice úspěšná, podařilo se jim navázat nové obchodní kontakty a představit nové produkty.
Zdravookhraneniye Moskva 2016, Rusko, Moskva, 5. - 9. 12. 2016, navržená Asociací výrobců
a dodavatelů zdravotnických prostředků. Veletrhu zaměřeného na zdravotnické prostředky
a technologie se zúčastnilo celkem 7 firem na společné expozici. Také na tomto veletrhu byla účast
MSP hodnocena jako velice přínosná.
Program DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016 - 2018
Projekt „Design pro konkurenceschopnost 2016 – 2018“ navázal na předchozí projekt Design 2013 –
2014, do kterého bylo prostřednictvím všech klíčových aktivit zapojeno celkem 184 podniků. Více než
90 % MSP, které získaly podporu na spolupráci s designérem, zahájilo výrobu produktů s novým
designem ještě v době trvání projektu nebo bezprostředně po jeho ukončení.
Díky projektu „Design pro konkurenceschopnost 2016 – 2018“ umožňuje CzechTrade českým
exportérům za zvýhodněných podmínek zlepšovat design svých výrobků a tím zvyšovat jejich šance na
zahraničních trzích. Projekt počítá také s podporou účastí malých a středních inovativních firem na
významných zahraničních veletrzích a přehlídkách designu. Doba realizace projektu je naplánována na
období let 2016 až 2018.
Největší překážkou v zahájení spolupráce s designérem jsou pro malé a střední podniky vysoké
náklady, proto je hlavním nástrojem k dosažení cíle projektu právě podpora formou zvýhodněných
designérských služeb. Projekt počítá s podporou 200 individuálních projektů MSP - Individuální
spolupráce designéra ve firmě. Tato podpora je poskytována formou zvýhodněných služeb designéra
z Adresáře designérů CzechTrade v maximální výši 50 000 Kč, přičemž je pokryto až 50 % výdajů na
designérské služby. Na inovace designu produktů je alokováno celkem 9,750 mil. Kč. V roce 2016
zahájilo Individuální spolupráci s designérem 22 MSP.
Vysoké nároky na kvalitní prezentaci produktů s vysokou přidanou hodnotou se ukazují být největší
překážkou v účasti malých a středních inovativních firem na designových akcích. Projekt počítá se
zvýhodněnými službami, poskytovanými na zajištění účasti MSP formou individuálních prezentací na
prestižních designových akcích v zahraničí. Realizace 9 zahraničních akcí v rámci projektu bude
zahájena v roce 2017. Maximální výše podpory na jednu účast bude 130 000,00 Kč, přičemž bude
pokryto až 50 % způsobilých výdajů.
CzechTrade v roce 2016 zmodernizoval elektronický adresář, který slouží nejen českým výrobcům při
vyhledávání průmyslových designérů, ale je také nástrojem na podporu exportu služeb. Anglická verze
adresáře je umístěna na portálu www.czechtradeoffices.com, který informuje o službách agentury
CzechTrade v zahraničí. Designéři, registrovaní v tomto adresáři mohou poskytovat zvýhodněné služby
v rámci projektu Design pro konkurenceschopnost. V adresáři je zařazeno několik držitelů prestižních
ocenění za design, jako jsou RED DOT AWARD, Czech Grand Design, Národní cena za design, Nábytek
roku apod.
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Součástí projektu je realizace doprovodných podpůrných akcí v podobě interaktivních seminářů,
kontaktních fór, konferencí a workshopů, pořádaných v ČR s cílem poskytovat MSP informace, znalosti
a dovednosti, které povedou k efektivnímu design managementu, tj. využívání průmyslového designu
jako marketingového nástroje ke zvýšení tržního potenciálu a ekonomické prosperity především
směrem na mimoevropské trhy.
Plánovaný počet akcí v rámci klíčových aktivit projektu DESIGN je 206.
Klíčové aktivity:
- Individuální spolupráce s designérem
Konkrétní odborná spolupráce průmyslového designéra v podniku, zabývajícím se průmyslovou
výrobou. Maximální výše podpory ve formě zvýhodněné služby je 50 000 Kč, intenzita podpory je 50 %
způsobilých výdajů.
Výzva k podání přihlášek k účasti byla vyhlášena dne 1. července 2016, příjem přihlášek byl zahájen
dne 16. července 2016.
V roce 2016 byla poskytnuta podpora de minimis formou zvýhodněné služby – individuální spolupráce
s designérem celkem 22 MSP v celkové výši 1 100 000 Kč.
- Propagace designu v zahraničí
Individuální prezentace na specializovaném veletrhu, výstavě nebo přehlídce designu. Každou
zahraniční akci bude doprovázet brožura „Design pro konkurenceschopnost“ s prezentacemi
jednotlivých účastníků. Maximální výše podpory ve formě zvýhodněné služby je 130 000 Kč, intenzita
podpory je 50 % způsobilých výdajů.
Výzva k podání přihlášek k účasti byla vyhlášena dne 15. 11. 2016, příjem přihlášek byl zahájen dne 21.
11. 2016.
Realizace 9 zahraničních akcí je naplánována v letech 2017 – 2018.

5.5 Služby a informace pro exportéry
Klientské centrum pro export
Klientské centrum pro export (KCE) funguje jako jednotné kontaktní místo MPO, MZV a agentury
CzechTrade pro české podnikatele, kteří mají zájem expandovat na zahraniční trhy. Klientské centrum
se nachází v sídle agentury CzechTrade a nabízí podnikatelům konzultace jejich exportních
a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR
a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa.
Na dotazy firem v něm odpovídají specialisté se znalostí problematiky zahraničního obchodu
i mezinárodních vztahů. V úvodní konzultaci zpravidla zjišťují exportní a investiční záměry firmy
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v zahraničí, návazně na ni doporučují firmě optimální specializované služby jednotné zahraniční sítě,
případně MPO, MZV a dalších subjektů. Za dobu jeho existence od října 2014 využilo služby KCE více
než 1 000 podnikatelů, zejména z řad MSP, které potřebovaly poradit, získat orientaci v nabídce služeb
státu a návazně na to využily některé nabízené zdroje. Počty dotazů mají od roku 2014 stoupající
tendenci. V r. 2016 bylo přijato 534 dotazů a požadavků na služby, proti roku 2015 jde o nárůst o 7,2 %.
Z hlediska teritorií se nejvíce dotazů týkalo Německa, Ruska, USA, Číny, Íránu, Rakouska a Polska.
Kromě exportních specialistů agentury CzechTrade a MZV nabízeli v KCE služby a konzultace také
odborní pracovníci MPO zaměření na problematiku vnitřního trhu, obchodní politiky či projektů
ekonomické migrace za účelem získávání kvalifikované pracovní síly.
Katalog služeb Jednotné zahraniční sítě (JZS) a KCE byl v r. 2016 rozdělen do 4 tematických okruhů: 1)
základní služby a poradenství, 2) bezplatné služby JZS, 3) placené služby JZS, 4) obchodní politika
a vnitřní trh EU. Více než 80 % služeb poskytnutých po zprostředkování KCE bylo v roce 2016
bezplatných. Nejvíce požadovanou službou byla příprava na obchodní jednání v konkrétním teritoriu
(více než 50 %), dále identifikace obchodních příležitostí (20 %). Zájem je i o placené služby CzechTrade
jako např. detailní cílený průzkum trhu (16 %), vyhledání obchodního partnera a ověření jeho zájmu
o výrobek či službu.

Další služby agentury CzechTrade
Podpora exportérů agenturou CzechTrade, především z řad MSP, byla v roce 2016 zaměřena na tyto
základní oblasti: exportní poradenství a informace; služby zahraniční sítě; obchodní příležitosti;
vzdělávání; informační servis a marketingová podpora v zahraničí. Dostupnost aktuálních informací
pro exportéry je považována za jeden z hlavních předpokladů úspěchu v zahraničí.
Informace ze zahraničních trhů zajišťuje CzechTrade podnikatelům na portálu BusinessInfo.cz a dále
prostřednictvím informačního servisu Zpravodajství pro export, CzechTrade denně a Exportní
průvodce.

BusinessInfo.cz
Cílem portálu BusinessInfo.cz je být hlavním portálem státní správy v oblasti praktických informací pro
podnikání, s prioritním zaměřením na zahraniční obchod. Z exportních průzkumů vyplývá dlouhodobá
silná poptávka po kvalitních a relevantních informacích. K dlouhodobě nejvíce využívaným informacím
na portálu patří informace o daních a účetnictví, na druhém místě to jsou informace pro exportéry.
Bylo vyřízeno celkem 801 odpovědí na podnikatelské dotazy ze strany uživatelů, v průměru cca 67
dotazů za měsíc. Publikováno bylo téměř 2 500 exportních příležitostí: 780 poptávek, 1 620
publikovaných zahraničních projektů a tendrů a 97 investičních příležitostí. Portál BusinessInfo.cz
reagoval na aktuální dění a infomační potřeby v oblasti zahraničního obchodu, v roce 2016 byly
vytvořeny komplexní speciální rubriky např. k problematice Brexitu či nově se otevírajícímu íránskému
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trhu. Portál BusinessInfo.cz také integruje podnikatelské formuláře na jedno místo. Na českém
internetu tak vzniká prostor, kde bude mít podnikatel na jednom místě všechny potřebné formuláře.
V současnosti portál BusinessInfo.cz nabízí cca 1200 podnikatelských formulářů.
Mezi služby zahraniční sítě patří individuální služby a projekty na míru požadavkům a potřebám
zákazníků; dlouhodobá exportní asistence; oslovení potenciálních obchodních partnerů a ověření
jejich zájmu; organizace obchodních jednání; B2B akce v ČR a zahraničí, výstavy a veletrhy.
Mezi zprostředkování obchodních příležitostí firmám patří např. Sourcing days (zajištění a organizace
B2B setkání se zahraničními nákupčími), bylo realizováno celkem 16 těchto akcí. Nově od 1. července
2016 je firmám nabízena služba Šance pro úspěšný export, určená klientům, kteří si objednali
individuální službu u zahraniční kanceláře CzechTrade, hodnota vývozu následně přesáhla 250 000 Kč
a firma udělila souhlas s medializací úspěšné spolupráce s CzechTrade. Firma získá 100% slevu na cenu
budoucí služby a profesionální servis v oblasti PR.

Exportní vzdělávání
Významnou náplň činnosti agentury CzechTrade tvoří vzdělávací a rozvojové akce s tématikou
mezinárodního obchodu pro firemní zákazníky. Mezi takové akce patří odborné a teritoriální semináře,
exportní konference a fóra, firemní školení apod. Semináře i konference jsou zaměřeny na oblast
mezinárodního obchodu i měkké dovednosti, přibližují specifika podnikatelského prostředí a aktuální
informace z vybraných oborů a teritorií. České firmy, zejména MSP, tak získávají možnost zhodnotit
příležitosti a potenciál pro rozvoj svých exportních aktivit.
V roce 2016 proběhlo celkem 47 odborných a teritoriálních seminářů, konferencí a fór, a to nejen
v Praze, ale i v řadě regionů ČR. Akcí se zúčastnilo více jak 1 170 účastníků z řad českých firem.
Odborné semináře byly zaměřeny na témata obchodu se zbožím dvojího použití, finanční nástroje
exportu, sociální média, e-commerce, digitální marketing, specifika obchodního jednání, marketingové
strategie na zahraničních trzích, business etiketa, clo a DPH v mezinárodním obchodě, průmyslový
design aj.
Teritoriální semináře, konference a fóra se týkaly zejména Německa, kde byl i největší zájem ze strany
podnikatelů, dále pak USA, Kanady, SAE, Izraele, JAR, Skandinávie, Thajska, Singapuru, Indie, Ukrajiny,
Itálie, Francie, Rumunska, Maďarska, Ruska, Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Velké Británie, Španělska,
Kolumbie, Mexika, Peru, Chile, Turecka a dalších zemí.
Také MPO zorganizovalo v roce 2016 řadu odborných seminářů a konferencí, věnovaných aktuálním
potřebám malých exportérů. Např. ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví se zaměřilo na
rozšíření povědomí o možnostech mezinárodní patentové ochrany a ochrany duševního vlastnictví při
vstupu na zahraniční trhy. V listopadu 2016 byl na půdě MPO s úspěchem uspořádán první ze série
informačních seminářů pro podnikatele na téma Podpora proexportního potenciálu českých firem
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a právo duševního vlastnictví. Seminář byl zaměřen na efektivní využití výhod, které patentová ochrana
nabízí, možnosti jejího financování z veřejných zdrojů a praktické zkušenosti s ochranou duševního
vlastnictví na zahraničních trzích. Mezi řečníky vystoupili zástupci státní správy odpovědní za dotační
programy pro firmy, zástupci patentového úřadu a EGAP, právní experti a taktéž samotné firmy. MPO
a Úřad průmyslového vlastnictví budou v této iniciativě pokračovat i v roce 2017.

Export v kostce
Publikace pro podnikatele Export v kostce vydávaná MPO obsahuje komplexní informace o všech
poskytovaných proexportních službách s jejich charakteristikou a příslušnými kontakty. Publikace je
distribuována především v tištěné podobě, ale i elektronicky na portálu BusinessInfo.cz a na webu
MPO. Je pravidelně dvakrát do roka aktualizována a doplňována o nové informace.
V roce 2016 byly v prvním aktualizovaném vydání na začátku roku doplněny informace o projektech
pozitivní ekonomické migrace či programu Marketing (Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost), týkajícího se výstav a veletrhů. Druhá aktualizace proběhla v září 2016,
u příležitosti konání tradičního Mezinárodního strojírenského veletrhu, na kterém byl Export v kostce
distribuován. Celkový náklad za rok 2016 přesáhl objem 1 000 výtisků.

Zelená linka pro export
Zelená linka pro export (ZLPE) je projektem MPO, který vznikl v roce 2006 jako součást Exportní
strategie pro období 2006 – 2010 s cílem naplnit dílčí cíle této strategie. Projekt pokračuje i nadále.
Cílem ZLPE je zefektivnit kontakt se státními institucemi a organizacemi, které podporují export. ZLPE
v tomto ohledu spolupracuje při vyřizování dotazů podnikatelské veřejnosti s agenturou CzechTrade,
odbornými útvary MPO a s Klientským centrem pro export.
V roce 2016 ZLPE vyřídila celkem 1198 dotazů. Jako každý rok převažovaly zhruba v poměru 2:1 dotazy
telefonické nad dotazy elektronickými. Dvě třetiny klientů tak využily bezplatného telefonního čísla
800 133 331, zatímco zbývající jedna třetina dala přednost e-mailovým adresám: export@mpo.cz
a info@czechtrade.cz. Od založení ZLPE je evidováno přes 17 500 dotazů. V rámci Zelené linky pro
export byla rovněž spuštěna BREXIT linka poskytující poradenství podnikům v souvislosti s Brexitem.

5.6 Zahraniční rozvojová spolupráce (program Aid for Trade)
Projekty tohoto programu jsou realizovány v gesci MPO v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Pomáhají partnerským státům při usnadňování a liberalizaci jejich obchodu, při lepším zapojení do
mezinárodního obchodního systému, vytváření obchodních politik a regulatorního rámce obchodu,
stanovení pravidel a strategií pro odstraňování administrativních bariér, podpoře podnikatelského
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klimatu, rozvoji malých a středních podniků, finančního sektoru atp. Děje se tak především formou
přenosu zkušeností a know-how.
Celkem bylo v roce 2016 zrealizováno 7 projektů v úhrnné výši 5,77 mil. Kč. Partnerskými státy
a příjemci pomoci byly Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavská republika, Mongolsko, Kosovo, Srbsko
a Kambodža. Mezi realizátory této pomoci patřila vedle Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR také řada MSP. Míra zapojení MSP v roce 2016 odpovídala celkovému
rozsahu programu Aid for Trade (tj. počtu projektů a finančních prostředků vyčleněných na tento
program).

5.7 Povolovací a licenční řízení v zahraničním obchodu
Licenční správa MPO i nadále pokračovala v rámci projektu tzv. Elektronické licenční správy (ELIS)
v rozvoji elektronického systému pro licenční a povolovací řízení zavedeného od roku 2013. Tento
systém mimo jiné zajišťuje nezbytné stabilní a bezpečné uložení dat Licenční správy, včetně
utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Rozvoj systému ELIS byl realizován na základě
námětů jak ze strany státních orgánů, tak podnikatelské veřejnosti. Podnikatelé plně vyžívají možnosti
elektronického podávání žádostí prostřednictvím eFormuláře, což jim zaručuje automatickou kontrolu
správnosti a úplnosti žádosti, přičemž tento systém současně umožňuje podnikatelům dálkovým
přístupem sledovat průběh všech správních řízení vedených Licenční správou, a tím udržovat přehled
o postupu vyřízení jejich konkrétní žádosti. Kromě stále více využívané možnosti bezhotovostní úhrady
správních poplatků, díky níž odpadá nutnost manipulace s kolkovými známkami, jež musí být jinak
doručovány poštou, byla připravena možnost úhrady správních poplatků formou zálohových plateb.
Elektronický systém pro licenční a povolovací řízení umožňuje další rozvoj a zohlednění požadavků
a připomínek ze strany podnikatelské veřejnosti, nevyjímaje malé a střední firmy, o čemž svědčí
možnost připraveného způsobu zálohových plateb, který vychází právě z požadavku podnikatelské
veřejnosti. Zástupci Licenční správy také předávali v roce 2016 podnikům potřebné znalosti
k povolovacímu a licenčnímu řízením na řadě seminářů a konferencí pořádaných MPO, CzechTrade
nebo dalšími institucemi.

5.8 Kontaktní a informační místa pro podnikatele
MPO nabízelo také v roce 2016 MSP a občanům služby, které jim výrazně ulehčují jejich působení na
vnitřním trhu. Jedná se zejména o služby Jednotného kontaktního místa (JKM), SOLVIT centra
a Kontaktního místa pro výrobky (ProCoP). JKM informuje o podmínkách poskytování služeb v ČR
a jiných členských státech a zprostředkovává podání na příslušné úřady v ČR. Za rok 2016 JKM
zodpovědělo 2 406 dotazů podnikatelů. Hlavním cílem JKM je umožnit podnikatelům získat všechny
potřebné informace a vyřídit veškeré formality související se vstupem do podnikání v oblasti služeb na
jednom místě a elektronicky.
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SOLVIT centrum pomáhá občanům a podnikatelům mimosoudně řešit problémy způsobené špatnou
aplikací evropského práva při postupu správních úřadů v oblasti vnitřního trhu. Centrum problémy řeší
bezplatně, ideálně ve lhůtě maximálně 10 týdnů a dosahuje přitom 90 % úspěšnosti. Za rok 2016 přijalo
SOLVIT centrum 146 stížností.
Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP) informuje podnikatele o technických požadavcích, které jsou na
výrobky kladeny národními a evropskými předpisy při jejich uvádění na trh v ČR nebo v jiném státě EU.
Podnikatelé se zde mimo jiné dozvědí, zda jimi distribuovaný výrobek v ČR podléhá povinnosti
předchozího schválení nebo registrace. ProCoP rovněž poskytuje obecné informace o fungování
nařízení o vzájemném uznávání a o uplatňování principu vzájemného uznávání. Za rok 2016 ProCoP
zodpověděl 288 dotazů.
MPO průběžně zlepšuje kvalitu integrované služby na vnitřním trhu pro podnikatele a občany
(Jednotná kontaktní místa /JKM/, SOLVIT, ProCoP) a o těchto nástrojích aktivně informuje veřejnost
a podnikatele. V roce 2016 byly služby propagovány v rámci březnového JOBS EXPO, největšího
veletrhu pracovních příležitostí v ČR, dále během květnových oslav Dne Evropy na Střeleckém ostrově,
během listopadového Týdne podnikání a v kampaních MHD v Brně, Liberci, Českých Budějovicích,
Karlových Varech a Zlíně v průběhu 2. pololetí 2016. Za účelem rozvoje elektronického JKM 2.
generace, naplnění směrnice o službách a Charty JKM pokračuje MPO v průběhu celého roku ve
spolupráci s agenturou CzechTrade, správcem portálu Businessinfo.cz, na kterém je e-JKM umístěno,
na vytvoření nové struktury webu a aktualizaci obsahu.

5.9 Malé a střední podniky a Evropská unie
Pro růst exportu MSP má zásadní význam rovněž společná obchodní politika EU, která upravuje
pravidla a celní sazby pro obchod s mimoevropskými zeměmi. Politika EU v této oblasti je založena na
strategickém sdělení „Trade for All“ z roku 2015, které zdůrazňuje roli MSP v obchodní politice
a účinnou podporu MSP při využívání výhod volného obchodu. Jednou z priorit EU se stala zlepšená
komunikace vůči MSP a jejich větší zapojení do procesu sjednávání a implementace obchodních
dohod.
ČR se na tvorbě obchodní politiky EU aktivně podílí s cílem zjednodušit přístup českých firem na trhy
třetích zemí a zároveň zajistit levné vstupy do výroby. V rámci obchodní politiky jsou monitorovány
tarifní, ale i netarifní bariéry uplatňované na zahraničních trzích, které omezují MSP v růstu jejich
internacionalizace a lepší orientaci na globalizovaných trzích. Tuto specifickou problematiku řeší EU
Strategie přístupu na trhy třetích zemí, která prostřednictvím svých nástrojů identifikuje prioritní
překážky na klíčových trzích, vypracovává strategie a argumentace pro jejich eliminaci. Předním
nástrojem určeným zejména pro pomoc MSP je „Databáze přístupu na třetí trhy“, která podnikatelům
poskytuje rozsáhlé informace o podmínkách vstupu na mimo unijní trhy.
Jedním z prostředků, jak pomoci v přístupu MSP na zahraniční trhy, jsou bilaterální obchodní dohody
EU se třetími zeměmi. Tyto dohody odstraňují celní i netarifní překážky obchodu a zajišťují technickou
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harmonizaci, která šetří exportérům náklady a výrazně usnadňuje zahraniční obchod. Do nových
obchodních dohod jsou začleněny samostatné kapitoly věnované MSP, které obsahují mimo jiné
závazek k vytvoření uživatelsky přívětivého webového portálu v angličtině, na jehož stránkách by se
MSP měly snadno zorientovat a získat informace o dané dohodě, či zřízení zvláštního kontaktního bodu
pro MSP v otázkách spojených s implementací. I v ostatních kapitolách týkajících se obchodu a investic
jsou brány v potaz zvláštnosti MSP. Evropská komise navíc chystá spustit zvláštní sekci ve zmíněné
Databázi přístupu na třetí trhy, které bude zaměřená pouze na využívání výhod z bilaterálních
obchodních dohod.
Dosud nejambicióznější dohodu EU dokončila v říjnu 2016, kdy podepsala Komplexní hospodářskou
a obchodní dohodu s Kanadou (CETA). Dohoda by měla začít předběžně platit v první polovině roku
2017, v plném rozsahu pak po ratifikaci členskými státy EU. Díky CETA se zvýší obchodní a investiční
spolupráce především v oblastech jako je strojírenství, dopravní infrastruktura, těžební průmysl,
letectví, farmaceutický průmysl a zdravotnická technika. Důležitou součástí dohody je mimo vzájemné
uznávání certifikátů, přístup k veřejným zakázkám včetně úrovně provincií nebo snadnější vysílání
pracovníků do zahraničí.
Před podpisem se nachází také dohoda s Vietnamem, u níž během roku 2016 probíhalo tzv. právní
čištění, a její podpis se očekává během roku 2017. Dohoda eliminuje téměř všechna cla na zboží,
otevírá nové příležitosti pro přístup na trh ve službách, zajišťuje zlepšení ochrany zeměpisných
označení (GIs) a poskytuje nové možnosti pro investice s tím, že nový přístup EU k řešení investičních
sporů bere v úvahu specifikace a potřeby MSP. Uzavřena jsou také jednání o volném obchodu EU se
Singapurem, ale prozatím se čeká na vyjádření Evropského soudního dvora (ESD) ohledně rozdělení
kompetencí. Toto rozhodnutí pak bude mít dopad na budoucí dohody o volném obchodu. V prosinci
2016 vydala Generální advokátka ESD předběžné stanovisko, které označuje dohodu za smíšenou. EU
sjednala a podepsala v roce 2016 také dohodu o volném obchodu s Ekvádorem.
Během roku 2016 se přiblížila uzavření Rámcová dohoda s Arménií. Do závěrečné fáze postoupila
během roku 2016 jednání s Japonskem; pokračovaly také rozhovory s Filipínami, Indonésií, Tuniskem
a jihoamerickými zeměmi Mercosur. Zahájena byla jednání o modernizaci dohody s Mexikem. Jednání
o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství s USA (TTIP), jehož uzavření slibuje českým
firmám velké příležitosti, se do konce roku 2016 nepodařilo dokončit, a to v důsledku amerických voleb
a ustavení nové americké administrativy.
Základním předpokladem toho, aby MSP vytěžily co nejvíce ze sjednaných dohod a podpořily tuzemský
export, je dostatečná informovanost veřejnosti. MPO proto aktivně komunikuje s podniky
a podnikatelskými svazy během sjednávání dohod i v rámci implementace. Pořádá specializované
semináře k jednotlivým dohodám (TTIP, CETA, EU-Japonsko) i sektorová setkání (farmaceutický
průmysl, automobilový průmysl). V roce 2016 také pokračovala aktivní činnost expertního týmu MPO
k obchodním dohodám, zvláště k aktuálním otázkám sledovaných jednání s USA a Kanadou. K oběma
dohodám (TTIP, CETA) fungují zvláštní sekce na portálu BussinessInfo.cz a na webu MPO.
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EU zaujímá jednu z vůdčích rolí i v mnohostranném obchodním systému. Aktivně se podílí na
implementaci závěrů posledních dvou Konferencí ministrů členů Světové obchodní organizace (WTO)
z Bali a Nairobi. Na začátku roku 2017 vstoupila v platnost Dohoda WTO o usnadňování obchodu (TFA),
která má velký ekonomický potenciál i pro MSP. Současně se aktivně podílí na přípravách XI.
Konference, které se uskuteční v prosinci 2017 v Buenos Aires. Pokročily také jednání o vícestranné
Dohodě o obchodu službami (TiSA) a o vícestranné Dohodě o environmentálním zboží (EGA), které by
mohly být dokončeny během roku 2017.
V roce 2016 se MPO spolu s dalšími členskými státy a delegací EU aktivně podílelo na jednání pracovní
skupiny III Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL), které se podařilo vyjednat
dokument popisující základní aspekty a doporučení pro fungování přeshraničních internetových
platforem pro online řešení sporů (ODR) vzniklých z internetových transakcí. Možnosti efektivního
řešení přeshraničních sporů zvyšují využití a důvěru v přeshraniční elektronické transakce, zejména
v nákup a prodej prostřednictvím e-shopů. Této konkurenční výhody mohou využít i české firmy.
Za zmínku stojí informace o síti Enterprise Europe Network, která hraje významnou roli při podpoře
MSP, a to nejen ve vztahu k EU. Její činnost je spolufinancována MPO.
Dalším zdrojem podpory pro MSP je i Unijní program Horizont 2020, a to zejména jeho nástroj SME
Instrument, který umožňuje poskytovat podporu ve 3 fázích pro inovativní MSP. I když počet podniků,
které tuto podporu získaly, není v ČR velký, přesto bylo několik žadatelů úspěšných.
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6. PŘIPRAVENOST MSP NA PRŮMYSL 4.0
K uvedené problematice připravilo MPO návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné
zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
pro potřeby státní správy „BETA“. Realizátorem byla Technologická agentura ČR. Byly vypracovány tyto
dvě zprávy o řešení úkolu:
1. „Analýza připravenosti malých a středních podniků na iniciativu Průmysl 4.0“. Řešitelem byla
Elektrotechnická asociace ČR.
2. Připravenost českých průmyslových podniků na světové trendy. „Analýza podmínek, za kterých
by se české průmyslové podniky nevyvíjely izolovaně, ale byly připraveny se přizpůsobit
se světovým trendům a byly schopny používat komunikační a výrobní zařízení, která budou
v rámci globálních odběratelsko-dodavatelských řetězců kompatibilní a interoperabilní.“
Řešitelem tohoto úkolu byla Vysoká škola podnikání a práva.
Obě doplňující se zprávy s označením „MT07“ jsou dostupné na:
https://sites.google.com/a/tacr.cz/rs-industry-4-0-tacr-info/industry-4-0/vysledky-mt/mt07
Cílem návrhu výzkumné potřeby bylo monitorovat iniciativy spojené s čtvrtou průmyslovou revoluci,
jako jsou zcela nová filosofie systémového inženýrství, integrace a propojování nejnovějších
technologií a vliv této iniciativy na malé a střední podniky. Jednalo se o zanalyzování připravenosti MSP
na inciativu Průmysl 4.0. Možnosti a stav využití automatizace výrobních podniků a vnitřních aspektů
MSP, se kterými se budou v rámci této inciativy setkávat.
Shrnutí základních závěrů a doporučení z těchto zpráv:

6.1. Analýza připravenosti malých a středních podniků na iniciativu Průmysl 4.0
6.1.1. Definice
Koncept vychází z dokumentu, který byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Základní vize
tzv. čtvrté průmyslové revoluce se objevily v roce 2011. Podle této myšlenky vzniknou „chytré
továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se
a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázet změna pracovního trhu, kdy
by mohla být ohrožena zaměstnanost osob s nízkou kvalifikací. Měla by vznikat nová pracovní místa,
která však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců. Zavádět se bude pomocí metod strojového
vnímání, autokonfigurace a autodiagnostiky a s počítačovým spojením strojů a dílů. Produkty i stroje
dostanou čipy, pomocí nichž je bude možné kontrolovat a obsluhovat přes internet. Dále se budou
využívat cloudová úložiště, 3D tisk, datová centra, automatické hlášení problémů či „chytré sklady“,
které samy informují o docházejících zásobách."
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Širší definici nabízí profesor Mařík a kol.:
-

revoluce, ve které budou výrobky při své vlastní výrobě stále interaktivnější a mezi stroji,
výrobními linkami a jednotlivými provozy bude rozprostřena inteligentní komunikační síť
podobná internetu. Analogicky s internetem dojde i k decentralizaci řídicích funkcí, v současné
době soustředěných v centrálních řídicích systémech,

-

dopad technologického vývoje, který bude hnací silou změn ve výrobě v příštích 10 –15 letech.
Tato širší definice změn v moderní výrobě zahrnuje rozšíření globálních hodnotových řetězců,
vzrůstající důležitost znalostní ekonomiky a růst digitální ekonomiky.

6.1.2 Hodnocení povědomí MSP o Průmyslu 4.0 s některými zeměmi
Lze konstatovat, že německé MSP mají vysoké povědomí o Industrie 4.0 (dále jen I 4.0) i přes značné
nejasnosti a kontroverze jsou ochotny projekty realizovat (ideálně za pomoci externích konzultantů)
a z vlastních zdrojů budou investovat v průměru cca 2- 8% obratu společnosti.
O českých MSP si bohužel podobné konstatování zatím nemůžeme dovolit. I přes všechny pozitivní
vlastnosti a schopnosti českých MSP, spočívajících ve flexibilitě, tradičně vysoké kvalitě produktů
a interních inovačních aktivitách, je stále patrná relativně vysoká nedůvěra k inovačním řešením
přicházejícím z vnějšku firem a k aktivnějšímu přijímání poradenských a konzultačních služeb.
Eliminovat tyto velmi hluboko zažité stereotypy je asi největším úkolem při implementaci konceptu
Průmysl 4.0 (dále jen P 4.0) v těchto firmách.
K situaci ve Švýcarsku podrobná data o aktivitách MSP v oblasti P4.0 nejsou k dispozici, neboť P4.0
se tam podle dostupných poznatků zabývají především velké firmy. Nicméně dle slov Roberta Rudolfa
- zakladatele švýcarské iniciativy "Industrie 2025" jsou i MSP ve Švýcarsku na změnu připraveny,
a to z těchto důvodů:


Švýcarsko je úspěšný exportér a je dobře mezinárodně propojené.



Švýcarské firmy se musely přizpůsobovat drahému franku a tak jsou připraveny
na permanentní změny.



Švýcarsko má dobře vzdělané zaměstnance, kteří se do změn zapojují.



Vysoké školy se zapojují do inovací díky blízké provázanosti s průmyslem.

Situace v sousedním Rakousku je podobná jako u nás - neexistují data, jen obecné proklamace
o prospěšnosti I 4.0 s vědomím, že I 4.0 není jen technické řešení, ale že se týká též všech oblastí
podnikového života.

6.2. Připravenost českých průmyslových podniků na světové trendy
6.2.1 Obecné trendy
- skupina rychle se rozvíjejících ekonomik se rozšiřuje o další země, zároveň roste kvantitativně
i kvalitativně úroveň jejich produkce, jistou příležitostí pro export do těchto zemí budou dodávky
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určené pro segment obyvatel, které budou migrovat z venkova do měst a pochopitelně produkce
smart-produktů;
- populace ve vyspělých zemích stárne, což vytváří a bude vytvářet rostoucí poptávku po zboží
a službách určených tomuto segmentu obyvatel,
- dlouhodobě rozvírající se nůžky mezi nízko- a vysoko- příjmovými kategoriemi obyvatel, značné
náklady na udržení sociálního standardu ve vyspělých ekonomikách,
- handicap vyspělých ekonomik vyplývající z tvrdých požadavků na ochranu životního prostředí,
zejména energetické požadavky EU týkající se podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů a zejména
pak nároky na úspory energie (ve výši 27 -30 %),
- v odborných kruzích se objevují první studie zpochybňující výhody mezinárodního outsourcingu.

6.2.2 Trendy spojené s rozvojem digitalizace
Izolované a postupně provázané aplikační projevy vyplývající s ICT technologií, 3D tisku, automatizace,
robotizace, internetu věcí, Big Data, vytváření kyber-prostoru, globálních hodnotových řetězců apod.,
jsou realizovány postupně v posledním desetiletí „zdola,“ tzn. z iniciativy zejména podnikatelské sféry
a s jistým odstupem na tuto skutečnost reagují exekutivní orgány OECD, EU i jednotlivých států;
Exekutivní orgány OECD, EU i jednotlivých vyspělých zemí se danou tematikou začínají systematicky
zabývat počátkem druhé dekády nového milénia a zaměřují se na:


kybernetickou bezpečnost, ochranu dat, zejména osobních údajů,



usnadnění digitálních interakcí, interoperability, přenositelnosti dat (komunikační protokoly),



zapojení do digitalizace veřejné správy (e-government),



změny v právním rámci (regulace, deregulace) vyplývající z digitalizace (včetně sdílené
ekonomiky apod.),



posuny v obsahu výuky ve školské soustavě, i neformálním vzdělávání (rekvalifikace,
celoživotní vzdělávání),



veřejnou podporu projektů zaměřených na digitální ekonomiku, zejména podporu výzkumu.

Všem aktérům je zřejmé, že digitalizace prolíná do všech sektorů, odvětví, oblastí společnosti a života
jednotlivců, nicméně většina států jistým způsobem upřednostňuje rozvoj digitalizace zejména
ve zpracovatelském průmyslu.

6.2.3 Zkušenosti z Německa
Od počátku r. 2006 jsou aktivity vyplývající z digitalizace vnímány komplexně jako součást high-tech
strategie, která má udržet zemí na špici konkurenceschopnosti, vedle rozvoje digitálních sítí,
inteligentních dat a služeb, digitálního vzdělávání, je kladen značný důraz na iniciativu I 4.0,
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- iniciativa I 4.0 získala prioritu, která se projevuje jak v rozsahu podpor z veřejných prostředků do
výzkumných projektů, tak i podporu politickou,
- zatím se nenašly v odborných statích poznatky, které by signalizovaly opačnou tendenci
k outsourcingu, tj. stahování výrob k finalistům od dodavatelů z řad MSP ať z Německa, či ze zahraničí,
- není pochyb, že za poslední zhruba tři roky byl zaznamenán výrazný pokrok v povědomí německého
vrcholového managementu o iniciativě I 4.0, jsou k dispozici výstupy řady výzkumných projektů
řešících dílčí oblasti iniciativy, i praktické příklady (Siemens Amberg),
- na druhé straně se objevuje celá řada kritických hlasů:


zatím jsou k dispozici zejména různé teoretické výstupy (z výzkumu), velmi málo praktických
zkušeností, a pokud ano, tak z velkých podniků,



povědomí a zájem MSP o I 4.0 je na mnohem nižší úrovni, než u velkých podniků, chybí studie,
které by prokazovaly efektivnost zavedení této iniciativy, finanční prostředky i kvalifikovaný
personál,



zatím poslední komplexní kritický materiál z pera prof. Sysky „Iluze 4.0,“ který vyčítá
dosavadním postupům zavádění I 4.0 prioritní orientaci na automatizaci výrobních systémů.

- ze studia sekundárních zdrojů lze učinit závěr, že sektor MSP nepokročil v zavádění P 4.0 natolik
kupředu ve srovnání se sektorem českých MSP, že by to mělo být problémem pro jejich
konkurenceschopnost, nicméně lze přiznat, že povědomí německých MSP o iniciativě I 4.0 je
u německých MSP vyšší než u českých o iniciativě P 4.0.

6.2.4 Připravenost českých MSP na digitalizaci
- povědomí o digitalizaci ekonomiky, potažmo o inciativě 4.0 není nejvyšší u zkoumaných subjektů
zhruba půl na půl, poznatky získávají účastí na konferencích, samostudiem odborných statí
na internetu apod., více jak čtvrtina respondentů by přivítala více informací o obsahu a smyslu těchto
iniciativ,
- ve většině organizací (94 %) nebyla přijata žádná strategická rozhodnutí směrem k digitalizaci či P 4.0,
nicméně se v řadě organizací (14 %) realizují první dílčí kroky, např. školení,
- za příčiny zájmů top-managementu o digitální ekonomiku či P 4.0 byla označena vlastní iniciativa,
v nepatrném rozsahu mateřská firma, nebo odběratelé či dodavatelé, překvapivý závěr průzkumu je,
že cca 40 % respondujících subjektů se v blízké budoucnosti uvedenou tématikou nehodlá zabývat,
mají jiné prioritní úkoly,
- digitalizace, resp. P 4.0 nejsou respondenty vnímány jako prioritní faktor ohrožení jejich budoucího
rozvoje, za takové problémy považují nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nedostatek zakázek,
udržení konkurenceschopnosti v inovacích, kvalitě, cenách,
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- v rozvoj digitalizace, resp. P 4.0 do budoucna více jak dvě pětiny respondentů nespatřují problém,
možná je to proto, že digitalizace, resp. P 4.0 nejsou pro respondenty momentálně aktuální, překvapivě
limitujícím faktorem by pro podniky neměla být nedostatečná digitální gramotnost (86,8 %)
respondentů,
- zavádění digitalizace, resp. P 4.0 má úzkou spojitost se zavedenou inovační kulturou ve firmě, v tomto
světle nepříliš optimisticky vycházejí výpovědi respondentů o inovačních aktivitách:


reaktivní přístup k inovacím (34,6 %) reakce na požadavky odběratelů,



ad hoc zdokonalování výrobků a služeb dle aktuální potřeby,



jen v cca pětině organizací jsou inovace plánovitě řízeny, a jen v 13 % firem existuje v takových
podnicích útvar, či zaměstnanci, kteří se systematicky zabývají inovacemi, 13 % respondentů
se vyjádřilo, že jsou producenty tradiční produkce a inovacemi se příliš nezabývají.

Výše uvedené o závěry byly prakticky potvrzeny z interview s vrcholovým managementem středních
a velkých firem:
- většina dotázaných firem není připravena na podnikání v duchu požadavků P 4.0, hlavním problémem
dotazovaných firem je kvalifikovaný personál, ale i dostatek financí,
- dosud žádná z dotázaných firem nepřijala strategický záměr směřující k P 4.0, nemá ani zákazníka,
který by vyžadoval změny ve smyslu P 4.0,
- v delší perspektivě cítí jisté ohrožení, protože nemají (velikostní, finanční, výzkumnou atd.) sílu jako
giganti typu jsou ABB, SIEMENS, GE, Foxconn apod.
Ze sekundárních dat vyplývají některé závěry, které dále rozšiřují či podporují výše uvedené poznatky
z terénních průzkumů:
- cca polovina podnikajících subjektů (měřeno jejich majetkem) má zahraniční vlastníky, přičemž,
dominující jsou vlastníci z Německa, ti pak zřejmě budou klíčovými subjekty v rozhodování o zavádění
digitalizace resp. P 4.0,
- v případě inovačních aktivit ve vztahu k podnikatelským subjektům, lze učinit několik i zajímavých
závěrů:


za pozitivní lze považovat, že celkové výdaje na produktové a procesní inovace v čase rostou
(pomineme-li r. 2010, kdy doznívaly dopady finanční krize),



ve struktuře těchto výdajů z poloviny jsou výdaje (investice) na pořízení strojů, zařízení, popř.
software, na druhém místě vnitropodnikový VaV, a na třetím nákup služeb VaV,



za „inovativní“ může považovat více podniky pod zahraniční kontrolou než domácí podniky,
stejně tak velké podniky následované středními a následně malými,



asi méně povzbudivé je, že inovační aktivity téměř ze 70 % jsou směřovány do zlepšování
či modifikací stávajících produktů, a po polovině, tj. 15 % směřují inovační aktivy do inovací
produktů nových v rámci podniku a nových na trhu,
79

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016


za zmínku stojí, že jako obor s výraznými inovačními aktivitami lze na prvním místě považovat
petrochemický a chemický průmyslu (70 % podniků v oboru realizuje produktové a procesní
inovace), následovaný výrobou dopravních prostředků (mimo automobilový průmysl 69 %),
nepřekvapí třetí pořadí farmaceutického průmyslu (56 %), dále pak je strojírenství (50 %),
průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot (49 %), a textilní, oděvní, kožedělný
a obuvnický průmysl (29 %).

S ohledem na tu skutečnost, že operační programy pro současné programové období byly připravovány
v období, kdy digitalizace ekonomiky, resp. P 4.0 nebyly vnímány se současným výrazným akcent
a že zároveň operační programy představují významný zdroj veřejný prostředků určených pro podporu
MSP, regionálního rozvoje apod., lze doporučit do těchto programů podpor, zejména pak OP PIK
zařadit programy, popř. některé v podobě výzev uzpůsobit tak, aby více podporovaly rozvoj digitální
ekonomiky, popř. P 4.0.
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7 AKTIVITY AGENTURY CZECHINVEST NA PODPORU MSP
V KRAJÍCH
Regionální kanceláře agentury CzechInvest v roce 2016 rozšířily své portfolio nabízených služeb
souvisejících s podporou malého a středního podnikání. Vzhledem ke vzniku (k 1. 6. 2017) Agentury
pro podporu podnikání a inovace (API), v jejíž gesci zůstala administrace Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK), poskytují regionální kanceláře
CzechInvestu komplexní přehled relevantních mezinárodních, národních i regionálních programů pro
podnikatele (tzv. OneStopShop).
Jelikož byly strukturální fondy jednou z nosných činností regionálních kanceláří CzechInvestu, bylo
nutné přeorientovat se na nová témata. V rámci podpory podnikavosti v regionu pečujeme o startupový ekosystém a věnujeme se začínajícím podnikatelům. Šíříme povědomí o kreativních průmyslech
jakožto odvětví, které má potenciál vytvářet vysokou přidanou hodnotou a kvalifikovaná pracovní
místa. Neméně důležitým tématem je pro nás právě kvalifikovaná pracovní síla a podpora technického
vzdělávání. O směřování České republiky k výrobě s vyšší přidanou hodnotou svědčí i téma vědy,
výzkumu a inovací. Regionální kanceláře se snaží zvyšovat povědomí o VaVaI aktivitách
prostřednictvím specializovaných akcí a nabídky programů pro jejich podporu (TAČR, Horizont2020
atd.)
Další nová činnost regionálních kanceláří vznikla na základě dohody s agenturou CzechTrade
v souvislosti naplňování Exportní strategie. V polovině května 2016 došlo k vytvoření čtyř (pilotních)
exportních konzultačních míst v regionech (Brno, Ostrava, Pardubice, Ústí nad Labem). V roce 2017 se
síť regionálních exportních konzultantů rozšíří na všechny regionální kanceláře CzechInvestu.
Část malých a středních podniků je přímo závislá na velkých podnicích, které jim zajišťují odbyt
(dodavatelsko-odběratelské vztahy). Regionální kanceláře standardně vykonávaly aktivity spojené
příchodem investorů do České republiky.

7.1 Jihočeský kraj
Jihočeský kraj patří dlouhodobě k nejméně průmyslovým oblastem v České
republice a převažuje zde zpracovatelský průmysl. Lze ho však
charakterizovat jako kraj s rostoucím inovačním potenciálem. Disponuje
poměrně významným zastoupením veřejných vědecko-výzkumných
kapacit a diverzifikovaným zpracovatelským průmyslem.
Rok 2016 byl pro chod Regionální kancelář velmi významný. V první polovině roku se činnosti kanceláře
převážně

zaměřovaly

na

administraci

operačního

programu

podnikání

a inovace

pro konkurenceschopnost. (OP PIK 2014 – 2020). Po vzniku Agentury pro podnikání a inovace
se aktivity regionální kanceláře soustředily především na podporu rozvoje podnikatelského prostředí
regionu.
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Jedním z nejvýznamnějších témat tohoto roku byl nedostatek kvalifikované pracovní síly. Do řešení
tohoto problému byly zapojeny všechny významné organizace kraje. Ty si za cíl určily rozvoj spolupráce
podnikatelského prostředí a místních základních, středních i vysokých škol. K navázání kontaktu mezi
firmami a akademickou sférou napomohly i Jihočeské podnikatelské vouchery, které vyhlašuje
Jihočeský kraj. Cílem těchto podnikatelských voucherů je stimulovat podnikatelské subjekty
k uskutečnění kontaktu s poskytovateli znalostí a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce.
Regionální kancelář Agentury CzechInvest uskutečnila v Jihočeském kraji řadu aktivit na podporu
malých a středních podniků, v první polovině roku se zejména jednalo o propagaci nových výzev
programového období 2014 – 2020 prostřednictvím seminářů pro žadatele. V rámci Týdne investic se
uskutečnila akce Design pro konkurenceschopnost, která měla za cíl poukázat na využití průmyslového
designu v praxi. Další ze seminářů se pak věnovaly tématům spojeným s podporou výzkumu a vývoje
či personálním tématům.

7.2

Jihomoravský kraj
V roce 2016 Jihomoravský kraj vyčlenil ve svém rozpočtu částku ve výši 2
mil. Kč na dotační program pro začínající podnikatele. Cílem programu bylo
podpořit drobné podnikatele v regionu v počáteční fázi podnikání pomocí
dotace, a tím zvýšit míru zaměstnanosti obyvatelstva v kraji. Žadatelé
mohli získat dotaci ve výši 30 - 80 tis. Kč.

Podporou inovativních start-up projektů se dlouhodobě zabývá Jihomoravské inovační centrum (JIC),
které významně přispívá k rozvoji Brna a Jihomoravského kraje v této oblasti. I v roce 2016 pokračoval
příjem žádostí v rámci pilotní výzvy programu kreativních voucherů spuštěné koncem roku 2015,
kterou JIC a město Brno podporují spolupráci firem a zkušených kreativců z Jihomoravského kraje a to
částkou ve výši až 100 tis. Kč.
Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Jihomoravský kraj podporuje malé a střední podniky
prostřednictvím řady akcí, jejichž cílem je kultivovat podnikatelské prostředí v regionu. Jedná se např.
o Investment academy, vzdělávací kurz určený především starostům a úředníkům obecních, městských
a regionálních samospráv, který pomůže s přípravou podnikatelského a investičního prostředí tak, aby
jejich nabídka byla kompatibilní s aktuálními potřebami investorů. Podpora kvalifikované pracovní síly
je řešena na pravidelných akcích pro personalisty „HR Point“. Ve spolupráci s firmami byla také
zahájena realizace workshopů pro výchovné poradce základních škol „Škola – základ profese“.
Ve spolupráci s Britskou obchodní komorou byl realizován Britský den v Brně. CzechInvest je také
pravidelně zastoupen v porotě soutěže NejInovátor. Za účelem společných akcí pro podporu podnikání
a podnikatelského prostředí CzechInvest inicioval pravidelná setkávání v rámci tzv. Jihomoravské E5.
V této odborné skupině pracují zástupci magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje, Regionální
hospodářské komory Brno a Regionální rozvojové agentury jižní Moravy.
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Regionální kancelář CzechInvestu v Brně od května 2016 dále rozšířila na základě dohody s Agenturou
CzechTrade svou škálu aktivit o služby regionálního exportního konzultanta. V rámci této činnosti bylo
uspořádáno 5 konzultačních dnů ve spolupráci s okresními hospodářskými komorami v Jihomoravském
kraji. Regionální exportní konzultant poskytl mnoho konzultací s nabídkou služeb agentury CzechTrade
také na pravidelné kooperativní akci Kontakt – Kontrakt, která proběhla jako součást Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně.

7.3

Karlovarský kraj
Karlovarský kraj stále patří mezi ekonomicky nejslabší kraje. Hospodářské
zaostávání Karlovarského kraje je provázeno nízkou inovační aktivitou
místních firem, která je mimo jiné odrazem absence (až na výjimečné
případy) výzkumných a vývojových aktivit v kraji. Oborová struktura
krajského hospodářství je diverzifikována, podstatný podíl na hospodářství

regionu má sektor služeb, především lázeňství, dále strojírenství a těžební průmysl. V kraji schází
významnější veřejná výzkumná instituce, dalším problémem je minimální rozsah VaV aktivit
v podnikovém sektoru. Předpokladem nastartování pozitivních změn, které zvrátí další prohlubování
ekonomického zaostávání kraje, je rapidní rozvoj soukromých podnikatelských aktivit. Podnikatelé (ať
už domácí nebo nově příchozí) mají potenciál vytvářet nová konkurenceschopná pracovní místa.
Prostřednictvím na inovacích založeného zvyšování své produktivity, investic a přidané hodnoty
urychlit růst krajského HDP, tvorbu nových pracovních míst a zvýšení kvalifikační úrovně míst
stávajících. Podpora podnikání, inovací a VaV, zvýšení kvality technického vzdělávání jsou aktivity,
které je v kraji potřeba neustále podporovat.
V roce 2016 vzniklo v Karlovarském kraji 429 nových kapitálových společností, což je sice nejméně v ČR,
ale na druhou stranu kraj kopíruje celorepublikový vývoj. Za posledních 10 let vzniklo, ale také zaniklo
nejvíce podnikatelských subjektů. Rychle rostoucí ekonomika přeje vzniku nových subjektů, které
vytvářejí konkurenční tlak, což vede k ukončení aktivit u nekonkurenceschopných firem. Dochází tedy
k postupnému rozvoji podnikání i nárůstu inovačních aktivit.
Kraj se aktuálně potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Především v dělnických pozicích je
dlouhodobý převis nabídky práce nad poptávkou. Absence vlastní univerzity v kraji dává prostor k větší
spolupráci se základními a středními školami. Dlouhodobým problémem kraje je „odliv mozků“, tedy
odliv vysoce kvalifikovaných lidí do jiných krajů ČR. Zde vzniká prostor pro propagaci kraje mladým
absolventům VŠ, aby se po studiu vraceli zpět do regionu. Odliv této skupiny ekonomicky aktivního
obyvatelstva však souvisí i s dlouhodobě nejnižším průměrem výše mezd v kraji, omezenými
možnostmi nabídky bydlení i nedostatečným společenským vyžitím.
Činnosti Regionální kanceláře pro Karlovarský kraj v roce 2016 odpovídaly situaci popsané v úvodu.
V prvních dvou měsících pořádala regionální kancelář konzultační dny k dotačním možnostem v rámci
OP PIK. Do června proběhly 3 odborné semináře na téma MS2014+, CBA a Pravidla pro výběr
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dodavatelů. Během roku 2016 probíhaly semináře zaměřené na podporu kvalifikované pracovní síly tři Setkání personalistů a několik Workshopů pro výchovné poradce základních škol.

7.4

Kraj Vysočina
Malé a střední podniky (MSP) jsou v Kraji Vysočina důležitým tvůrcem
HDP. Z celkového počtu ekonomických subjektů v Kraji (111 816, v ČR
druhý nejnižší) bylo pouze 85 velkých podniků, z toho přes 1 000
zaměstnanců mělo pouze 11 podniků. MSP jsou tak rovněž důležitým
zaměstnavatelem, což je v kraji s nejroztříštěnější sídelní strukturou

podstatné pro uplatnění lidí nedaleko místa bydliště. Nejvíce ekonomických subjektů působilo v okrese
Žďár nad Sázavou (25 520). Naopak nejméně připadlo na okres Pelhřimov (17 174).
V kraji Vysočina vzniká řada nových sociálních podniků. Regionální kancelář CzechInvestu pro kraj
Vysočina usilovala především o lepší obeznámenost s různými zdroji podpory podnikání, která je u MSP
velmi problematická. Kromě konzultací typu OneStopShop se v Jihlavě uskutečnil Veletrh dotačních
příležitostí spočívající na stejném principu, ale s přítomností 14 organizací poskytujících nějakou formu
podpory pro podnikatele. Ten se u zúčastněných MSP setkal s kladným přijetím.
Obecným problémem podniků všech velikostí je nedostatek kvalifikované pracovní síly. To je dáno
především nízkou nezaměstnaností, která však v Kraji Vysočina geograficky variuje tak, že zatímco
Třebíčsko se v roce 2016 pohybovalo přes 6 %, Pelhřimovsko mělo podíl nezaměstnaných okolo 3 %.
Všechny podniky si rovněž stěžovali na nedostatek motivace mladých lidí k práci. S tímto problémem
regionální kancelář bojovala organizací akcí pro výchovné poradce, pořádáním seminářů o možnostech
zaměstnávání cizinců a spoluprací s regionálními partnery, kteří vyvíjeli obdobné snahy.
MSP jsou samozřejmě také adepty na rozvoj do podoby velkých podniků. K tomu je zapotřebí také
dostatek podnikatelských nemovitostí. Z tohoto důvodu spolupracoval CzechInvest v Kraji Vysočina na
utváření nových průmyslových zón, přičemž dobrým příkladem je PZ v Bystřici nad Pernštejnem,
a mapoval a prověřoval podnikatelské nemovitosti typu greenfield, průmyslový areál i brownfield.
Agentura CzechInvest přistoupila velmi aktivně k práci se začínajícími podnikateli. Té se v Kraji Vysočina
historicky věnovalo málo pozornosti nebo se podpora omezovala pouze na technické zabezpečení
zvýhodněně pronajímaných prostor. Činnost agentury byla v roce 2016 v této oblasti spíše osvětová
s cílem přesvědčit relevantní organizace v Kraji o nutnosti změny v přístupu. Důležitým bodem v této
oblasti byla exkurze za dobrou praxí do Zlínského kraje, jíž se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina, Vysoké
školy polytechnické Jihlava a města Třebíče.
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7.5

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj (KHK) lze charakterizovat jako zemědělskoprůmyslový s bohatě rozvinutým cestovním ruchem. Z hlediska oborového
rozložení pracovní síly je pozitivní vysoká zaměstnanost v progresivních
oborech – výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení,
strojírenství, výroba textilií, zdravotnictví a gumárensko-plastikářský

sektor. Královéhradecký kraj v rámci srovnávacího výzkumu „Místo pro život“ v roce 2016 obsadil páté
místo. V jednotlivých kategoriích byl kraj velmi úspěšný v rámci volnočasových aktivit a turismu,
zdravotnictví, sociální péči a oblasti životního prostředí. Výrazný prostor pro zlepšení lze naopak hledat
v oblasti vzdělávání a následném propojení s potřebami zaměstnavatelů.
Regionální kancelář CzechInvestu je dlouhodobě velmi aktivní v rámci rozvoje malých a středních
podniků. V oblasti kvalifikované pracovní síly v regionu byly pro studenty středních škol v rámci
spolupráce s firemním sektorem uspořádány tři exkurze ve výrobních společnostech. Studentům byly
představeny praktické pracovní podmínky, nahlédli do výrobního provozu, případně si individuálně
domluvili možnost stáže nebo dlouhodobé brigády. Pro výchovné poradce žáků posledních ročníků
základních škol byla uspořádána soutěž s názvem „Já už to znám, umím“. Žáci měli v rámci různých
soutěžních kategorií jedinečnou možnost vyzkoušet si svůj vysněný obor dříve, než podají přihlášku na
střední školu. Součástí akce bylo rovněž setkání výchovných poradců se zástupci výrobních společností.
Účelem setkání byla výměna informací o uplatnění absolventů v současném pracovním procesu
v podnikatelské sféře. Pro personalisty výrobních společností proběhlo pracovní setkání s v rámci HR
meetingu s názvem „Retence zaměstnanců a situace na pracovním trhu.“
V rámci podpory začínajících drobných podnikatelů se regionální kancelář podílela na setkání studentů
a firem v rámci HIT kariéry na Univerzitě Hradec Králové, která pro studenty nabízí možnost zadání
individuálních praktických projektů a spolupráci v rámci kvalifikačních prací. S Technologickým
centrem Hradec Králové byly v průběhu roku 2016 uspořádány individuální konzultace
a soutěže. V rámci podpory rozvoje výzkumného sektoru a aplikační sféry využily výrobní společnosti
možnosti účasti v rámci krajského kola inovačních voucherů a účasti na veletrhu komunitárních
programů zaměřeného primárně na projekty výzkumu, vývoje a inovací (Horizont 2020).
V prvním pololetí roku 2016 se regionální kancelář aktivně věnovala poradenství v rámci čerpání financí
z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je primárně určen pro
malé a střední podniky. Pro potenciální zájemce o dotaci byly uspořádány semináře na nový systém
pro žádosti o podporu a pravidla pro výběr dodavatelů. Velmi využívané byly individuální konzultace
projektových záměrů a zájemci využili možnosti zúčastnit se seminářů pořádaných v Rychnově
a Hořicích.
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7.6

Liberecký kraj
Liberecký kraj má dlouhou tradici sklářské, textilní a strojírenské výroby.
Textilní průmysl je nyní na ústupu, sklářský a strojírenský průmysl naopak
zaznamenávají vytrvalý růst. Do popředí vstupují mimo jiné díky působní
Technické univerzity i velmi specifické obory jako jsou nanotechnologie,
elektronová mikroskopie, optoelektronika, membránové procesy,

plasmová technologie ad. Nejvyšší zaměstnanost v odvětví zpracovatelského průmyslu však
v současnosti tvoří výroba dílů pro automobilový průmysl a v kraji působí celá řada firem dodávajících
komponenty automobilů umístěných na různých patrech hodnotových řetězců. Sektor automotive
je hnacím odvětvím krajské ekonomiky. Jedním z významných lokálních oborů je i výroba pryžových
a plastových výrobků do interiérů.
V roce 2016 úspěšně proběhl již druhý ročník soutěže „Nejlepší start-up TUL“. Soutěž má za cíl
podporovat podnikatelské úsilí studentů a absolventů TUL. Ti tak mohli po celou dobu 2. ročníku
soutěže využít například mentoring, nebo se zúčastnit letní týdenní školy podnikání. V prosinci 2016
byl vyhlášen 3. ročník soutěže.
V roce 2016 uspořádala liberecká regionální kancelář celkem 7 exkurzí žáků středních technických škol
do společností A.RAYMOND JABLONEC s.r.o., KSM Castings CZ., Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., MSV
SYSTEMS CZ s. r. o. a ABB s.r.o. a SAUER ŽANDOV, a.s. Celkem se exkurzí zúčastnilo 189 žáků. V tomto
rozsahu se exkurze podařilo realizovat díky spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy (SPD). Regionální
kancelář v oblasti podpory technického vzdělávání navázala se SPD dlouhodobé partnerství. Mimo
exkurzí regionální kancelář uspořádala dvě Setkání personalistů, již tradičně ve spolupráci s Technickou
univerzitou v Liberci. Nosnými tématy byl HR marketing v praxi včetně inzerce 21. století a aktuální
problematika zahraničních pracovníků v ČR

7.7

Moravskoslezský kraj
V ještě nedávné minulosti představoval Moravskoslezský kraj synonymum
pro region zaměřeným primárně na hornictví, výrobu železa a oceli nebo
těžké strojírenství. Dnes je to kraj, do kterého míří významné investice
do zpracovatelského

průmyslu,

především

odvětví

automotive,

strojírenství, elektrotechnika či potravinářství, stále větší význam
v ekonomice kraje představuje dynamicky se rozvíjející Ostrava a její blízké okolí v oblastech IT
a sdílených služeb. Ostrava i celý Moravskoslezský kraj představuje region s inovační a VaV
infrastrukturou ve formě 5 univerzit, inovačních center a podnikatelských inkubátorů. A i nadále také
region s širokou nabídkou kvalifikované pracovní síly, kde průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2016
dosahovala 7 %.
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Moravskoslezský kraj je stále zajímavou lokalitou jak pro nové investory přicházející ze zahraničí,
tak i pro již zasídlené společnosti při jejich rozhodování o expanzi. Postupné spouštění sériové výroby
v nových závodech Hyundai Mobis v Mošnově, A123 Systems v Ostravě-Hrabové, společnosti
Hronovský v Bruntále a rozšiřování výrobních aktivit v mnoha velkých společnostech (Mondelez
Opava, Brembo Ostrava, Roechling Kopřivnice, Semperflex Odry aj.) v kraji v roce 2016 přineslo nové
možnosti rozvoje dodavatelské činnosti místním malým a středním firmám z oborů jakými jsou
plastikářství, kovovýroba, elektrotechnika a samozřejmě v oblasti služeb.
Regionální kancelář Agentury CzechInvest rozšířila portfolio svých činností o podporu MSP v oblasti
exportu. Malým a středním firmám s exportním potenciálem byly představeny možnosti podpory,
společnosti se mohly účastnit několika exportních konferencí. V září se také konala konference Fórum
malých a středních podniků Moravskoslezského kraje, kde se diskutovalo například k tématu investic
do technologií vs. do lidí či k podpoře inovačního prostředí. Agentura CzechInvest byla také partnerem
konference pro podnikatele Invest More, kde byla letos věnována pozornost otázce důležitosti
kvalifikované pracovní síly a vzdělávání zaměstnanců pro rozvoj firem. Velké účasti se těšilo i XXII.
Setkání podnikatelů, pořádané v červnu Česko-polskou obchodní komorou, mezi hlavní témata patřily
Investice a inovace v praxi, vývoj na pracovnách trzích zemí V4, mezinárodní spolupráce nebo podpora
start-upů napříč zeměmi střední Evropy.

7.8

Olomoucký kraj
Olomoucký kraj je kromě tradičně zemědělského regionu také
průmyslovým

regionem

se

silným

zastoupením

strojírenského,

elektrotechnického, potravinářského a kovodělného průmyslu. Významné
MSP v Olomouckém kraji jsou např. Sladovny Soufflet CR, MJM Litovel
nebo Cement Hranice (všechny tyto firmy patří mezi TOP 20 firem
ze zpracovatelského průmyslu dle obratu).
Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Olomoucký kraj se i v roce 2016 systematicky snažila
podporovat MSP v regionu. Převážně se jednalo o aktivity v oblastech dotačního poradenství, rozvoje
start-upů, podpory výzkumných a inovačních aktivit, nebo třeba přípravy nabídek průmyslových
nemovitostí pro expandující firmy.
Konkrétně se regionální kancelář olomouckého kraje účastnila jako partner soutěže Podnikavá hlava,
kterou pořádá VTP Univerzity Palackého. Tato soutěž je určena budoucím, začínajícím i zkušeným
podnikatelům. Jedním z cílů této soutěže je také iniciovat zájem studentů o podnikání.
Dále jsme uspořádali dvě setkání personalistů Olomouckého kraje. První z nich se konalo v červnu
loňského roku a neslo téma Personální marketing v praxi s důrazem na FB kampaně. Prosincové setkání
personálních manažerů firem Olomouckého kraje se věnovalo problematice zaměstnávání
zahraničních pracovníků. Obou setkání se účastnili také zástupci z řad MSP.
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Olomoucká a zlínská regionální kancelář společně uspořádaly v březnu 2016 Investment Academy,
na kterých jsme se snažili starostům a zástupcům měst a obcí předat informace směřující ke zlepšení
podnikatelského prostředí v regionu.

7.9

Pardubický kraj

Pardubický kraj je znám tradiční průmyslovou základnou a dokonce
dosahuje nejvyšších tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové
povahy na jednoho zaměstnance v celé ČR. Hlavními obory jsou zejména
výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení, elektrotechnický
průmysl, výroba strojů a dopravních prostředků, chemická výroba a výroba
plastů. Firmy v regionu jsou také významně exportně orientované, export
dosahuje zhruba ¾ průmyslové produkce. Převážná většina exportu se však odbývá v rámci
nadnárodních společností, které mají v kraji své výrobní závody. Přes nízkou nezaměstnanost
a vysokou exportně-průmyslovou orientaci jsou mzdy v kraji jedny z nejnižších v republice. Ekonomika
kraje je více závislá na velkých firmách, podíl soukromých podnikatelů podnikajících podle
živnostenského zákona je čtvrtý nejnižší v ČR. Kraj nemá funkční infrastrukturu na podporu start-upů/
začínajících podnikatelů, neexistuje zde žádná instituce typu podnikatelský inkubátor, inovační
centrum nebo technologické centrum. Tato situace by měla být do budoucna řešena v rámci strategie
rozvoje Hradecko-pardubické aglomerace.
Regionální kancelář Agentury CzechInvest pro Pardubický kraj v roce 2016 uspořádala řadu seminářů
zabývajících se jak možnostmi dotační podpory MSP (faktické představení jednotlivých programů,
pravidel pro získání dotací i jejich administrace v systému), tak nabídkou dalších služeb agentur
CzechInvest a Czech Trade. Probíhala pravidelná setkání personalistů, která řeší problémy nedostatku
kvalifikované pracovní síly v rámci HR Pointů, Veletrhů pracovních příležitostí i propagace programu
„Režim Ukrajina“. Zástupci RK osobně navštívili desítky firem a na místě zjišťovali jejich rozvojové plány
a potřeby.

7.10 Plzeňský kraj
Plzeňský kraj se v roce 2016 umístil na třetím místě ve srovnávacím
výzkumu Místo pro život analytické agentury Datank. Tento výzkum
posuzuje mimo jiné možnosti zaměstnání, výši mezd, bezpečnost,
dostupnost zdravotní a sociální péči, vzdělávání, rozvoj infrastruktury či
nabídku pro volný čas. Po prvním místě z roku 2014 sice evidujeme
zhoršení, ale i tak je Plzeňský kraj stále jedním z nejžádanějších regionů
mezi investory.
Městu Plzni se podařilo v roce 2016 udržet a rozšířit aktivity kreativní zóny DEPO2015. Jejich kreativní
inkubátor, dílna pro kutily, coworkingové centrum a další aktivity napomáhají v růstu zejména malým
podnikům. V dílně je možné využít mnoha technologií od 3D tisku, fototiskové dílny, až po CNC
vybavení. Kreativní inkubátor nabízí prostor například pro designéry, herní vývojáře či grafiky.
V roce 2016 se konalo v Plzni mnoho akcí podporující malé a střední podnikatele. Vzdělávací semináře,
networkingové snídaně, business kotle či Plzeňský Barcamp byly zaměřené na různorodá odvětví
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malého a středního podnikání. Celý ekosystém podpory MSP je na území Plzeňského kraje
reprezentován organizacemi CzechInvest, API, DEPO2015, BIC Plzeň a mnohými dalšími.
Akce agentury CzechInvest byly směřovány v první polovině roku 2016 především na možnosti využití
veřejné podpory napříč všemi operačními programy. Vedle realizace mnohých vzdělávacích seminářů
na téma OP PIK, systému MS2014+ či výběru dodavatele, jsme se zaměřili i na podporu tzv. sociálního
podnikání za podpory nástrojů Úřadu práce.
Vlivem rekordně nízké nezaměstnanosti a zvyšujících se mezd jsme několikrát realizovali setkání
personalistů, kde byla probírána retence zaměstnanců či aktuální analýza benefitů.
Nabídka služeb agentury CzechInvest se vlivem revize činností rozrostla také o podporu začínajících
podnikatelů. Pro tuto cílovou skupinu připravil CzechInvest několik programů, které budou nápomocné
při jejich rozjezdu či expanzi do zahraničí. Tyto aktivity byly komunikovány a konsolidovány s podporou
ZČU a dalších regionálních partnerů tak, aby vznikl ucelený ekosystém podpory pro začínající
podnikatele.

7.11 Středočeský kraj
Středočeský kraj je významně ovlivňován přítomností hlavního města
Prahy jako centra mezinárodního významu. Investiční atraktivitu
Středočeského kraje potvrzuje například oznámená investice GE Aviation
Czech s.r.o., která by měla zamířit právě do Středočeského kraje. Výše
Czechinvestem dojednaných investic směřujících do Středočeského kraje
byla v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší. Investiční atraktivita Středočeského kraje přináší atraktivní
možnosti rozvoje MSP v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Regionální kancelář Agentury CzechInvest pro Středočeský kraj a Prahu v roce 2016 pořádala semináře
zabývajících se možnostmi podpory z programů administrovaných jak Agenturou CzechInvest, tak
Agenturou pro podnikání a inovace. V rámci podpory technického vzdělávání regionální kancelář již
tradičně podpořila akce jako StreTech nebo Veletrh učňovských a studijních oborů – řemesla 2016.

7.12 Ústecký kraj
Ústecký kraj je charakteristický svou průmyslovou tradicí. Významnou část
hospodářství tvoří v tomto kraji energetika, těžba surovin, chemický
průmysl, papírenský průmysl a sklářský/keramický průmysl. Přestože je
v kraji velký počet pracovních příležitostí, stále je v Ústeckém kraji uváděna
nejvyšší míra nezaměstnanosti, která se týká především okresu Most a Ústí
nad Labem.
Regionální kancelář pro Ústecký kraj uspořádala řadu akcí pro podporu malých a středních podniků.
Před rozdělením agentury to byly semináře zejména k tématu Pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK.
Z akcí podporující inovační aktivity v kraji to bylo setkání v rámci Týdne investic, na kterém se hovořilo
o nových technologiích a postupech v podnikání. Na podporu inovací se ještě uskutečnily dvě akce na
téma Inovační vouchery v kraji a v OP PIK, při kterých bylo v rámci speed-datingu propojeno několik
podniků s výzkumnou sférou. Mezi další akce, které směřovaly k podpoře malých a středních podniků,
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to bylo několik exkurzí žáků základních škol, jejichž cílem bylo žákům přiblížit novodobé pracovní
příležitosti technických oborech a motivovat je k výběru středních odborných škol.

7.13 Zlínský kraj
Ekonomika Zlínského kraje disponuje dominantní orientací na
zpracovatelský průmysl. Podíl zpracovatelského průmyslu na
zaměstnanosti i na přidané hodnotě je zcela nejvyšší mezi všemi regiony
ČR. Zlínský kraj má pouze 5 % podíl na populaci ČR, nicméně i přes to
disponuje nadprůměrným počtem aktivních živnostníků a malých podniků
na 1000 obyvatel. V kraji je rozvinuta infrastruktura na podporu této cílové skupiny. Subjekty
poskytující podporu jsou vhodně propojeny a nabízejí ucelené spektrum aktivit. Jedním
z nejvýznamnějších aktérů je Technologické inovační centrum, které provozuje podnikatelský
inkubátor, coworkingové centrum a je také nositelem platformy Otevřené inovace a soutěže Můj první
mil.. Právě ta je líhní nových podnikatelů, přičemž mezi studenty a veřejností je popularita soutěže
stále vyšší, každoročně mezi sebou soupeří více než 100 podnikatelských záměrů. Podnikatelské
aktivity studentů dále úspěšně rozvíjí Centrum pro podporu podnikání a Centrum kreativních průmyslů
Univerzity Tomáše Bati, které se na sklonku roku 2016 spojily v jeden subjekt a začaly nabízet vlastní
kreativní inkubátor. Podnikavost studentů je dále podpořena projektem z programu Erasmus+, v rámci
kterého byl sestaven dvousemestrální trénink nazvaný Podnikatelská akademie.
V regionech Zlínského kraje dále působí podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky
orientované na oblast polymerních systémů a IT. Právě plastikářská výroba je příkladem velmi dobře
fungující spolupráce malých a středních podniků s velkými nadnárodními korporacemi formou
Plastikářského klastru. Kromě něj v kraji působí také Moravský letecký klastr a další sdružení
podnikatelů pečujících o obecný rozvoj kraje, jmenujme např. Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje.
Regionální kancelář CzechInvest pro Zlínský kraj v roce 2016 aktivně podpořila malé a střední podniky,
vč. start-up firem, zejména prostřednictvím konzultace podnikatelských záměrů určených k podpoře
z operačních programů, regionálních programů a nově také z programů Technologické agentury ČR.
Právě v projektech aplikovaného výzkumu s řešitelským týmem složeným z podniků a univerzit
spatřujeme značný potenciál. Přirozeně na našich akcích stále zdarma sdílíme know-how a příklady
regionální i národní dobré praxe. Značnou část kapacity regionální kanceláře dále vytížily analytické
práce demografického a socio-ekonomického profilu jednotlivých destinací Zlínského kraje, z kterých
vznikly publikace popularizující atraktivitu života a podnikání na jihovýchodní Moravě.
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8 AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ
Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2016 (dále jen AP MSP 2016) byl klíčovým
implementačním dokumentem MPO, který reflektoval aktuální potřeby malých a středních
podnikatelských subjektů v ČR.
Cílem AP MSP bylo v souladu s Koncepcí podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–
2020 a v návaznosti na Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2015 předložit
soubor opatření (zejména v gesci MPO), která by umožnila efektivnější rozvoj malých a středních
podniků v ČR ve všech fázích jejich podnikatelského cyklu.
Do AP MSP 2016 byla také zahrnuta některá opatření z vládního Akčního plánu na podporu
hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR. Cílem této provázanosti bylo zajistit, aby kontrola plnění
opatření, které nejsou v gesci MPO, probíhala na vládní úrovní, a tím umožnit jejich koordinovanější
implementaci.
K hlavním problémům MSP patřilo zejména potíže při získávání externího kapitálu z důvodu
omezeného zajištění, nedostatek kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních (systém vzdělávání
v ČR, nedostatečná pružnost ve vyřizování pracovních povolení pro cizince atd.), nedostatečné inovační
a marketingové aktivity či nevyužitý potenciál na zahraničních trzích. Pro MSP je velmi důležitý také
stabilní a jednoduchý daňový systém.
Podporu byla soustředěna do těchto 4 prioritních oblastí:
• Příznivé podnikatelské prostředí pro MSP
• Přístup k financím
• Internacionalizace podnikání MSP
• Energetické úspory v podnikání MSP
MPO intenzivně při přípravě AP MSP 2016 spolupracovalo s hospodářskými a sociálními partnery
na platformě Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) a Rady vlády
pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (RVKHR). Konkrétně se do zpracování AP MSP 2016
zapojili představitelé těchto svazů a asociací:
• Českomoravská konfederace odborových svazů
• Svaz průmyslu a dopravy České Republiky
• Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
• Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
• Svaz českých a moravských výrobních družstev
Výsledkem této spolupráce je zapracování námětů výše uvedených hospodářských a sociálních
partnerů přímo do AP MSP 2016. Implementací navrhovaných opatření se zabývaly odborné útvary
MPO, vládní agentury CzechInvest a CzechTrade a finanční instituce pod kontrolou státu (ČMZRB, ČEB).
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MPO o pokroku v implementaci opatření AP MSP 2016 pravidelně informovalo Radu hospodářské
a sociální dohody ČR (Pracovní tým pro hospodářskou politiku RHSD ČR) a Radu vlády pro
konkurenceschopnost a hospodářský růst (Výbor pro malé a střední podniky a výrobní družstva).
Schéma 1: Návaznost Akčního plánu a programů na Koncepci MSP

Koncepce podpory malých a středních
podnikatelů na období let 2014-2020

Akční plán podpory malých a středních
podnikatelů na rok 2016

OP PIK

Národní

Aktivity

Aktivity

Spolupráce

programy

CzechInvest

CzechTrade

s ostatními resorty

Zdroj: AM MSP 2016
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9

ZÁVĚR

Malé a střední podnikání představuje významnou součást každé vyspělé ekonomiky a je společensky
důležité obzvláště z hlediska zaměstnanosti a ekonomického výkonu celé společnosti. Jako celek
představují malé a střední podniky v České republice více než 1 milion ekonomických subjektů, v roce
2016 konkrétně s počtem 1 144 417 představovaly 99,8 % všech podnikatelů a současně zaměstnávaly
více než 1,8 mil. zaměstnanců, téměř 60 % zaměstnanců. Počet podnikatelských subjektů a přidaná
hodnota oproti roku 2015 vzrostly, což je pozitivní. Za negativní považujeme pokles investic do
hmotného a nehmotného majetku, počtu zaměstnanců a výkonů. Podíl malých a středních podniků na
zahraničním obchodě je v průběhu let relativně stabilní. Obchody mezi českými a zahraničními
subjekty na domácím českém trhu, které je rovněž třeba chápat za zahraniční obchod, je sice možné
odhadovat v celkovém objemu, není však možné zjistit detailní informace o tom, které české subjekty
jsou do těchto obchodů zapojeny, tedy zda se jedná o MSP či velké podniky. Protože se často jedná
fakticky o jeden z projevů činnosti globálních hodnotových řetězců, lze předpokládat, že nerezidentské
jednotky ve skutečnosti reprezentují spíše velké podniky. Vývoz této skupiny kategorie podniků
zaznamenal v posledních letech dynamický významný růst a v předchozích Zprávách o vývoji MSP
se plně započítával do vývozu MSP. Tím docházelo k neúměrnému nadhodnocení podílu MSP
na zahraničním obchodu, který se v posledním období dynamicky zvyšoval. Další určitou nepřesností
v podílu MSP na zahraničním obchodu i na ostatních ukazatelích bylo započítávání údajů za holdingy,
které vzhledem k malému počtu zaměstnanců jsou vedeny mezi MSP, ale vykazují údaje za své
podřízené organizace, které patří převážně do kategorie velkých podniků. Rovněž tato skutečnost byla
v nové struktuře propočtu podílu MSP zohledněna. Podíl malých a středních podniků na celkovém
dovozu v roce 2016 byl 39,1 % a podíl malých a středních podniků na celkovém vývozu byl 30,0 %.
Malé a střední podnikání samozřejmě potřebuje pro své zachování a rozvoj příznivé podnikatelské
prostředí a určitou míru podpory v podnikatelských aktivitách a to jak na státní, tak na evropské úrovni.
Prosperita malého a středního podnikání hraje zásadní roli pro udržitelnost české ekonomiky, přesto
se MSP potýkají s množstvím překážek v podobě administrativních a legislativních procedur, často čelí
špatné dostupnosti kapitálu, ale i nedostatku kvalifikovaných sil a proto je neustále pracováno
na zlepšování byrokratických procesů a spouštění podpůrných projektů, ať už v gesci MPO či dalších
resortů. V minulém období se jednalo např. o Operační program Podnikání a inovace, Národní program
Záruka, Program na podporu inovativních MSP Inostart, programy na podporu průmyslového výzkumu
a vývoje, Globální grant EDUCA, projekty Ekonomické diplomacie, projekty Zahraniční rozvojové
spolupráce, KONTAKT II, programy na podporu exportu, Program rozvoje venkova ČR, Národní
program podpory cestovního ruchu a další.
Důležitým programem pro podnikatelské subjekty je Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost na období 2014-2020. Tento program je zaměřen převážně na podporu
MSP. V rámci OP PIK jsou podporována především progresivní odvětví, jako je oblast inovačního
a trvale udržitelného podnikání. V souladu s pravidly kohezní politiky programového období 2014–
2020 však je respektován tzv. koncept inteligentní specializace, který zdůrazňuje spolupráci
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vědeckovýzkumného sektoru a podnikové sféry v regionech, a to v těch odvětvích, v rámci kterých
region disponuje vhodnými předpoklady pro tvorbu a transfer inovací.
Struktura OP PIK vychází z tzv. principu tematické koncentrace, který předepisuje legislativa EU.
Hlavním rozměrem tematické koncentrace je požadavek, aby byly podporovány výlučně aktivity
směřující k naplňování strategie Evropa 2020, tj. musí být zajištěno strategické soustředění zdrojů na
11 tematických cílů a jim podřízených investičních priorit. Podávání žádostí o podporu i jejich
administrace je prováděna prostřednictvím systému MS2014+, který sjednocuje podání žádostí napříč
resorty v období 2014-2020.
V

programovém období 2014-2020 mohou také podnikatelé získat finanční prostředky

z komunitárních programů. Jedná se například o víceletý program pro konkurenceschopnost podniků
a malých

a středních

podniků

2014–2020

(COSME).

Tento

nadnárodní

nástroj

COSME

je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU a je realizován členskými státy
Unie. Na posílení MSP je z rozpočtu EU do programu COSME věnováno 2,3 mld. EUR, které mohou být
využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu firem na trhy
členských států Unie i třetích zemí, na posílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání
podniků a jejich růst.
Program je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti
a zaměstnanosti

v členských

státech

Unie.

Jedná

se

o přímého

nástupce

programu

Konkurenceschopnost a inovace (CIP 2007–2013), bez jeho specifické části podporující inovační
podnikání. Programová podpora výzkumu a technologického rozvoje, resp. vše týkající se podpory MSP
v oblasti výzkumu a inovací je zahrnuto do Rámcového programu pro výzkum a inovace 2014–2020
(HORIZON 2020). Propagaci komunitárních programů zajišťuje například síť EEN, která poskytuje
odborné služby při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Aktivity sítě zahrnují
odborné poradenství pro podnikatele a informace o jednotném evropském trhu, asistenci při
mezinárodním technologickém transferu, vyhledávání obchodních kontaktů a konzultace k ochraně
duševního vlastnictví.
V dalších letech bude pokračovat také podpora prostřednictvím národních programů, jako je například
program Záruka 2015-2023, který byl vyhlášen v roce 2014, jehož cílem je pomocí zvýhodněných záruk
umožnit realizaci podnikatelských záměrů malých podnikatelů.
Velká přednost malých a středních podniků spočívá v jejich schopnosti rychlého přizpůsobení
se změnám trhu či legislativy, jednodušší organizační struktuře a nižší kapitálové náročnosti
ve srovnání s velkými podniky. Snahou vlády ČR je proto usnadnit a zjednodušit podnikatelské
prostřední. Jako nástroj, který pomáhá a monitoruje situaci malých a středních podniků realizuje vláda
ČR Akční plán podpory MSP, který reaguje na současnou situaci malých a středních podnikatelů v České
republice. AP MSP navazuje na vládní Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR
a vychází také z Desatera podpory MSP Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Cílem
AP MSP je v souladu s Koncepcí MSP 2014+ a dalšími dokumenty specifikovat konkrétní opatření
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na podporu rozvoje MSP, na která je třeba se v nejbližším období zaměřit. Jednotlivá opatření jsou
namířena k ulehčení situace MSP ve všech fázích jejich podnikatelského cyklu, a to k usnadnění vzniku
MSP, akceleraci jejich rozvoje, zpřístupnění finančních zdrojů, internacionalizaci, efektivnímu
nakládání s energiemi aj. Navrhovaná opatření budou financována zejména ze zdrojů Evropské unie
(především Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), dále ze státního
rozpočtu ČR a z dalších disponibilních zdrojů (např. Program švýcarsko-české spolupráce). Plnění
jednotlivých úkolů zajistí odborné útvary MPO, vládní agentury CzechInvest a CzechTrade a finanční
instituce pod kontrolou státu (ČMZRB, ČEB). Pro splnění některých úkolů však bude zapotřebí
součinnost více resortů.
Ze závěrů výzkumných zpráv o „Analýze připravenosti malých a středních podniků na iniciativu Průmysl
4.0“ vyplývá, že i přes všechny pozitivní vlastnosti a schopnosti českých MSP, spočívajících ve flexibilitě,
tradičně vysoké kvalitě produktů a interních inovačních aktivitách, je stále patrná relativně vysoká
nedůvěra k inovačním řešením přicházejícím z vnějšku firem a k aktivnějšímu přijímání poradenských
a konzultačních služeb. Eliminovat tyto velmi hluboko zažité stereotypy je asi největším úkolem při
implementaci konceptu Průmysl 4.0 v těchto firmách.
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SEZNAM ZKRATEK
AMSP ČR
AV ČR
BIC
Brownfields
CEBRE
CIP
COSME
CSR
ČEB
ČMZRB
ČSÚ
ČSSZ
EAFRD
EDS/SMVS
EEN
EET
EGAP
EK
ELIS
EMITS
EPO
ES
ESA
ESIF
EZFRV
GEM
GG EDUCA
ICT
IOP
JIC
JKM
I 4.0
JTI
Koučink

Mentoring
MMR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Akademie věd České republiky
Podnikatelské a inovační centrum (Business Innovation Centre)
Urbanistický termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými
budovami, nevyužívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny
Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu
Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace
Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013)
Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility)
Česká exportní banka, a.s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Český statistický úřad
Česká správa sociálního zabezpečení
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Informační systém programového financování – Evidenční dotační systém (EDS),
Správu majetku ve vlastnictví státu (SMVS)
Enterprise Europe Network
systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb, E-tržby
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Evropská komise
Elektronická licenční správa
systém veřejných zakázek elektronicky vyhlašovaných ESA v rámci realizace jeho
kosmického programu (Electronic Mail Invitation to Tender Systém)
Evropský patentový úřad
Evropské společenství
Evropská kosmická agentura
Evropské strukturální a investiční fondy pro programovací období 2014-2020
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Global Entrepreneurship Monitor
Globální grant EDUCA
Informační a komunikační technologie
Integrovaný operační program
Jihomoravské inovační centrum
Jednotné kontaktní místo
Německá iniciativa Industrie 4.0
Společné technologické iniciativy (Join Technology Initiatives)
Metoda rozvoje dospělých lidí, kteří chtějí zvýšit svůj potenciál a kapacitu pro
řešení pracovních problémů formou zvyšování jejich kompetencí a hledáním
individuálních řešení
Dobrovolná podpora jedné osoby (mentee) druhou (mentor)
Ministerstvo pro místní rozvoj
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MPO
MPSV
MSP
MSp
MŠMT
MV
MZE
MZV
MŽP
NOK
NPPCR
NSRR
NUTS II

OECD
OON
OP
OP LZZ
OP PIK
OPPI
OSVČ
OZE
PI
PO
P 4.0
ProCoP
RIA
RIS
RVVI
SBA
SCM
Seed capital
Skauting

SVV2
SW
TA ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Malé a střední podniky
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo životního prostředí
Národní orgán pro koordinaci
Národní program podpory cestovního ruchu
Národní strategický referenční rámec ČR 2007—2013
Regiony soudržnosti. PHA=Praha-území hlavního města Prahy, STČ=Střední ČechyStředočeský kraj, JIZ=Jihozápad - Plzeňský, Jihočeský kraj, SVZ=Severozápad Karlovarský, Ústecký kraj, SVV=Severovýchod - Liberecký, Královehradecký
a Pardubický kraj, JIV=Jihovýchod - Vysočina a Jihomoravský kraj, STM=Střední
Morava - Olomoucký a Zlínský kraj, MSL=Moravskoslezsko - Moravskoslezský kraj
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Ostatní osobní náklady
Operační program
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Podnikání a inovace
Osoba samostatně výdělečně činná
Obnovitelné zdroje energie
Podnikatelský inkubátor
Právnická osoba
Iniciativa Průmysl 4.0
Kontaktní místo pro výrobky (informační místo o požadavcích na výrobky)
Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment)
Regionální inovační strategie
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Evropský akt pro malé podniky (Small Business Act)
Standardní nákladový model (Standard Cost Model)
financování raných stádií podnikání firem v procesu zakládání nebo firem
působících v podnikání velmi krátce
Pomáhá podnikům řešit řadu problémů, s nimiž se potýkají (např. nedostatek
technicky vzdělaných zaměstnanců); dále pomáhá klientům překlenout jejich
informační zaostalost, která je logickým důsledkem přetížení jejich omezených
technicky kvalifikovaných personálních kapacit každodenními operativními úkoly.
Specializované veletrhy a výstavy
software
Technologická agentura České republiky
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TTIP
ÚPV ČR
VaV
VaVaI
VŠE
VŠTE
VTP
WTO
ZČU
ZO
ŽoPl

Dohoda o volném obchodu mezi EU a USA (Transatlantické obchodní a investiční
partnerství)
Úřad průmyslového vlastnictví ČR
Výzkum a vývoj
Výzkum, vývoj a inovace
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vědecko-technický park
Světová obchodní organizace
Západočeská univerzita v Plzni
Zahraniční obchod
Žádost o platbu
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Legislativní změny přijaté v roce 2016
Živnostenské podnikání
•

Dne 15. dubna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 91/2016 Sb.
Předmětná novela uvedeného zákona doplňuje do činností vyloučených z režimu živnostenského
zákona činnost oznámených subjektů v oblasti státního zkušebnictví [upraveno v § 3 odst. 3 písm.
l) živnostenského zákona].

•

Dne 1. května 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 88/2016 Sb.
Poznámkou v příloze č. 2 živnostenského zákona se u živnosti "Poskytování služeb v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" upřesňují další požadavky na doklady, kterými lze prokázat
odbornou způsobilost pro uvedenou živnost.

•

Dne 1. května 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných
států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších
předpisů, kterou se mimo jiné mění i živnostenský zákon. Novela živnostenského zákona upřesňuje
mimo jiné požadavky na stanovení doby praxe požadované pro prokázání odborné způsobilosti
a nově umožňuje prokázat odbornou způsobilost dokladem o získání profesní kvalifikace podle
zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání u živností "Vodní záchranářská služba", "Činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské kůže", "Provozování solárií", "Poskytování
tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti…", "Kosmetické služby" a "Pedikúra, manikúra".

•

Dne 15. června 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her.
Tento zákon novelizuje § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "pořádání loterií a jiných
podobných" nahrazují slovy "provozování hazardních" a poznámka pod čarou č. 14 se včetně
odkazu na poznámku pod čarou zrušuje. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2017.

•

Dne 1. prosince 2016 nabyl účinnosti zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tento zákon novelizuje přílohu č. 2
živnostenského zákona, kde se ruší vázaná živnost "Poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru". Dále se v § 3 odst. 3 na konci textu písmene a) doplňují slova "poskytování
a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona
upravujícího spotřebitelský úvěr,".

•

Dne 23. září 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce zákonů pod č. 304/2016 Sb.
Novelou se v § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona slova" a odpovědných pojistných
matematiků12)" zrušují.
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•

Dne 1. července 2016 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových
náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č.
60/2016 Sb. Nařízení vlády je prováděcím předpisem živnostenského zákona. Novela uvádí názvy
živností do souladu se zněním živnostenského zákona a upravuje obsahové náplně jednotlivých
živností tak, aby odpovídaly nové právní úpravě živností.
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Příloha č. 2: Podíl jednotlivých odvětví na vývozu v roce 2016 (%)

Zdroj: ČSÚ, propočet MPO z dat ČSÚ

Příloha č. 3: Podíl jednotlivých odvětví na dovozu v roce 2016 (%)

Zdroj: ČSÚ, propočet MPO z dat ČSÚ
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Příloha č. 4 : Čerpání OPPI a OP PIK
Tabulka č. 1: Čerpání OP PIK v roce 2016, projekty MSP
Program
Počet projektů
Poskytnuté
Proplaceno- 2017/03
dotace rozhodnutí v Kč
2016 - v Kč
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
49
368 051 914,86
61 459 532,39
INOVACE
21
190 355 615,01
23 318 441,75
INOVACE - Patent
32
10 669 275,00
81 250,00
Inovační vouchery
10
1 909 149,75
752 400,00
MARKETING
182
522 322 725,99
45 090 325,47
NEMOVITOSTI
102
1 088 228 427,24
69 430 383,70
PARTNERSTVÍ
3
5 006 184,40
0,00
ZNALOSTNÍHO
TRANSFERU
POTENCIÁL
50
456 689 502,04
5 438 932,87
SPOLUPRÁCE
8
47 997 440,00
0,00
TECHNOLOGIE
76
18 790 772,94
12 145 901,90
ÚSPORY ENERGIE
42
155 014 000,26
3 637 520,40
Celkový součet
575
2 865 035 007,49
221 354 688,48
Tabulka č. 2: Čerpání OPPI v roce 2016, projekty MSP
Program
Počet projektů
Inovace - Inovační projekt - Výzva
IV
Nemovitosti - Výzva II
Potenciál - Výzva III
Prosperita - Výzva I (veřejná
podpora)
Prosperita Výzva III (veřejná
podpora)
Rozvoj - Výzva III
Školicí střediska - Výzva II
Celkový součet

Proplacená dotace – v Kč
1
3 375 450
2
4
1

962 000
14 602 313
1 092 579

4

85 677 013

285
1
298

1 055 341 073
7 245 313
1 168 295 741

Příloha č. 5 : Čerpání OPPI v krajích ČR
Tabulka č. 1: Čerpání OPPI v roce 2016 v Jihočeském kraji, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Prosperita Výzva III (veřejná
1
43 988 705
podpora)
Rozvoj - Výzva III
5
16 894 546
Školicí střediska - Výzva II
1
7 245 313
Celkový součet
7
68 128 564
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Tabulka č. 2: Čerpání OPPI v roce 2016 v Jihomoravském kraji, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Potenciál - Výzva III
1
385 000
Rozvoj - Výzva III
40
143 441 421
Celkový součet
41
143 826 421
Tabulka č. 3: Čerpání OPPI v roce 2016 v Karlovarském kraji, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Rozvoj - Výzva III
10
40 483 651
Celkový součet
10
40 483 651
Tabulka č. 4: Čerpání OPPI v roce 2016 v Kraji Vysočina, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Rozvoj - Výzva III
17
89 939 930
Celkový součet
17
89 939 930
Tabulka č. 5: Čerpání OPPI v roce 2016 v Královéhradeckém kraji, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Rozvoj - Výzva III
4
23 730 935
Celkový součet
4
23 730 935
Tabulka č. 6: Čerpání OPPI v roce 2016 v Libereckém kraji, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Rozvoj - Výzva III
26
108 301 367
Celkový součet
26
108 301 367
Tabulka č. 7: Čerpání OPPI v roce 2016 v Moravskoslezském kraji, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Prosperita - Výzva I (veřejná
1
1 092 579
podpora)
Prosperita Výzva III (veřejná
1
1 974 341
podpora)
Rozvoj - Výzva III
48
107 160 074
Celkový součet
50
110 226 994
Tabulka č. 8: Čerpání OPPI v roce 2016 v Olomouckém kraji, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Inovace - Inovační projekt - Výzva
1
3 375 450
IV
Rozvoj - Výzva III
40
162 063 817
Celkový součet
41
165 439 267
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Tabulka č. 9: Čerpání OPPI v roce 2016 v Pardubickém kraji, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Rozvoj - Výzva III
9
32 515 157
Celkový součet
9
32 515 157

Tabulka č. 10: Čerpání OPPI v roce 2016 v Plzeňském kraji, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Rozvoj - Výzva III
3
10 867 743
Celkový součet
3
10 867 743

Tabulka č. 11: Čerpání OPPI v roce 2016 ve Středočeském kraji, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Nemovitosti - Výzva II
1
362 000
Potenciál - Výzva III
2
12 257 470
Prosperita Výzva III (veřejná
2
39 713 967
podpora)
Rozvoj - Výzva III
35
169 251 991
Celkový součet
40
221 585 428

Tabulka č. 12: Čerpání OPPI v roce 2016 v Ústeckém kraji, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Rozvoj - Výzva III
23
74 609 563
Celkový součet
23
74 609 563

Tabulka č. 13: Čerpání OPPI v roce 2016 ve Zlínském kraji, projekty MSP
Program
Počet projektů
Proplacená dotace – v Kč
Nemovitosti - Výzva II
1
600 000
Potenciál - Výzva III
1
1 959 843
Rozvoj - Výzva III
25
76 080 878
Celkový součet
27
78 640 721
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Příloha č. 6: Přehled vyhlášených výzev v roce 2016
Přehled vyhlášených výzev v roce 2016
Program podpory
OP PIK

Prioritní
osa

Druh
výzvy

Alokace
výzvy v mil.
Kč

Datum
vyhlášení
výzvy

Podporované
aktivity

Typy příjemců

MSP, VP

1. skupina výzev: 1.Q 2016

I. Výzva
Nízkouhlíkové
technologie aktivita a)

PO 3

kolová

80

7.3.2016

Zavádění
inovativních
technologií v oblasti
nízkouhlíkové
dopravy
(elektromobilita
silničních vozidel).

I. Výzva
Nízkouhlíkové
technologie aktivita b)

PO 3

kolová

80

7.3.2016

Pilotní projekty
zavádění technologií
akumulace energie

MSP, VP

7.3.2016

Zavádění
inovativních
technologií
k získávání výrobků
z druhotných
surovin v kvalitě
vhodné pro další
využití v průmyslové
výrobě.

MSP, VP

Realizace
průmyslového
výzkumu
a experimentálního
vývoje.

MSP

I. Výzva
Nízkouhlíkové
technologie aktivita c)

II. Výzva Aplikace
IraSME

PO 3

PO 1

II. Výzva
Spolupráce: Klastry
PO 1
- kolektivní
výzkum
2. skupina výzev: 2. Q 2016

kolová

100

kolová

40

11.3.2016

kolová

40

11.3.2016

Kolektivní výzkum.

MSP
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I. Výzva Inovační
vouchery

II. Výzva Služby
infrastruktury Veřejná podpora aktivita b)
II. Výzva Služby
infrastruktury Neveřejná
podpora - aktivita
b)

II. Výzva Služby
infrastruktury Veřejná podpora aktivita c)

PO 1

PO 1

PO 1

PO 1

II. Výzva Služby
infrastruktury Neveřejná
PO 1
podpora - aktivita
c)
II. Výzva Služby
infrastruktury PO 1
Veřejná podpora aktivita d)
II. Výzva Služby
infrastruktury Neveřejná
PO 1
podpora - aktivita
d)
3. Skupina výzev: 4.Q. 2016
II. Výzva
Partnerství
znalostního
transferu

PO 1

průběžná

kolová

kolová

kolová

kolová

kolová

kolová

kolová

200

50

25

200

200

125

100

31.5.2016

31.5.2016

31.5.2016

31.5.2016

Nákup
poradenských,
expertních
a podpůrných služeb
v oblasti inovací od
organizací pro
výzkum a šíření
znalostí
a certifikovaných
zkušeben s cílem
zahájení či
zintenzivnění
inovačních aktivit
MSP.
Provozování
inovační
infrastruktury
Provozování
inovační
infrastruktury

Rozšíření prostor
inovační
infrastruktury,
pořízení nového
vybavení a zlepšení
kapacit pro společné
využívání
technologií.

31.5.2016

Rozšíření prostor
inovační
infrastruktury.

31.5.2016

Výstavba nové
sdílené inovační
infrastruktury

31.5.2016

Výstavba nové
sdílené inovační
infrastruktury

280 24.10.2016

Partnerství mezi
MSP a organizacemi
pro výzkum.

MSP

Podnikatelské
subjekty,
Vysoké školy
Obce, Kraje
Vysoké školy
Výzkumné
organizace

Podnikatelské
subjekty,
Vysoké školy
Obce, Kraje

Vysoké školy
Výzkumné
organizace
Podnikatelské
subjekty,
Vysoké školy
Obce, Kraje
Vysoké školy
Výzkumné
organizace

MSP
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III. Výzva
Spolupráce klastry
- kolektivní
výzkum
III. Výzva
Spolupráce klastry
- sdílená
infrastruktura
III. Výzva
Spolupráce klastry
internacionalizace
III. Výzva
Spolupráce klastry
- rozvoj klastru

II. Výzva
Marketing: IVV

II. Výzva Školicí
střediska
II. Výzva ICT
a sdílené služby Tvorba nových
IS/ICT řešení
II. Výzva ICT
a sdílené služby Zřizování a provoz
center sdílených
služeb
II. Výzva ICT a
sdílené služby Budování
a modernizace
datových center
III. Výzva ICT
a sdílené služby začínající podniky

PO 1

PO 1

kolová

kolová

200 24.10.2016

80 24.10.2016

PO 1

kolová

50 24.10.2016

PO 1

kolová

80 24.10.2016

3.1 a) kolektivní
výzkum

3.1b) Sdílená
infrastruktura

3.1c)
Internacionalizace

MSP, klastr

MSP, klastr

MSP, klastr

3.1d) Rozvoj klastru

PO2

PO 2

PO 4

MSP, klastr

kolová

Služby pro MSP
umožňující vstup na
zahraniční trhy 450 24.10.2016 individuální účasti
na zahraničních
výstavách
a veletrzích.

MSP

kolová

Rekonstrukce
a výstavba školicích
250 24.10.2016 středisek v MSP,
vzdělávání
zaměstnanců v MSP.

MSP

kolová

2 000 24.10.2016

Tvorba nových
IS/ICT řešení

MSP, VP

kolová

Zřizování a provoz
center sdílených
700 24.10.2016 služeb

MSP, VP

PO 4

kolová

Budování
a modernizace
750 24.10.2016 datových center

MSP, VP

PO 4

průběžná

PO 4

Tvorba nových
300 24.10.2016 IS/ICT řešení

Začínající
podnikatelé
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II. Výzva
Nemovitosti

III. Výzva Potenciál

II. Výzva Smart
grids II: Přenosová
síť

PO 2

PO 1

PO 3

kolová

Modernizace
výrobních provozů,
rekonstrukce
stávající zastaralé
950 24.10.2016 podnikatelské
infrastruktury,
rekonstrukce
objektů typu
brownfield.

MSP

kolová

Založení nebo rozvoj
center
2 500 11.11.2016 průmyslového
výzkumu, vývoje
a inovací.

MSP. VP

průběžná

IV. Výzva
Technologie

PO 2

průběžná

V. Výzva
Technologie

PO 2

průběžná

III. Výzva Služby
infrastruktury Veřejná podpora aktivita b)
III. Výzva Služby
infrastruktury Neveřejná
podpora - aktivita
b)

III. Výzva Služby
infrastruktury Veřejná podpora aktivita c)

PO 1

PO 1

kolová

kolová

Výstavba, posílení,
modernizace
a rekonstrukce
vedení přenosové
2 500 11.11.2016 soustavy
a transformoven (v
souladu
s konceptem
chytrých sítí).
Pořízení nových
strojů,
1 800 11.11.2016
technologických
zařízení a vybavení.
Podnikatelské
záměry začínajících
podnikatelů 50 11.11.2016 pořízení nových
strojů,
technologických
zařízení a vybavení.
Provozování
inovační
50 28.11.2016
infrastruktury
Provozování
inovační
50 28.11.2016 infrastruktury

VP

mikro a malé
podniky
(do 50
zaměstnanců)

mále podniky

MSP, VO

MSP, VO

Rozšíření stávající
inovační
infrastruktury.
PO 1

kolová

450 28.11.2016

MSP, VO
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III. Výzva Služby
infrastruktury Neveřejná
podpora - aktivita
c)
III. Výzva Služby
infrastruktury Veřejná podpora aktivita d)
III. Výzva Služby
infrastruktury Neveřejná
podpora - aktivita
d)

PO 1

PO 1

kolová

kolová

PO 1

kolová

II. Výzva Úspory
energie

PO 3

průběžná

III. Výzva Inovace Inovační projekt

PO 1

průběžná

III. Výzva Aplikace
- bez účinné
spolupráce

III. Výzva Aplikace
- s účinnou
spoluprací

PO 1

PO 1

Rozšíření stávající
inovační
450 28.11.2016 infrastruktury.

Rozvoj a rozšíření
inovační
400 28.11.2016
infrastruktury
Rozvoj a rozšíření
stávající inovační
350 28.11.2016 infrastruktury

Aktivity spojené
11 000 28.11.2016 s úsporou konečné
spotřeby energie.
Inovační projekty:
produktové inovace,
procesní inovace,
5 000 28.11.2016 organizační inovace,
marketingová
inovace.

MSP, VO

MSP, VO

MSP, VO

MSP, VP

MSP, VP

kolová

Realizace
průmyslového
2 250 29.11.2016 výzkumu
a experimentálního
vývoje

MSP, VP

kolová

Realizace
průmyslového
2 250 29.11.2016 výzkumu
a experimentálního
vývoje

MSP, VP

Zdroj: MPO
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. září 2017 č. 619
ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře
v roce 2016
Vláda
I.

schvaluje Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016,
obsaženou v části III materiálu čj. 919/17;

II. pověřuje předsedu vlády předložit zprávu uvedenou v bodě I tohoto usnesení
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Provede:
předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

