PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA PRO PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Podpora malých a středních podnikatelů v České republice se řídí zákonem č. 47/2002
Sb., o podpoře malého a středního podnikání a příslušnými Nařízeními Evropské komise pro
podporu malého a středního podnikání, zejména Nařízením č. 70/2001.
Programy podpory schválené podle uvedeného zákona vládou ČR a financované
z prostředků státního rozpočtu a zdrojů Evropské unie zvýhodňují malým a středním
podnikatelům přístup k odborným poradenským, vzdělávacím a informačním službám
a k finančním zdrojům na realizaci podnikatelských záměrů.
Na období 2007 byly Národní programy schváleny usnesením vlády ČR č. 1425/2006.
Operační program Podnikání a inovace byl schválen usnesením vlády ČR č. 1302/2006.
Finanční prostředky státního rozpočtu na jejich realizaci v roce 2007 byly vyčleněny
v kapitole rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu.
Předložená Zpráva obsahuje informaci o vývoji malého a středního podnikání (MSP),
o realizaci programů podpory v roce 2007, o počtu a výši podpořených projektů v jednotlivých
regionech a o jejich předpokládaných přínosech pro národní hospodářství. Uvedeny jsou
i skutečné přínosy projektů podpořených v minulých letech včetně návrhu na další postup.
Ve Zprávě jsou uvedeny také informace o podporách Ministerstva průmyslu a obchodu
pro malé a střední podnikatele v programech výzkumu a vývoje, při účasti na zahraničních
výstavách a veletrzích, v programu úspor energií, zainvestování průmyslových zón, podpory
dodavatelů, v Operačním programu Průmysl a podnikání a Společném regionálním operačním
programu.
Podle bodu II. usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1373 z 37. schůze
(5.11.2004) ke Zprávě 2003 je do přílohy č. 3 vloženo srovnání míry nezaměstnanosti s výší
poskytnuté podpory podnikatelům v jednotlivých regionech.
Vláda ČR svým usnesením č. 695 ze dne 9. června 2008 schválila předloženou
Zprávu.
Zpráva je předkládána Parlamentu České republiky podle základě § 9 zákona
č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání.
V Praze dne 16. června 2008
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k, v.r.

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání
a jeho podpoře v roce 2007
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1

Úvod
Malé a střední podniky (MSP – podnikající fyzické a právnické osoby) jsou
významnou součástí podnikatelské sféry České republiky. V České republice se podílejí
61,41% na zaměstnanosti a 53,69% na účetní přidané hodnotě, podněcují konkurenční
dynamiku podnikatelské sféry.
Rozvoj podnikání je přímo ovlivňován kvalitou podnikatelského prostředí.
Podnikatelské prostředí je tvořeno širokou škálou podmínek pro podnikání v oblasti
legislativy, v oblasti institucionální infrastruktury a v oblasti fungování trhů. Ze strany státu je
nejlepší podporou podnikání obecně odstraňování administrativních překážek ve všech
podobách. Za nejlepší pobídku pro podnikatele lze považovat přehledné právní a daňové
prostředí. S ohledem na zaměření tohoto materiálu jsou v následujících částech popisovány
zejména podpory podnikání prostřednictvím programů financovaných ze strukturálních fondů
EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu však systematicky pracuje také na zlepšování
podnikatelského prostředí formou obecných opatření pro všechny podnikatele. Tyto aktivity
jsou podrobněji popsány v jiných materiálech. Naposledy zejména v Plánu snižování
administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010, který vláda schválila usnesením č. 446 dne
21. 4. 2008.
Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010 vychází z analýzy
provedené v roce 2005. Tato analýza za pomoci Standardního nákladového modelu provedla
výpočet administrativní zátěže podnikatelů plynoucí z právních předpisů. Analyzovány byly ty
zákony, nařízení vlády a vyhlášky, které ukládají informační povinnosti podnikatelům.
Na základě analýzy téměř 250 právních předpisů týkajících se podnikání, při které
bylo zjištěno 2168 různých povinností podnikatelů spadajících zejména pod ministerstva
průmyslu a obchodu, životního prostředí, financí, práce a sociálních věcí, zdravotnictví
a zemědělství, je navrhováno zrušit nebo omezit značnou část těchto povinností. Do roku
2010 by toto zjednodušení podnikatelského prostředí mělo přinést úsporu 16,7 miliardy korun.
K hlavním opatřením zaměřeným na přímou podporu malého a středního podnikání
patřil v roce 2007 Operační program Podnikání a inovace schválený usnesením vlády ze dne
13.11.2006 č. 1302, který byl doplněn programy podpory malého a středního podnikání na rok
2007 dle usnesení vlády ze dne 12.12.2006 č. 1425. Od roku 2008 jsou podpory malého
a středního podnikání v působnosti MPO realizovány prostřednictvím Operačního programu
Podnikání a inovace 2007 - 2013.
Tato Zpráva neobsahuje v souladu se zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého
a středního podnikání, údaje o podporách pro zemědělskou a lesnickou prvovýrobu. Tyto
informace jsou samostatně zpracovávány v dokumentech Ministerstva zemědělství.

2

1. Vývoj malého a středního podnikání v České republice 1
1. 1 Vývoj počtu MSP
Graf č. 1
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Vývoj počtu podnikajících MSP v ČR v letech 1997-2007
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V České republice bylo k 31. 12. 2007 vydáno 3 961 tis. živnostenských oprávnění.
Proti roku 2006 se celkový počet vydaných živnostenských oprávnění zvýšil o 3,20%,
tj. 123 tis. Živnostenská oprávnění vlastnilo k 31. 12. 2007 celkem 2 054 tis. podnikatelů,
z toho bylo 267 tis. právnických osob. Proti roku 2006 se celkový počet podnikatelů
vlastnících živnostenská oprávnění zvýšil o 23 tis., tj. o 1,13%.
Podle údajů ČSÚ vykazovalo podnikatelskou činnost k 31. 12. 2007 v ČR 1 000 865
právnických a fyzických osob celkem, z toho bylo 999 182 MSP. Proti roku 2006 je to pokles
o 290 subjektů, tj. 0,03%. K poklesu došlo u fyzických osob o 1 952 osob (0,24%) na
celkových 818 660 podnikajících fyzických osob. K největšímu absolutnímu poklesu
počtu fyzických osob MSP došlo v pohostinství (4 734 fyzických osob, tj. 10,19%) a dopravě
(6 193 fyzických osob, tj. 14,20%). Naopak ve stavebnictví došlo k nárůstu o 6 704 fyzických
osob, tj. o 6,35%, stejně jako v průmyslu, kde došlo k nárůstu o 2 163 fyzických osob, tj.
o 1,77%.
U právnických osob došlo k nárůstu o 1 662 osob (0,93%), a to především v průmyslu
a stavebnictví.
K nárůstu celkového počtu MSP došlo proti roku 2006 v průmyslu a ve stavebnictví.
Podíl počtu MSP na celkovém počtu podniků byl v roce 2007 celkem 99,83 %.
1

Podrobný přehled statistických údajů malých a středních podniků za rok 2007, celkem i podle odvětví, včetně časového
vývoje sledovaných ukazatelů je uveden v příloze č. 1.
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1. 2 Vývoj zaměstnanosti v MSP
Graf č. 2
Vývoj počtu zaměstnanců MSP v ČR v letech 1997-2007
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Celkový počet zaměstnanců MSP se v roce 2007 zvýšil proti roku 2006 o 35 tis.
(1,77%) na celkových 2 018 tis. zaměstnanců. K absolutnímu poklesu počtu zaměstnanců
došlo v roce 2007 ve stavebnictví. K absolutnímu nárůstu zaměstnanosti došlo především
v průmyslu, obchodu, dopravě a ve službách.
Podíl zaměstnanců MSP na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR
v roce 2007 proti roku 2006 poklesl o 0,35 procentního bodu.

1. 3 Vývoj ekonomických ukazatelů MSP
1. 3. 1 Výkony
Graf č. 3
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V roce 2007 vytvořily MSP výkony ve výši 3 879 162 mil. Kč, což je proti roku 2006
zvýšení o 199 128 mil. Kč, tj. o 5,41%. Meziroční nárůst v roce 2007 vykazují výkony
v průmyslu, stavebnictví, dopravě a službách. Podíl MSP v roce 2007 dosáhl 51,70% na
celkových výkonech podnikatelské sféry, což je proti roku 2006 pokles o 0,24 procentního
bodu. Pokud porovnáme výkony na 1 zaměstnance v MSP došlo v roce 2007 proti roku 2006
ke zvýšení o 7,08 %. K meziročnímu zvýšení výkonů MSP na 1 zaměstnance v roce 2007
došlo v průmyslu, stavebnictví, pohostinství, dopravě a ve službách.
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1. 3. 2 Účetní přidaná hodnota
Graf č. 4
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V roce 2007 vytvořily MSP celkem 1 262 535 mil. Kč účetní přidané hodnoty a proti
roku 2006 došlo ke zvýšení o 77 310 mil. Kč, tj. o 6,52%. Vývoj je obdobný jako u ukazatele
výkonů, tzn. že rovněž došlo k meziročnímu zvýšení přidané hodnoty v průmyslu,
stavebnictví, dopravě a službách. Podíl přidané hodnoty MSP na celku ČR poklesl na 53,69%
(tj. o 1,43 procentního bodu).
Pokud porovnáme účetní přidanou hodnotu na 1 zaměstnance v MSP došlo v roce
2007 proti roku 2006 ke zvýšení o téměř 10,54%. K meziročnímu zvýšení účetní přidané
hodnoty na 1 zaměstnance došlo v průmyslu, stavebnictví, zemědělství a službách.

1. 3. 3 Mzdy
Graf č. 5
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V sektoru MSP dosáhly průměrné měsíční mzdy v roce 2007 výše 18 304 Kč
a meziročně došlo k nárůstu průměrných výdělků o 1 306 Kč, což je zvýšení o 7,68%.
Průměrné mzdy v sektoru MSP byly v roce 2007 nižší o 10,77% než celostátní průměr
podnikatelské sféry, který je podle propočtu MPO z údajů ČSÚ vykazován ve výši 20 103 Kč.
Celkové mzdové náklady MSP vzrostly v roce 2007 proti roku 2006 o 9,58%.
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1. 3. 4 Investice
Graf č. 6
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Podíl investic celkem (hmotné, nehmotné včetně pozemků) MSP na celku
podnikatelské sféry v ČR v roce 2007 dosáhl 54,54%, což je proti roku 2006 snížení o 0,79
procentního bodu). V absolutní hodnotě došlo proti roku 2006 ke snížení investic celkem
o 17 918 mil. Kč, tj. o 5,90%. Ke snížení došlo ve všech rozhodujících odvětvích, naopak
k mírnému zvýšení došlo v zemědělství, v peněžnictví a pojišťovnictví.

1. 3. 5 Zahraniční obchod
Graf č. 7
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V absolutní hodnotě dosahuje vývoz MSP od roku 1997 nepřetržitý nárůst (zvýšení
o 322%). V roce 2007 došlo k meziročnímu zvýšení vývozu MSP o 139 864 mil. Kč,
t.j. o 14,44 %. Podíl vývozu MSP na celkovém vývozu v roce 2007 vykazuje 44,8%, proti
roku 2006 klesl o 0,3 procentního bodu. Podíl MSP na celkovém dovozu v roce 2007
vykazuje 54,4% a proti roku 2006 klesl o 1,9 procentního bodu. Vyšší podíl MSP v dovozu
souvisí se zaměřením obchodních organizací tohoto sektoru zajišťujících dovozy i pro velké
podniky.
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1. 4. Vývoj malých a středních podniků podle odvětví
1. 4. 1 Průmysl
Graf č. 8
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Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků v průmyslu v roce 2007
vzrostl proti roku 2006 o 4 506 podniků, tj. o 3,01%.
Počet zaměstnanců v malých a středních podnicích v průmyslu vzrostl v roce 2007
proti roku 2006 o 6 tis., tj. o 0,92%. Podíl počtu zaměstnanců v malých a středních podnicích
v průmyslu na počtu zaměstnanců v průmyslu ČR celkem v roce 2007 klesl proti roku 2006
o 0,10 procentního bodu.
Výkony malých a středních podniků v průmyslu se v roce 2007 proti roku 2006 zvýšily
o 107 854 mil. Kč, tj. o 7,59%. Podíl výkonů v malých a středních podnicích v průmyslu na
výkonech v průmyslu celkem v ČR klesl meziročně o 0,35 procentního bodu.
Účetní přidaná hodnota vytvořená v malých a středních podnicích v průmyslu se v roce
2007 zvýšila proti roku 2006 o 53 345 mil. Kč, tj. o 15,5%. Podíl účetní přidané hodnoty
vytvořené v malých a středních podnicích v průmyslu na účetní přidané hodnotě vytvořené
v průmyslu celkem v ČR vzrostl meziročně o 1,51 procentního bodu.
Mzdové náklady bez ostatních osobních nákladů malých a středních podniků
v průmyslu vzrostly v roce 2007 proti roku 2006 o 10 916 mil. Kč, tj. o 8,41%. Podíl
mzdových nákladů bez ostatních osobních nákladů malých a středních podniků v průmyslu na
mzdových nákladech bez ostatních osobních nákladů v průmyslu celkem v ČR v roce 2007
vzrostl meziročně o 0,02 procentního bodu.
Investice celkem (hmotné, nehmotné včetně pozemků) malých a středních podniků
v průmyslu vzrostly v roce 2007 proti roku 2006 o 3 602 mil. Kč, tj. o 4,53%. Podíl investic
celkem malých a středních podniků v průmyslu na investicích v průmyslu celkem v ČR
vzrostl v roce 2007 o 1,96 procentního bodu.
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1. 4. 2 Stavebnictví
Graf č. 9
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Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků ve stavebnictví v roce 2007
poklesl proti roku 2006 o 7 676 podniků, tj. o 6,17%.
Počet zaměstnanců v malých a středních podnicích ve stavebnictví v roce 2007 proti
roku 2006 poklesl o 2 tis., tj. o 0,90%. Podíl počtu zaměstnanců v malých a středních
podnicích ve stavebnictví na počtu zaměstnanců ve stavebnictví celkem v ČR v roce 2007
klesl proti roku 2006 o 0,44 procentního bodu.
Výkony malých a středních podniků ve stavebnictví se v roce 2007 zvýšily proti roku
2006 o 41 603 mil. Kč, tj. o 8,67%. Podíl výkonů v malých a středních podnicích
ve stavebnictví na výkonech ve stavebnictví celkem v ČR vzrostl meziročně
o 0,57 procentního bodu.
Účetní přidaná hodnota vytvořená v malých a středních podnicích ve stavebnictví se
v roce 2007 zvýšila proti roku 2006 o 14 485 mil. Kč, tj. o 13,00%. Podíl účetní přidané
hodnoty vytvořené v malých a středních podnicích ve stavebnictví na účetní přidané hodnotě
vytvořené ve stavebnictví celkem v ČR vzrostl meziročně o 1,56 procentního bodu.
Mzdové náklady bez ostatních osobních nákladů malých a středních podniků
ve stavebnictví vzrostly v roce 2007 proti roku 2006 o 2 661 mil. Kč, tj. o 6,46%. Podíl
mzdových nákladů bez ostatních osobních nákladů malých a středních podniků
ve stavebnictví na mzdových nákladech bez ostatních osobních nákladů ve stavebnictví
celkem v ČR klesl v roce 2007 o 0,24 procentního bodu.

Investice celkem (hmotné, nehmotné včetně pozemků) malých a středních podniků
ve stavebnictví klesly v roce 2007 proti roku 2006 o 2 441 mil. Kč, tj. o 14,88%. Podíl
investic celkem malých a středních podniků ve stavebnictví na investicích celkem včetně
pozemků ve stavebnictví v ČR v roce 2007 klesl o 2,74 procentního bodu.
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1. 4. 3 Obchod
Graf č. 10

Vývoj účetní přidané hodnoty MSP v obchodě v ČR
v letech 1997-2007
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Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků v obchodu v roce 2007
vzrostl proti roku 2006 o 2 072 podniků, tj. o 0,98%.
Počet zaměstnanců v malých a středních podnicích v obchodu vzrostl v roce 2007 proti
roku 2006 o 17 tis., tj. o 4,38%. Podíl počtu zaměstnanců v malých a středních podnicích
v obchodu na počtu zaměstnanců v obchodu celkem v ČR v roce 2007 klesl proti roku 2006
o 0,51 procentního bodu.
Výkony malých a středních podniků v obchodu v roce 2007 klesly proti roku 2006
o 6 189 mil. Kč, tj. o 1,16%. Podíl výkonů v malých a středních podnicích v obchodu na
výkonech v obchodu ČR celkem klesl meziročně o 2,64 procentního bodu.
Účetní přidaná hodnota vytvořená v malých a středních podnicích v obchodu v roce
2007 klesla proti roku 2006 o 6 672 mil. Kč, tj. o 2,66%. Podíl účetní přidané hodnoty
vytvořené v malých a středních podnicích v obchodu na účetní přidané hodnotě vytvořené
v obchodu celkem v ČR klesl meziročně o 3,68 procentního bodu.
Mzdové náklady bez ostatních osobních nákladů malých a středních podniků
v obchodu vzrostly v roce 2007 proti roku 2006 o 10 902 mil. Kč, tj. o 12,92%. Podíl
mzdových nákladů bez ostatních osobních nákladů malých a středních podniků v obchodu
na mzdových nákladech bez ostatních osobních nákladů v obchodu celkem v ČR klesl v roce
2007 o 0,80 procentního bodu.
Investice celkem (hmotné, nehmotné včetně pozemků) malých a středních podniků
v obchodu klesly v roce 2007 proti roku 2006 o 9 553 mil. Kč, tj. o 19,90%. Podíl investic
celkem malých a středních podniků v obchodu na investicích celkem v obchodu v ČR klesl
v roce 2007 o 3,95 procentního bodu.
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1. 4. 4 Služby
Graf č. 11

Vývoj účetní přidané hodnoty MSP ve službách v ČR
v letech 1997-2007
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Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků ve službách v roce 2007
vzrostl proti roku 2006 o 154 podniků, tj. o 0,04%.
Počet zaměstnanců v malých a středních podnicích ve službách v roce 2007 proti roku
2006 vzrostl o 15 tis., tj. o 3,88%. Podíl počtu zaměstnanců v malých a středních podnicích
ve službách na počtu zaměstnanců ve službách celkem v ČR v roce 2007 klesl proti roku
2006 o 2,51 procentního bodu.
Výkony malých a středních podniků ve službách se v roce 2007 zvýšily proti roku
2006 o 33 097 mil. Kč, tj. o 4,75%. Podíl výkonů v malých a středních podnicích ve
službách na výkonech ve službách celkem v ČR klesl meziročně o 2,37 procentního bodu.
Účetní přidaná hodnota vytvořená v malých a středních podnicích ve službách se
v roce 2007 zvýšila proti roku 2006 o 17 669 mil. Kč, tj. o 5,87%. Podíl účetní přidané
hodnoty vytvořené v malých a středních podnicích ve službách na účetní přidané hodnotě
vytvořené ve službách celkem v ČR klesl meziročně o 1,22 procentního bodu.
Mzdové náklady bez ostatních osobních nákladů malých a středních podniků ve
službách vzrostly v roce 2007 proti roku 2006 o 9 333 mil. Kč, tj. o 10,35%. Podíl
mzdových nákladů bez ostatních osobních nákladů malých a středních podniků ve službách
na mzdových nákladech bez ostatních osobních nákladů ve službách celkem v ČR meziročně
klesl v roce 2007 o 2,58 procentního bodu.
Investice celkem (hmotné, nehmotné včetně pozemků) malých a středních podniků ve
službách klesly v roce 2007 proti roku 2006 o 4 584 mil. Kč, tj. o 4,34%. Podíl investic
celkem (hmotné, nehmotné včetně pozemků) malých a středních podniků ve službách na
investicích celkem včetně pozemků ve službách v ČR klesl v roce 2007 o 0,46 procentního
bodu.
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2. Regionální aspekty podpory MSP
Podpora malého a středního podnikání je poskytována na realizaci projektů na celém
území České republiky, intenzivnější podpory jsou určeny pro území, která jsou zařazena do
seznamu regionů se soustředěnou podporou státu. Je významná především pro rozvoj MSP,
zlepšení jejich přístupu k informacím, poradenským službám, vzdělávání a realizaci
výsledků výzkumu a vývoje, což se projevuje vytvářením pracovních míst a technickým
a kulturním rozvojem regionů.
V roce 2007 byly na regiony se soustředěnou podporou státu zaměřeny z programů pro
MSP pouze programy ZÁRUKA a ROZVOJ Operačního programu Podnikání a inovace
(OPPI). V programu ZÁRUKA byla pro malé a střední podniky v uvedených regionech
poskytována zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. V roce
2007 bylo v regionech se soustředěnou podporou státu poskytnuto pro MSP 227 záruk
s finančním příspěvkem k zaručenému úvěru ve výši 571,0 mil. Kč.
Do programu ROZVOJ bylo v roce 2007 přijato celkem 655 žádostí o podporu, ale
finanční prostředky budou čerpány až v roce 2008.
Významnou formou regionální podpory podnikání byl Regionální program podpory
rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS II Severozápad
a Moravskoslezsko a v dalších regionech se soustředěnou podporou státu (viz část 3.2.1)
a Společný regionální operační program (viz část 3.2.2), které byly realizovány
Ministerstvem pro místní rozvoj. V uvedených programech jsou zapojeny finanční zdroje
státního rozpočtu, národní krajské zdroje a evropské zdroje ze strukturálních fondů EU.
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Údaje o výši podpor dle krajů ČR a výši nezaměstnanosti jsou uvedeny v následujících
grafech.
Graf č.12

Pramen: údaje MPO, příloha č. 3

Sociálně ekonomickou úroveň obcí a regionů do značné míry charakterizuje ukazatel míry
nezaměstnanosti.
Graf č.13

Pramen: údaje MPSV k 31.12.2007
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3. Realizace podpory malých a středních podnikatelů ze státního
rozpočtu
Legislativní předpisy
Pravidla pro poskytování podpor malým a středním podnikatelům z prostředků
státního rozpočtu na podporu jejich výkonnosti, konkurenceschopnosti a pro zmírnění
nevýhod vyplývajících z jejich malé ekonomické síly stanoví zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře
malého a středního podnikání a zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Dalšími předpisy
jsou Nařízení Komise (ES) č. 70/2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní
podpory malým a středním podnikům, které stanoví, že veřejná podpora může být
poskytována pouze do maximální intenzity stanovené pro jednotlivé regiony, Nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které
vymezuje podporu malého rozsahu, nemající charakter veřejné podpory, která je poskytována
podle pravidla de minimis, tj. do maximální výše 200 000 EUR v průběhu tří let a Nařízení
Komise (ES) č. 68/2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u poskytování podpor na
vzdělávání.
Programy podpory
Podpory pro malé a střední podnikatele jsou poskytovány prostřednictvím programů
schválených vládou České republiky.
Jde o programy realizované MPO a MMR, příp. krajskými úřady. Celkový objem
podpory MSP ze státního rozpočtu činil v roce 2007 celkem 4,183 mld. Kč a byl tak o 28,6%
nižší než v roce 2006. K tomu bylo z prostředků EU poskytnuto na podpory 2,55 mld. Kč, což
je ve srovnání s rokem 2006 pokles o 29,4%.
V 1. pololetí 2004 byl vyhlášen Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), jehož
realizace pokračovala v letech 2005 a 2006. Cílem podpory v rámci OPPP bylo zachovat
a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně
přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné
strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala
být jako celek méně rozvinutým regionem EU. Od roku 2007 na něj navázal Operační
program Podnikání a inovace (OPPI), jehož realizace byla zahájena v tomto roce a bude
pokračovat až do roku 2013.
Dalším významným operačním programem, jehož součástí byla podpora malého
a středního podnikání byl Společný regionální operační program (SROP).
Informace o podporách
Informace o možnostech podpory podnikatelů v roce 2007 byly uvedeny i na
internetových stránkách MPO a ostatních resortů, byly poskytovány prostřednictvím publikace
MPO „Podpora podnikání v České republice“ a dále prostřednictvím dalších publikací MPO
o podpoře podnikání . Informace byly rovněž podávány informačními a poradenskými centry
a institucemi pověřenými realizací jednotlivých programů.
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3.1 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zdroje finanční podpory
Na podporu malého a středního podnikání v roce 2007 byly čerpány prostředky:
 z rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 2 111,4 mil. Kč,
z toho:

170,0 mil. Kč programy podpory malého a středního podnikání, TRH a CERTIFIKACE2
– add 3.1.1 a)

6,6 mil. Kč program ALIANCE – add 3.1.1 b),

10,0 mil. Kč program DESIGN – add 3.1.1 c),

0,6 mil. Kč program VÝVOJ – add 3.1.1 d),

304,9 mil. Kč Operační program Průmysl a podnikání – add 3.1.2,

154,5 mil. Kč Operační program Podnikání a inovace – add 3.1.3,
 1 233,3 mil. Kč programy výzkumu a vývoje – add 3.1.4,
 134,8 mil. Kč oficiální účasti na veletrzích a výstavách – add 3.1.5,

29,2 mil. Kč průmyslové zóny – add 3.1.6,

3,7 mil. Kč program podpory dodavatelů – add 3.1.7,

123,6 mil. Kč Rámcové programy – technologická centra, centra strategických služeb
– add 3.1.8

13,4 mil. Kč program úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie – add 3.1.9,

0,4 mil. Kč program REKONSTRUKCE 2006 – add 3.1.10,
 Z prostředků státního rozpočtu, zvláštní účet MF:
 1 637,0 mil. Kč na průmyslové zóny – add 3.1.6,
 Z Obrátkového fondu Phare MSP:

91,5 mil. Kč na program KREDIT add 3.1.1,
 Ze strukturálních fondů EU:

914,7 mil.Kč Operační program Průmysl a podnikání – add 3.1.2,


875,2 mil. Kč Operační program Podnikání a inovace – add 3.1.3,

celkem 1789,9 mil. Kč.
 Z prostředků finančního trhu:

327,0 mil. Kč na úvěry v Operačním programu Podnikání a inovace – add 3.1.3.

2

k uvedeným prostředkům z rozpočtové kapitoly MPO bylo ještě vyčerpáno 49,7 mil. Kč z prostředků
vytvořených v ČMZRB
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Realizace podpor
3. 1. 1 Národní programy podpory malých a středních podnikatelů schválené
usnesením vlády ČR č. 1425/2006 a program KREDIT
V roce 2007 bylo realizováno celkem 5 programů schválených vládou ČR usnesením
č. 1425/2006 na rok 2007, tj. programy TRH, CERTIFIKACE, ALIANCE, DESIGN
a VÝVOJ.
Kromě Národních programů na rok 2007 byly rovněž realizovány žádosti o podporu
z národních programů 2005 – 2006 předložené koncem roku 2006, které nemohly být
z časových důvodů vyřízeny v roce 2006. Konkrétně se jednalo o žádosti v programech
ZÁRUKA 2006 a TRH 2006.
Vedle těchto programů byly realizovány podpory úvěrového programu KREDIT, který
byl v roce 2006 ukončen jako součást OPPP. V roce 2007 byly vyřizovány žádosti o podporu
přijaté v programu KREDIT, které nebyly vyřízeny do konce roku 2006. Podpory (úvěry)
z tohoto programu byly v roce 2007 poskytovány z prostředků Obrátkového fondu Phare
MSP.

a) Programy TRH, CERTIFIKACE a KREDIT
ČMZRB je rozvojovou bankou pro Českou republiku, která zajišťovala v roce 2007
realizaci programů TRH, CERTIFIKACE a podpory projektů v programu KREDIT. V rámci
těchto programů poskytovala malým a středním podnikatelům zvýhodněné a podřízené úvěry,
záruky (TRH, KREDIT) a finanční příspěvky (CERTIFIKACE).
Celkem bylo v těchto programech v roce 2007 poskytnuto 1 199 podpor malým
a středním podnikatelům v celkové výši 311,2 mil. Kč tj. 219,7 mil. Kč prostředků státního
rozpočtu, (v tom 170,0 mil. Kč ze státního rozpočtu 2007 a 49,7 mil. Kč vytvořených
realizací programů podpory z minulých let, zejména splátkami poskytnutých úvěrů) a 91,5
mil. Kč z prostředků Obrátkového fondu Phare MSP. Nejvíce podpor získali malí podnikatelé
s počtem 10 – 49 zaměstnanců, t.j. 70,1% počtu podpor. Přínosem programových podpor bylo
zlepšení přístupu ke kapitálu a snížení finančního zatížení podnikatelů spojeného se vznikem
podniků, jejich rozvojem, zachováním nebo zvýšením konkurenceschopnosti podnikatelů.
ČMZRB poskytla v roce 2007 podpory formou záruk a podřízených úvěrů zejména
k úvěrům České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s..
Údaje o poskytnutých podporách jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a 2.
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Přehled poskytnutých podpor v roce 2007
Celkový
počet
Tabulka č. 1
celkem

cenově
zvýhod.
záruky

celkový počet
podpořených projektů

1199

26

podpořených
TRH

CERTIFIKACE

projektů
TRH
2006

bezúroč.
úvěry

záruky
za
účast
ve
veřejné
obchodní
soutěži

příspěvky na
poradenství
v certifikaci

příspěvky na
poradenství
v certifikaci

14

71

834

186

Údaje o poskytnutých zárukách, příspěvcích a úvěrech
forma
měrná
jednotka
podpory
počet 131
26
71
záruky
 398,3 142,6
mil.
29,0
Kč
objem
100,0
35,8
7,3

příspěvky

úvěry

44,8

cenově
zvýhodněné
záruky

34

KREDIT
úvěry


30
Tabulka č. 2

34
226,7
56,9

%

cenové zvýhodnění

ZÁRUKA
2006

mil.
Kč
počet
mil.
Kč

119,2

0,0

74,4

1020
83,9

834
69,7

186
14,2

objem
%

100,0

83,1

16,9

počet
mil.
Kč

44
108,1

14
16,6

30
91,5

objem
%

100,0

15,4

84,6

Pramen: údaje ČMZRB
 objem poskytnutých záruk
 z prostředků Obrátkového fondu Phare MSP

3.1.1 b) Program ALIANCE
Program ALIANCE, určený pro aliance malých a středních podniků se sídlem v Praze, byl
realizován Českou agenturou na podporu obchodu/CzechTrade, příspěvkovou organizací
Ministerstva průmyslu a obchodu.
Cílem programu bylo:


zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních trzích
prostřednictvím podpory mezinárodních marketingových aktivit aliance, tj. seskupení
minimálně 3 malých a středních podnikatelů, jejichž výrobní program nebo sortiment
se vzájemně doplňují pro dodávku v konkrétních odvětvích ekonomické činnosti
a které mají uzavřenu Dohodu o spolupráci v rámci programu Aliance,
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seskupení MSP a snížení výdajů vstupu na zahraniční trh, sdruženou efektivnější
prezentaci v zahraničí,



prosazování myšlenky posilování spolupráce malých a středních podnikatelů v zahraničí.



V rámci programu byly podporované aktivity:
 zpracování marketingových informací při vstupu na zahraniční trhy
 zpracování cizojazyčných propagačních materiálů aliance
 tvorba internetové cizojazyčné stránky
 prezentace na zahraničních trzích.

Podpory z prostředků státního rozpočtu z programu ALIANCE v roce 2007 v celkové výši
6,6 mil. Kč byly poskytnuty 16 aliancím (51 žadatelům), které realizovaly 43 dílčích aktivit.
Hlavní důraz kladly aliance na přípravu a vydání kvalitních propagačních materiálů
a vytvoření internetových stránek. Aliance se shodují, že soustavným zdokonalováním
propagačních nástrojů vzrůstá šance k získání nových obchodních příležitostí pro všechny
zúčastněné.

3.1.1 c) Program DESIGN
Program DESIGN byl realizován Design centrem České republiky (DC ČR), organizační
složkou státu.
Cílem programu bylo poskytovat metodickou pomoc malým a středním podnikatelům při
začleňování designu do jejich podnikatelské strategie, napomáhat při výběru vhodného
designéra, vytvořit podmínky pro účinnou spolupráci designéra s podnikatelem, přispět na
úhradu finančních nákladů na vytvoření autorského díla a propagovat takto vzniklé nové
výrobky s kvalitním designem.
Podpora byla poskytnuta 95 podnikatelům v celkové výši 10,0 mil. Kč.
Výrobkový design:
Malí a střední podnikatelé získali dotaci na vytvoření autorského díla, včetně prezentačního
modelu. Bylo podpořeno 42 projektů v celkové výši 5 347 160 Kč.
Interiérový a architektonický design:
Projekty byly zaměřeny na výtvarné prostorové řešení veřejně přístupných interiérů. Byly
podpořeny 3 projekty v celkové výši 281 000 Kč.
Grafický design:
Návrhy na vytvoření jednotných vizuálních stylů malých a středních podniků, grafický design
výrobků, obalů, tiskovin a multimediální prezentace. Bylo podpořeno 42 projektů v celkové
výši 3 239 081 Kč.
Propagace designu:
Malí a střední podnikatelé získali dotaci na vytvoření návrhů, scénáře, libreta a koncepce
designérských výstav, pořadů nebo originální publikace o designu. Podpořeno bylo 8 projektů
v celkové výši 1 132 759 Kč.
Podnikatelé, kteří se zúčastnili programu DESIGN, naplnili svůj podnikatelský záměr, dali
vzniknout autorskému dílu s kvalitním designem, ale i realizovanému produktu.
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Výše a počet podpor poskytnutých v programu DESIGN v krajích České republiky:
Kraj
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Liberecký
Ústecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Celkem

Počet podpor Kč
24
2 611 664
8
940 564
2
186 000
1
190 000
1
80 000
2
185 000
0
0
4
240 000
1
150 000
4
381 400
32
3 382 960
1
40 000
11
1 062 412
4
550 000
95
10 000 000

Pramen: údaje DC ČR

3.1.1 d) Program VÝVOJ
Program Podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní řešení
projektů výzkumu, technického rozvoje a demonstrací 7. rámcového programu Evropské unie
- VÝVOJ byl schválen usnesením vlády č. 1425/2006.
Program byl zaměřen na podporu MSP, kteří se aktivně účastní 7. RP, tzn. jsou členy
konsorcia projektu podávaného v rámci příslušné výzvy 6. RP jako účastníci projektu nebo
jeho koordinátoři. Cílem bylo motivovat MSP k aktivnímu přístupu a práci na dalších
projektech pokrytím části nákladů spojených s přípravou samotného projektu.
V rámci tohoto programu bylo podpořeno 7 projektů částkou ve výši 0,6 mil. Kč.
Dalším projektům, které splnily podmínky programu VÝVOJ a z časových důvodů
nebyly podpořeny v roce 2007, byla podpora poskytnuta v roce 2008.

3. 1. 2 Operační program Průmysl a podnikání
Operační program Průmysl a podnikání je základní programový
dokument politiky hospodářské a sociální soudržnosti sektoru
průmyslu a je spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU.
Programy OPPP zajišťovaly komplexní podporu především malého a středního podnikání
a jsou zaměřeny zejména na podporu:
- budování a rozvoje průmyslového výzkumu a vývoje a jeho propojení s terciální
sférou,
- podnikatelských nemovitostí,
- školících středisek pro odborné vzdělávání,
- rozvoje výrobní základny malých a středních podnikatelů,
- využívání netradičních zdrojů energie malými a středními podnikateli.
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Důležité údaje:
Vyhlášení:
Počet priorit:
Počet programů:

12. května 2004 pro období 2004 – 2006
3
11

Zahájení příjmu žádostí:

1. července 2004

Ukončení příjmu žádostí:

1. 10. 2006

Vydání Rozhodnutí o dotaci: do 31. 12. 2006
Realizace projektů:

do 30. 6. 2008

Předání žádostí o platbu:

do 30. 9. 2008

Čerpání prostředků:

do 31. 12. 2008

Podle alokace zdrojů bylo pro realizaci programu OPPP v období 2004-2006 uvolněno
260 852 142 EUR. Tyto zdroje strukturálních fondů EU doplňují prostředky státního rozpočtu
k naplnění národního spolufinancování (75% EU, 25% státní rozpočet).
Operační program Průmysl a podnikání zahrnuje programy podpory pro
podnikatelskou sféru ve dvou prioritách. První priorita je zaměřena na podporu infrastruktury
pro podnikání a druhá na zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů zejména pro malé
a střední podnikatele.
Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby,
služeb a obchodu, vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností
(OKEČ) a žadatel o podporu musí splňovat definici malého a středního podnikatele podle
Nařízení Komise ES č. 70/2001 v platném znění. Všechny projekty musí být realizovány na
území České republiky. Podpora pro podnikatelskou sféru je zajišťována formou dotace nebo
zvýhodněného úvěru.
Rozdělení podpor proplacených na účty konečných uživatelů podle jednotlivých
programů OPPP pro malé a střední podnikatele za rok 2007 je obsaženo v tabulce č.3:
Tabulka č.3
Dotace (vyčerpané)
Program
1.1 Prosperita

Počet

Objem (Kč)
5

73 851 928

1.2 Reality

34

412 890 940

1.3 Školicí střediska

25

47 096 812

1.4 Klastry - vyhledávání

9

5 951 013

1.4 Klastry - založení

2

10 555 795

2.1 KREDIT

0

0

184

74 978 574

5

27 031 235

40

120 477 410

0

0

13

135 811 722

8

63 504 466

2.1 Marketing
2.1 Rozvoj
2.1 Rozvoj II
2.1 START
2.2 Inovace dotace
2.2 Inovace dotace II
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2.2 Inovace kombinovaná

1

3 156 553

2.3 Obnovitelné zdroje

25

171 194 062

2.3 Úspory energie

26

73 075 023

Celkem

377 1 219 575 533

Pramen: MPO – systém ISOP

V rámci OPPP bylo v roce 2007 poskytnuto celkem 377 podpor (dotací) ve výši 1
219,6 mil. Kč. Tyto dotace v OPPP jsou financovány z 25% ze státního rozpočtu ČR a ze 75%
z prostředků strukturálních fondů EU, to znamená, že na dotace ve výši 1 219,6 mil. Kč bylo
použito 304,9 mil. Kč ze státního rozpočtu a 914,7 mil. Kč ze strukturálních fondů EU.

3. 1. 3 Operační program Podnikání a inovace
Globálním cílem Operačního programu Podnikání a inovace
(OPPI) je zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit
inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.
Důležité údaje:
Vyhlášení:

12. 12. 2007 pro období 2007 -2013

Počet priorit:

7

Počet programů:
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Vyhlášení programů: v rámci jednotlivých výzev
Na realizaci programu OPPI v období 2007-2013 je alokováno 3 041 312 546 EUR.
Tyto evropské finance doplňují prostředky státního rozpočtu k naplnění národního
spolufinancování (85% EU, 15% státní rozpočet).
OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání,
udržení přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu
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.
Také tento program zahrnuje podporu pro sektor malého a středního podnikání, jehož
konkurenceschopnost je nezbytným předpokladem plnohodnotné integrace české ekonomiky
do evropského ekonomického prostoru. Sektor MSP je současně významný pro překonávání
sociálního napětí, které přináší globalizační tendence spojené s rychlým přesunem některých
průmyslových programů do zemí s nižšími mzdovými náklady a s vysokou intenzitou světové
hospodářské soutěže.
Operační program Podnikání a inovace zahrnuje programy podpory pro
podnikatelskou sféru v sedmi prioritách. První priorita je zaměřena na vznik firem, druhá na
rozvoj firem, třetí na efektivní energie a čtvrtá je zaměřena na inovace. Předmětem páté
priority OPPI je prostředí pro podnikání a inovace a šesté služby pro rozvoj podnikání. Sedmá
priorita je technická pomoc.
Podpora pro podnikatelskou sféru je zajišťována formou dotace, záruky nebo
zvýhodněného či podřízeného úvěru.
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Dne 28.2.2007 byla vyhlášena časově omezená výzva pro podání žádosti o podporu do
programů ROZVOJ A MARKETING. Další časově omezená výzva pro podání žádosti
o podporu byla vyhlášena dne 25.4.2007 pro programy ICT V PODNICÍCH a EKOENERGIE. Pro podání žádosti o podporu do programů START, PROGRES a ZÁRUKA byla
vyhlášena časově omezená výzva dne 29.6.2007.
K 31.12.2007 byly v programech START (záruka) a ZÁRUKA uzavřeny smlouvy na
422 záruk ve výši 539,1 mil. Kč. Z toho je 15% financováno ze státního rozpočtu,
tj. 80,9 mil. Kč, 85% z prostředků strukturálních fondů EU, tj. 458,2 mil. Kč. V programech
PROGRES a START (úvěry) byly k tomuto datu uzavřeny smlouvy na 128 úvěrů ve výši
817,6 mil. Kč. Z toho bylo 327,0 mil. Kč z prostředků finančního trhu (ČMZRB), 73,6 mil.
Kč ze státního rozpočtu a 417,0 mil. Kč ze strukturálních fondů EU.
V období vymezeném v časově omezených výzvách programů ROZVOJ,
MARKETING, ICT v PODNICÍCH a EKO-ENERGIE byly přijímány žádosti o podpory,
které jsou vyhodnocovány a předkládány hodnotitelským komisím k projednání.
V jednotlivých programech bylo k 31.12.2007 přijato celkem:
Čerpání finančních prostředků na podporu projektů bude zahájeno v roce 2008.
Tabulka č. 4
Program

Počet žádostí

Požadovaná dotace v mil. Kč

ROZVOJ

655

4 777,0

MARKETING

823

548,9

ICT v PODNICÍCH

386

999,7

EKO-ENERGIE

506

9 064,3

2 370

15 389,9

celkem
Pramen: MPO – systém ISOP

3. 1. 4 Programy podpory průmyslového výzkumu a vývoje
V roce 2007 pokračovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v podpoře projektů v rámci
průmyslového výzkumu a vývoje formou dotací.
Na tento rok byly vyhlášeny 3 programy průmyslového výzkumu a vývoje:


TANDEM - resortní program orientovaný na výzkum k využití v nových
výrobcích, technologiích a službách,



IMPULS - resortní program orientovaný na výzkum a vývoj nových materiálů,
průmyslových výrobků, výrobních technologií, informačních a řídicích produktů
a technologií,



TRVALÁ PROSPERITA - tématický program, který je součástí Národního
programu výzkumu.

Programy byly zaměřeny na zvýšení výkonnosti průmyslových výrobců
a konkurenceschopnosti průmyslových výrobků a podporu výzkumu nových materiálů,
výrobků a technologií.
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Celkem bylo v rámci průmyslového výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu
a obchodu v roce 2007 podporováno 387 projektů, předložených malými a středními
podnikateli. Tyto projekty byly podpořeny částkou 1 233,3 mil. Kč.
Celková výše prostředků vyčerpaných na podporu všech projektů výzkumu a vývoje
v roce 2007 dosáhla 2533,8 mil. Kč.

3. 1. 5 Program podpory účasti na veletrzích a výstavách
V souladu s vládou ČR schválenou Exportní strategií na léta 2006 – 2010 a v rámci
svých kompetencí zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu pro české výrobce
a exportéry finančně zvýhodněné české oficiální účasti na významných mezinárodních
veletrzích v zahraničí a současně zabezpečuje ekonomickou Public a Press Relations.
V rámci tohoto programu byla v roce 2007 podporována účast českých podniků na 74
mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí. V rámci českých oficiálních účastí byly
finanční příspěvky poskytnuty celkem 2 080 českým firmám, a to ve výši 155,8 mil. Kč.
Ministerstvo průmyslu obchodu navíc na těchto akcích plně finančně pokrývalo náklady na
doprovodnou propagaci. Podíl malých a středních firem oproti předchozímu období vzrostl
z 1 360 na téměř 1 800 firem a finanční příspěvky pro ně představovaly částku 134,8 mil. Kč.
Na veletrzích a výstavách v zahraničí byly rozpracovány a uzavřeny kontrakty v celkové výši
15,4 mld. Kč, přičemž tyto údaje neobsahují rozpracovanou obchodní a hospodářskou
spolupráci z pohledu střednědobého a dlouhodobého.

3.1.6 Průmyslové zóny
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest již od roku 1998 prostřednictvím Programu na podporu rozvoje
průmyslových zón (PPRPZ) a následného Programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury (PPPNI) systematicky podporují rozvoj podnikatelské
infrastruktury, a to ve formě přímých dotací na realizaci technické a dopravní infrastruktury
v průmyslových zónách a převodem pozemků ve vlastnictví státu a správy Pozemkového
fondu ČR za zvýhodněnou cenu. Dále je možné čerpat podporu na projekty výstavby, rozvoje
strategických průmyslových zón (SPZ) a průmyslových zón (PZ), na regeneraci
nevyužívaných průmyslových zón tzv. brownfields a výstavbu nájemních objektů. Příjemcem
podpory mohou být města a obce, kraje nebo podnikatelské subjekty.
Schválené dotace na jednotlivé akce jsou poskytovány jednak z prostředků státního
rozpočtu a rezervního fondu a dále z prostředků zvláštního účtu Ministerstva financí ČR (dále
jen ZÚMF). Celková výše finančních prostředků poskytnutých v programu PPPNI v roce 2007
z rozpočtové kapitoly MPO byla 29,2 mil. Kč.
Kromě prostředků státního rozpočtu byly financovány strategické průmyslové zóny
a průmyslové zóny z prostředků zvláštního účtu MF ČR, a to na základě usnesení vlády ČR
č. 1100 z roku 2005, č. 1471 z roku 2005 a č. 550 z roku 2006.
Celkem bylo ze ZÚMF vyčerpáno v roce 2007 1,637 mld. Kč. Na základě
předložených harmonogramů investiční výstavby jednotlivých akcí, na které je poskytována
dotace z prostředků ZÚMF, předpokládáme, že v roce 2008 bude ze ZÚMF čerpána částka ve
výši 2,240 mld. Kč a v roce 2009 bude čerpáno 2,856 mld. Kč z celkového objemu peněz
8,359 mld. Kč pro období let 2005 až 2009, schváleného výše uvedenými usneseními vlády.
Na podporu průmyslových zón bylo v roce 2007 vyčerpáno ze státního rozpočtu
celkem 1 666,2 mil. Kč.
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3. 1. 7 Podpora dodavatelů
Agentura CzechInvest ukončila v roce 2007 v lednu třetí kolo programu na podporu
dodavatelů. Cílem projektu, do kterého bylo přihlášeno 48 firem, bylo zvýšit
konkurenceschopnost českých dodavatelů pomocí poradenských a vzdělávacích služeb. Firmy
prošly monitoringem jejich činností založeným na aplikaci modelu EFQM (Evropský model
excelence), z kterého vyšly slabé stránky firem a akční plány pro zlepšení řízení firem.
V průběhu projektu v roce 2006 CzechInvest zorganizoval poradenské a vzdělávací semináře
zaměřené na slabé stránky na vyjednávání s nadnárodními firmami, strategii nákupu, řízení
kvality, matice řízení, marketingová strategie, lidské zdroje atd. Dalším cílem bylo
zprostředkovat firmám zakázky od zahraničních firem a pomoci jim je získat.
Vlivem programu získaly firmy v roce 2007 dlouhodobé kontrakty v objemu 117,5
mil. Kč a bylo vytvořeno 67 nových pracovních míst.
V roce 2007 program zaměřený na hodnocení firem a konzultantské služby pro firmy
již nepokračoval a podpora se zaměřila na zprostředkování kooperací pro firmy a aktualizaci
a přidání databází z oborů, o které je mezi investory zájem. Jsou to databáze automobilová,
letectví, kosmonautika, zdravotnictví, všeobecné strojírenství, speciální obaly, subdodavatelů
výrobků z plastů, subdodavatelé kovových součástí, informační technologie a elektronika.
Pořizovací cena databází byla 1,404 mil Kč.
Bylo předáno 1 800 profilů českých dodavatelů nadnárodním společnostem.
Celkově bylo v roce 2007 vyčerpáno na kontrakty pro 19 MSP celkem 3,7 mil. Kč.
Přínosem včetně výsledků programu na podporu dodavatelů jsou dlouhodobé
kontrakty uzavřené mezi českými dodavateli a nadnárodními společnostmi, které za asistence
agentury CzechInvest v roce 2007 dosáhly 1 235,22 mil. Kč a bylo vytvořeno 442 nových
pracovních míst.
Posílena byla zejména produkce elektroniky pro výrobu LCD obrazovek pro japonské
firmy.

3. 1. 8 Rámcové programy – technologická centra, centra strategických služeb
Investiční podpory v oblasti technologických center a center strategických služeb se
řídí Rámcovým programem pro podporu technologických center a center strategických služeb,
který v jeho posledním znění je účinný od 18. 4. 2007. Cílem programu je podpora investic do
inovačních aktivit firem v oblasti high-tech výrobků, což přispívá ke zvýšení jejich
konkurenceschopnosti na světových trzích, a také do oblastí informačních technologií
a podnikových služeb, jako jsou centra zákaznické podpory, centra sdílených služeb včetně
regionálních ústředí nadnárodních společností, centra pro vývoj softwaru, expertní a řešitelská
centra pro informační a telekomunikační technologie a high-tech opravárenská centra.
Prostřednictvím Rámcových programů bylo v roce 2007 na podporu 16 projektů
malých a středních podniků, vyčerpáno 123,6 mil. Kč.

3. 1. 9 Program úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
Na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií vyhlásila vláda Státní
program úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Posláním Státního programu je
podporovat ekologické užití energie, t.j. úspory energie a využívání obnovitelných
a druhotných zdrojů energie. Administrací programu je pověřeno Ministerstvo průmyslu
a obchodu.
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V roce 2007 byla poskytnuta podpora malým a středním podnikatelům v rámci
podprogramu Efekt. Podpořeno bylo 13 podnikatelských projektů malých a středních
podnikatelů (2 fyzické osoby a 11 právnických osob). Celková částka vyčerpaná na podpory je
13,4 mil. Kč.
Celková roční výroba elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, která bude
dosažena realizací podpořených projektů v Programu, bude 5,5 GWh. Přínosem opatření ke
zvýšení účinnosti energie z podpořených projektů bude roční úspora energie v palivu 34,96 TJ
a celkově bude dosaženo snížení cca 5443,6 t CO2 v ovzduší.

3.1.10 Povodňový program REKONSTRUKCE 2006
Po povodních, které postihly Českou republiku na přelomu března a dubna 2006, byl
usnesením vlády č.353 ze dne 2.4.2006 schválen program REKONSTRUKCE 2006 na pomoc
postiženým malým a středním podnikatelům při obnově podnikatelské činnosti. Formou
podpory v tomto programu byly zvýhodněné záruky za bankovní úvěry a dotace pro drobné
podnikatele.
V programu REKONSTRUKCE 2006 byly přijaty 3 žádosti o podporu ve formě
dotace, z toho jeden žadatel v průběhu vyřizování žádosti od žádosti odstoupil. Zbývající
2 žádosti byly schváleny a podpory poskytnuty v roce 2007 v celkové výši 0,4 mil. Kč.
Program REKONSTRUKCE 2006 byl k 31.5.2007 ukončen.

3. 1. 11 Snižování administrativní zátěže podnikatelů
Institucionálním východiskem pro realizaci postupného snižování zátěže podnikatelů
je:


usnesení vlády ČR ze dne 15. listopadu 2006 č. 1316 o realizaci postupného
snižování administrativní zátěže drobných živnostníků a malých firem,



usnesení vlády ČR ze dne 11. července 2007 č. 759 k Analýze administrativní
zátěže podnikatelů,



usnesení vlády ze dne 21. 4. 2008 č. 446 o Plánu snižování administrativní zátěže
podnikatelů do roku 2010.

Podnikání v ČR upravuje velké množství právních předpisů různé právní síly.
Jednotlivá ustanovení zákonů, vládních nařízení a zejména resortních vyhlášek nejednou svou
zbytečnou regulací nepřinášejí téměř žádný jiný efekt, než je administrativní a tedy i finanční
zátěž pro jednotlivé podnikatele. Právní řád obsahuje řadu duplicitních a nadbytečných úprav.
Resortní prováděcí předpisy často svým extenzivním pojetím ukládají povinnosti nad rámec
příslušného zákona. To samé platí i v případě implementace předpisů Evropských
společenství. Zejména velké resorty naložily v posledních letech na bedra podnikatelů
neúměrnou zátěž, která již nyní představuje velké riziko pro další úspěšný rozvoj nejen
malých podniků či drobných živnostníků.
Plnění úkolů vyplývajících ze záměru snižování administrativní zátěže podnikatelů
přispívá např. k odstranění nadbytečných či neoprávněných informačních povinností
podnikatelů, ke zlepšení podmínek vstupu do podnikání apod. Dochází ke zlepšení
podnikatelského prostředí jako celku a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti české
ekonomiky.
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Pro podnikatele představuje snížení administrativní zátěže úsporu, a to jak finanční tak
časovou. Ušetřené prostředky i pracovní dobu pak může využít pro svou podnikatelskou
činnost.
Konkrétními příklady z praxe z oblasti snížení administrativní zátěže podnikání jsou
např.:








novela živnostenského zákona,
zrušení povinnosti dokládání bezdlužnosti,
plán snižování administrativní zátě že podnikatelů,
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,
zrušení registračních pokladen,
zrušení minimální daně ,
optimalizace formulářů prostřednictvím redukce stran, kolonek (Jednotný registrační
formulář, redukce obsahu statistických výkazů).
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3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdroje finanční podpory
Na podporu malého a středního podnikání v roce 2007 byly čerpány tyto prostředky
státního rozpočtu:

77,2 mil. Kč – regionální program na území NUTS 2 - add 3.2.1
 174,8 mil Kč v rámci grantových schémat SROP, add. 3.2.2 (opatření 1.1.)

8,0 mil Kč. v rámci SROP, add. 3.2.,podopatření 4.1.2.

47,0 mil. Kč v rámci SROP, add 3.2., podopatření 4.2.1., Grantové schéma 74,

3,0 mil. Kč na akci v rámci Státního programu podpora cestovního ruchu – add 3.2.3.
Celkem z prostředků státního rozpočtu to bylo 310,0 mil. Kč.
Dále byly na podporu MSP čerpány tyto prostředky:


458,0 mil. Kč ze strukturálních fondů ERDF – add 3.2.2, opatření 1.1 (Podpora podnikání
ve vybraných regionech),



24,0 mil. Kč ze strukturálních fondů ERDF – add 3.2.2, podopatření 4.1.2 (Podpora
regionálních a místních služeb cestovního ruchu),



186,0 mil. Kč ze strukturálních fondů ERDF – add 3.2.2, podopatření 4.2.1 (Podpora
nadregionální infrastruktury cestovního ruchu).

Celkem ze strukturálních fondů ERDF bylo vyčerpáno 668,0 mil. Kč.

Realizace podpor
3.2.1 Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských
subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a v dalších regionech
se soustředěnou podporou státu
Cílem programu je vytvořit podmínky pro vznik nových pracovních míst prostřednictvím
podpory podnikatelských záměrů ve vybraných regionech se soustředěnou podporou státu, při
dodržení maximální efektivity a hospodárnosti vynaložených finančních prostředků.
V rámci MSP bylo v roce 2007 podpořeno 12 projektů, na které bylo vyčerpáno 77,2 mil. Kč.

3.2.2 Společný regionální operační program (SROP)
Opatření 1.1. – Podpora podnikání ve vybraných regionech
Opatření je zaměřeno na přímou podporu malých a středních podnikatelů. Podpora je
umožněna pouze ve vybraných problémových regionech České republiky. Podpora je
realizována výhradně formou schémat veřejné podpory (dále jen AS), jejichž nositelem je
příslušný kraj.
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Podpora se týká podnikatelů, realizujících podnikatelský záměr ve vybraných
problémových regionech:
a) regiony se soustředěnou podporou státu (nově vymezené od roku 2004, v návaznosti na § 4
zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, usnesením vlády č.722 z 16.7.2003);
b) další problémové regiony, vymezené kraji (základem vymezení byly zpracované programy
rozvoje krajů, připravené podle § 8 a § 9 zákona č.248/2000 Sb.);
Celkově bylo podpořeno 24 grantových schémat v celkové částce 1,898 mld. Kč, z toho bylo
1,37 mld. Kč ze zdrojů EU a 528 mil. Kč z (krajských) národních zdrojů. V roce 2007 bylo
proplaceno a zrealizováno 218 akcí v celkové výši finančních prostředků 458 mil. Kč z ERDF
a 174,8 mil. Kč ze státního rozpočtu.
Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – podopatření 4.1.2. Společného
regionálního operačního programu
V rámci tohoto podopatření mohly žádat kromě jiných subjektů také malí a střední
podnikatelé podnikající v cestovním ruchu nebo jejichž předmět podnikání se vztahuje
k podporovaným aktivitám v rámci rozvoje služeb pro cestovní ruch.
V programovacím období 2004 – 2006 bylo podpořeno 119 projektů drobných, malých
a středních podniků v celkové výši 88 mil. Kč. V roce 2007 bylo proplaceno 24 mil. Kč
z ERDF a 8 mil. Kč z prostředků krajských rozpočtů.
Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu - podopatření 4.2.1. Společného
regionálního operačního programu, Grantové schéma 74
Jedná se o víceleté grantové schéma, jehož globálním cílem je rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu přímo ovlivňující atraktivnost regionů ČR a následně pak zvýšení podílu
cestovního ruchu na jejich prosperitě, vzniku nových pracovních příležitostí a tvorbě HDP.
Všechny podpořené akce byly předloženy 10 malými a středními podniky v celkové
částce 632,059 mil. Kč, z toho 447,339 mil. Kč ze zdrojů EU a 184,721 mil. Kč ze státního
rozpočtu.
Pro financování projektů z grantového schématu byla na celé programové období 2004
– 2006 alokována částka ve výši 820,516 mil. Kč, z toho 582,7 mil. Kč tvoří prostředky
z fondu ERDF a 237,8 mil. Kč ze státního rozpočtu ČR. Proplaceno bylo za toto období 300,4
mil. Kč z ERDF a 150,7 mil. Kč ze státního rozpočtu. V roce 2007 bylo proplaceno projektům
celkem 235 mil. Kč, z toho 47 mil. Kč ze státního rozpočtu a 186 mil. Kč z fondu ERDF.

3.2.3 Státní program podpory cestovního ruchu
Státní program podpory cestovního ruchu (dále jen „Program“) byl zaměřen zejména na
vytváření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit, které budou systematicky řešit
situaci v cestovním ruchu. Program již v roce 2007 nebyl součástí dotačních titulů
Ministerstva pro místní rozvoj. Dle pokynu Ministerstva financí ČR ze dne 18.12.2006 byly
do systému DIS MMR vloženy jen akce tzv. poslanecké iniciativy-dle přílohy usnesení PS
Parlamentu ČR č. 160/2006 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu. Prostřednictvím
podprogramu „Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovněrekreační aktivity“ byla realizována jen 1 akce MSP. Dotace činila 3,0 mil. Kč.
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3.3 Ministerstvo práce a sociálních věcí
MPSV poskytovalo prostředky aktivní politiky zaměstnanosti s nepřímým vlivem na
podporu podnikání prostřednictvím úřadů práce.
Hlavním cílem aktivní politiky zaměstnanosti realizované Ministerstvem práce
a sociálních věcí - Správou služeb zaměstnanosti je řešení problémů nezaměstnanosti a lze ji
považovat pouze za nepřímou podporu podnikání. V roce 2007 bylo na opatření v rámci
aktivní politiky zaměstnanosti, která kladně ovlivňuje i rozvoj podnikání, vyčerpáno celkem
2 382 mil. Kč.

3.4 Finanční podpory v České republice celkem
Přímé finanční podpory byly poskytovány podle podmínek programů vyhlášených
příslušnými ministerstvy.
Na podporu podnikatelských záměrů malých a středních podnikatelů byly v roce 2007
z prostředků státního rozpočtu poskytovány:
 záruky za bankovní úvěry,
 úvěry se sníženou úrokovou sazbou a podřízené úvěry,
 příspěvky a dotace.
Přehled poskytnutých podpor podle regionů obsahuje část IV, příloha č. 3. Podporu
malého a středního podnikání od roku 1998 do roku 2007 uvádí následující tabulka č. 5.
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mil.Kč

instituce
Programy MSP
(ČMZRB)

%

mil.Kč

1998

1060

47,4%

%

mil.Kč

%

1999

1536

57,1%

Programy
v NUTS 2

%

2001

mil.Kč

2002

%

mil.Kč

2003

%

mil.Kč

2004

1637

41,7%

1270

29,8%

1200

20,5%

220

5,3%

128

3,4%

295

8,3%

144

3,8%

75

1,9%

77

2,0%

55

1,3%

70

1,2%

77

1,8%

60

1,6%

250

6,2%

0

0,0%

0

0,0%

30

0,8%

17

0,4%

0

0,0%

0

0,0%

7,3%

182

6,8%

222

6,0%

94

2,6%

-

0,2%

9

0,2%

7

0,2%

0,6%

23

0,6%

9

0,3%

29

0,8%

30

0,7%

34

0,9%

26

0,6%

31

0,5%

0

0,0%

1

0,0%

5

0,1%

8

0,2%

10

0,3%

9

0,2%

11

0,3%

8

0,2%

12

0,2%

10

0,2%

1

0,0%

3

0,1%

1

0,0%

116

3,3%

78

2,1%

146

3,6%

27

0,7%

207

4,9%

967

16,5%

460

11,0%

184

8,2%

325

12,1%

474

12,8%

314

8,8%

368

9,7%

460

11,5%

735

18,7%

889

20,9%

1132

19,3%

1233

29,5%

78

3,5%

107

4,0%

115

3,1%

56

1,6%

48

1,3%

84

2,1%

98

2,5%

92

2,2%

131

2,2%

135

3,2%

167

6,2%

393

10,6%

521

14,7%

1277

33,7%

855

21,3%

1042

26,6%

1367

32,1%

1607

27,4%

1666

39,8%

21

0,6%

20

0,5%

34

0,8%

21

0,5%

15

0,4%

25

0,4%

4

0,1%

34

0,8%

76

1,3%

0

0,0%

průmyslové zóny
program
podpory
subdodavatelů
Technologie

168

MPO –
MARKETING
(mimo OPPP)
MPO - MALÉ
PŮJČKY
MMR –Pohraničí

7,5%

133

35

4,9%

1,3%

133

3,6%

40

1,1%

19

0,5%

64

1,7%

67

1,9%

64

1,7%

37

1,0%

60

1,7%

50

1,3%

30

70

20

0,7%

1,7%

0,5%

30

0,8%

50

1,2%

42

0,7%

124

3,0%

14

0,4%

27

0,6%

13

0,2%

13

0,3%

115

2,9%

90

2,1%

105

1,8%

0

0,0%

69

1,8%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

4

0,1%

SROP
cest. ruch
víceletý program
EU pro podniky a
podnikání - MAP

celkem

2237 100,0% 2688 100,0%
Pramen: informace uvedených resortů a institucí

MPSV

8
16

MSP pro
6.rámc.prog. EU
(VÝVOJ)
Operační
programy
SOP
(do r.2003)
+
OPPP a OPPI

-

2007

48,0%

164

–

2006

1929

1,7%

MPO – výzkum

%

41,8%

62

MPO
DESIGN

2005

mil.Kč

1583

6,9%

0,4%

%

54,8%

186

9

mil.Kč

1947

25,7%

MPO
PORADENSTVÍ

%

55,3%

574

Rámcové
programy
MPO
energetika
Informační
místa

mil.Kč

2053

MPO –
TECHNOS
+PARK

MPO
zahraniční
výstavy

mil.Kč

2000

REKONSTRUKCE
(ČMZRB)

MPO
ALIANCE

mil.Kč

594

1229

4

0,1%

224

3,8%

230

5,5%

112

2,6%

203

3,5%

3

0,1%

6

0,2%

6

0,2%

7

0,2%

7

0,2%

9

0,2%

0

0,0%

7

0,1%

0

0,0%

3715

100,0%

3554

100,0%

3787

100,0%

4016

100,0%

3923

100,0%

4255

100,0%

5857

100,0%

4183

100,0%

2472

3068

2194

2565

29

4028

4390

5301

2382

Finanční prostředky státního rozpočtu použité na podporu malého a středního podnikání

30

Tabulka č. 5

Celkový přehled prostředků použitých na podporu malého a středního podnikání
v roce 2007
Státní
rozpočet

programy
Programy
MSP
(ČMZRB)
Programy v NUTS II
MPO – ALIANCE
MPO – DESIGN
program
MSP
pro
7. rámc.
prog.
EU
(VÝVOJ)
OPPP + OPPI
MPO – výzkum
MPO
–
zahraniční
veletrhy a výstavy
průmyslové zóny
Program
podpory
dodavatelů
Rámcové programy
MPO - energetika
SROP
cest. ruch
celkem

220 *

Phare,
Struk. fondy
EU

[v mil. Kč]
fin. trh
(ČMZRB)

92

Tabulka č. 6
Celkem
312

77
7
10

77
7
10

1

1

460

1790

327

2 577

1 233

1 233

135

135

1 666

1666

4

4

124
13
230
3

124
13
898
3

4 183

668

2 550

327

Pramen: informace uvedených resortů a institucí
* včetně 50 mil. Kč ze splátek úvěrů poskytnutých ze státního rozpočtu v předchozích letech

Celkový přehled prostředků použitých na podporu MSP
v roce 2007 (mil. Kč)
Prostředky finan. trhu
327

Phare a zdroje
Strukturálních fondů
2550

Státní rozpočet
4183

7 060
Graf č.14

Pramen: údaje MPO - z podkladů jednotlivých institucí

3.4.1 Struktura podpor malých a středních podnikatelů
Výše finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu malého a středního
podnikání v roce 2007 pro jednotlivé oblasti ekonomiky obsahuje tabulka č. 7.
Tabulka č. 7

Účel použití
mil. Kč
programy
průmysl. obchod výzkum
mil. Kč
výroba
služby
vývoj
progr. MPO (ČMZRB)
220
154
66
progr. v NUTS II
77
77
progr. REKONSTRUKCE 2006
0
program ALIANCE
7
7
program DESIGN
10
10
MSP pro 7. rámc. prog. EU (VÝVOJ)
1
1
OPPP + OPPI
460
322
138
výzkum a vývoj
1 233
1 233
veletrhy a výstavy
135
135
průmyslové zóny
1 666
1 666
MPO podpora dodavatelů
4
4
MPO Rámcové programy
124
124
MPO – energetika
13
celkem

SROP

230

cest. ruch
MAP

2 584

4 183

úspory
energie

projektů
1 195
12
2
16
95
7
927
387
1 800

13

230

3
0

Celkem

počet

19
16
13
347

3
0
352

1 234

13

1
0
4 837
Graf č.15

Výše finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu MSP v roce 2007 pro
jednotlivé oblasti ekonomiky (v mil. Kč)

obchod, služby
352

výzkum a vývoj
1 234

prům. výroba
2 584

úspory energie
13

Pramen: údaje MPO - z podkladů jednotlivých institucí

4. Přínosy a efektivnost podpory MSP
4. 1 Přínosy podpory podnikání
Celkovou částkou 7,1 mld. Kč v roce 2007, z toho ze státního rozpočtu 4,2 mld. Kč,
bylo podpořeno celkem 4 837 projektů podnikatelů v průmyslu, v obchodu a ve službách.
Z disponibilních zdrojů vyčleněných na podporu podnikání v Národních programech
podpory MSP schválených usnesením vlády ČR č. 1425/2006 a v programu KREDIT bylo
poskytnuto 1 195 podpor na realizaci projektů MSP, které splňovaly podmínky programů, což
je 58% z celkového počtu 2 074 podaných žádostí o podporu. Z těchto žádostí jich však
nebylo 806 vyřízeno z důvodu jejich předložení v závěru roku a tyto žádosti byly vyřízeny
v průběhu roku 2008.
Přínosem části podpořených projektů bude i roční úspora energie v palivu 34,96 TJ,
která bude dosažena realizací podpořených opatření ke zvýšení účinnosti energie, a exhalace
CO2 se sníží ročně o 5 443,6 t.
Na aktivní politiku zaměstnanosti, příznivě ovlivňující podnikání, byla vyčerpána
částka 2,4 mld. Kč.
V rámci aktivní politiky zaměstnanosti realizované úřady práce bylo rekvalifikováno
63 417 osob, vytvořeno 16 094 společensky účelných pracovních míst a 624 nových míst
v chráněných dílnách nebo pracovištích.
Kontroly užití prostředků státního rozpočtu na programové podpory prováděly
v souladu s obecně platnými předpisy, podmínkami schválených programů a s uzavřenými
smlouvami o podpoře samostatné oddělení vnitřního auditu ČMZRB a další organizace
pověřené realizací programů, odbor kontroly a interního auditu MPO, odbor
konkurenceschopnosti MPO, finanční úřady a NKÚ.

4. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory MSP v ČMZRB
V roce 2007 bylo v programech podpory malého a středního podnikání TRH,
CERTIFIKACE a v programu KREDIT realizovaných ČMZRB poskytnuto 1 195 podpor,
z toho bylo 44 zvýhodněných úvěrů, 131 záruk za bankovní úvěry a 1 020 dotací (příspěvků).
Podpory poskytnuté ČMZRB zvýhodnily podnikatelům přístup k úvěrům na realizaci
podnikatelských záměrů ve výši 791 mil Kč, z toho 683 mil Kč prostřednictvím záruk za
úvěry a 108 mil. Kč bylo přímo poskytnuto formou zvýhodněných úvěrů. Výše podpořeného
úvěru tvořila z celkových nákladů všech projektů podpořených v ČMZRB 67,1%. Podíl
celkové výše finančních prostředků vyčerpané na podpory, poskytnuté podnikatelům
v programech realizovaných ČMZRB v roce 2007, z celkových nákladů podpořených projektů
je 18,7%.
V příloze č. 2 je uvedeno hodnocení efektivnosti programů podpory MSP na základě
realizace projektů podpořených ČMZRB v roce 2004.
Z hodnocení podpor poskytnutých v roce 2004 vyplývá, že na 1 Kč veřejné podpory
byl v průběhu tří let dosažen přírůstek účetní přidané hodnoty v průměru 7,20 Kč. Přírůstek
zaměstnanosti dosáhl v průměru 40,1%3 proti původnímu stavu před poskytnutím podpory.
Tento poměrně vysoký nárůst je ovlivněn vysokou hodnotou u příspěvkových programů, kde bylo přijetí
nových zaměstnanců podmínkou získání podpory.
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Použitá metoda hodnocení přínosů vychází z porovnání hodnot vybraných
ekonomických ukazatelů dosažených podpořenými podniky ke konci třetího roku po
poskytnutí programové podpory, tj. v roce 2007 s hodnotami ukazatelů dosažených ve
„startovním“ roce, tj. v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory, tj.v roce 2003.
Při hodnocení se vychází z vybraných ekonomických ukazatelů za celý podpořený
podnik. Na celkových ekonomických výsledcích se podílejí i další faktory ekonomického
prostředí. Při hodnocení získaných číselných údajů se lze opřít o předpoklad, že u malých
a středních podniků obvykle realizací projektu zásadním způsobem dochází k ovlivnění
vývoje ekonomických ukazatelů celého podniku.
Hodnocení efektivnosti programů ukazateli uvedenými v příloze č. 2 je provedeno již
pátým rokem a srovnání ukazatelů v jednotlivých letech dává možnost stanovení určitých
trendů ve vývoji efektivnosti. Projekty podpořené v roce 2004, které byly vyhodnoceny v roce
2007, vykazují pozitivní výsledky hodnocených ukazatelů, např. zvýšení výkonnosti na
základě realizace projektů podpořených finančními příspěvky, zvýšení přírůstku EBIT
(hospodářský výsledek před zdaněním + nákladové úroky) a zvýšení zaměstnanosti především
u příspěvků. Intenzita veřejné podpory projektů (F1) je také vyšší než v předcházejícím roce.
Trvale zvyšující se hodnotu má ukazatel podílu úspěšných projektů. To znamená, že je
podporováno stále více projektů MSP, které jsou rozsáhlejší a kvalitnější, což vede ke zvýšení
konkurenceschopnosti MSP. Tento fakt přímo souvisí se zvýšením efektivnosti veřejné
podpory, zvláště u programových úvěrů.

5. Návrh postupu v podpoře MSP pro další období
5.1 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
Pro využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 2013 připravilo MPO nový Operační program Podnikání a inovace, který byl dne 3. 12. 2007
schválen Evropskou komisí.
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) připravený v gesci MPO schválila
vláda ČR dne 15. listopadu 2006 usnesením č. 1302. OPPI je základním programovým
dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních
fondů EU v letech 2007 — 2013.
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je základním programem
podpory v kompetenci MPO pro MSP na další období.
V rámci OPPI jsou na podporu malých a středních podnikatelů zaměřeny následující
programy:
START
Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů právnických nebo fyzických
osob poprvé vstupujících do podnikání. Podpora ve formě bezúročného úvěru nebo
zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru je určena začínajícím
podnikatelům.

PROGRES

Cílem programu je umožnit realizace rozvojových podnikatelských projektů malých
a středních podniků, zvýšení zaměstnanosti v regionech. Nástrojem podpory jsou podřízené
úvěry nebo podřízené úvěry s finančním příspěvkem.
Z programu mohou být podporovány také projekty v oblasti energetických služeb, a to formou
zvýhodněného úvěru, nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému
úvěru.
ZÁRUKA
Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním
příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů
malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak jejich
konkurenceschopnost. Výhodnější podpory mohou získat projekty malých podnikatelů
v regionech se soustředěnou podporou státu.
ROZVOJ
Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků podporou
technologicky orientovaných projektů v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Podpora
je určena na realizaci projektů s růstovým potenciálem a projektů přispívajících k vyrovnání
regionálních rozdílů.
Podpora ve formě dotace je určena malým a středním podnikatelům.
PORADENSTVÍ
Cílem programu je zlepšení kvality a dostupnosti informačních, poradenských a vzdělávacích
služeb pro malé a střední podniky. Program je zaměřen na podporu poradenských služeb pro
malé a střední podniky a na podporu informačních poradenských a vzdělávacích služeb
v regionech. Podpora formou dotace je určena pro malé a střední podnikatele.
MARKETING
Cílem programu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím
podpory marketingových informací, propagačních materiálů, individuálních a společných
účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Program podporuje zvýšení marketingové
přípravy podniků a rozvoj jejich aktivit na zahraničních trzích.
Podpora formou dotace zejména malým a středním podnikatelům.
ICT V PODNICÍCH
Program podporuje
zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků
prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování
a rozšiřování informačních systémů a vytváření kvalitativně vyšší úrovně infrastruktury
informačních systémů podniku. Podpora formou dotace podnikatelským subjektům

6. Závěry
Podpora malého a středního podnikání přispívá k posílení stability a k rozvoji sektoru
malých a středních podnikatelů a kompenzuje nedostatek vlastního kapitálu, obtížnější
dostupnost bankovního úvěru a omezené možnosti ručení vlastním majetkem.
V roce 2007 bylo vyčerpáno na podporu malých a středních podnikatelů 7,1 mld. Kč
pro téměř 5 tis. podnikatelských subjektů. Realizace podpořených projektů je přínosem pro
národní hospodářství a pro snižování nezaměstnanosti na území České republiky. Celková
výše podpory ze státního rozpočtu (4 183 mil. Kč) se proti roku 2006 snížila o 31,7%.
Důvodem je snížení počtu Národních programů podpory MSP, financovaných výhradně ze
státního rozpočtu, které byly částečně převedeny do operačního programu OPPI, který byl

schválen až v závěru roku 2007 a dotace v rámci tohoto Operačního programu jsou
realizovány od roku 2008.
K podpoře podnikatelů v roce 2007 významně přispělo i 2 458 mil. Kč z prostředků
strukturálních fondů EU v rámci realizace operačních programů, 92 mil. Kč z Obrátkového
fondu Phare MSP(tj. celkem 2 550 mil. Kč ze zdrojů EU) a dále 327 mil. Kč z prostředků
finančního trhu.
K zajištění dostupnosti podpor a informovanosti podnikatelů jsou Ministerstvem
průmyslu a obchodu, Ministerstvem pro místní rozvoj a institucemi, které realizují podporu
podnikání, zveřejňovány informace na internetových stránkách. Do informační kampaně jsou
zapojeny rovněž podnikatelské svazy a sdružení, asociace a Hospodářská komora ČR.
V roce 2007 se zvýšil význam operačních programů, jako hlavních programů podpory.
Malé a střední podniky se zapojovaly především do operačních programů OPPP
a OPPI, jejichž prostřednictví byly ze zdrojů strukturálních fondů EU podpořeny projekty ve
výši 1,4 mld. Kč, dále to byl operační program SROP s částkou 700 mil. Kč poskytnutou na
podporu projektů v regionech ČR.
Efektivnost podpory měřená ekonomickými veličinami ukazuje v rámci Národních
programů podpory MSP, že každá vynaložená koruna podpory přináší realizaci
několikanásobné hodnoty podnikatelského projektu a po jeho realizaci výrazné přírůstky
účetní přidané hodnoty. Kromě nově vytvářených pracovních míst je reálný předpoklad
zvýšení odvodu daní, zvýšení poptávky po službách a výrobcích a tím i zvýšení
ekonomického a společenského rozvoje oblastí.
Cílem poskytovaných podpor je i posílení úlohy MSP jako zdroje nových pracovních
míst přispívajících ke snižování rozdílů v ekonomickém rozvoji regionů a podílejících se
rozhodujícím způsobem na zabezpečení potřeb lokálních trhů zejména v oblasti služeb,
vzdělávání, zdravotnictví, stavebnictví a maloobchodu.
Přímé finanční podpory MSP nejsou jediným a nejúčinnějším nástrojem podpory
podnikání v tomto sektoru. Nejdůležitější je vytváření stabilního a přehledného
podnikatelského prostředí. Finanční podpora by měla být směrována zejména do budování
infrastruktury a podpory činností s vysokou přidanou hodnotou.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. června 2008 č. 695
ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2007

Vláda
I. schvaluje Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho
v roce 2007, obsaženou v části III materiálu č.j. 814/08;

podpoře

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

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek

