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Anotace 

V této bakalářské práci je zpracován přehled podpory začínajících podnikatelů. 

Jsou představeny podmínky pro její úspěšné schválení a čerpání. Podrobně je popsán jeden  

ze základních programů podpory START. Je prezentována historie a vývoj tohoto nástroje 

podpory. Jsou vysvětleny důležité pojmy související s předloženými návrhy projektů.  

Je vylíčen postup, jakým se projekty schvalují. Je analyzován současný stav poskytování 

podpory a jsou navržena možná východiska pro budoucnost. Ve vztahu k aktuální 

ekonomické situaci jsou vysvětleny opatření Národní ekonomické rady vlády. Je upravena 

struktura současné podpory podnikatelů směrem k zachování a zvýšení zaměstnanosti.  

 

Klíčová slova: START, podpora, projekt, úvěr, záruka, podnikatel 

 

Summary 

The bachelor thesis provides a support survey for new entrepreneurs. The thesis 

outlines conditions for the support's approval and withdrawing. There is also a detailed 

description of one of the basic support programmes START. There is an overview  

of a history and development of this support. Relevant terms related to to submitted project 

proposals are clarified. The procedure of approving the projects is explained as well.  

The current situation of providing the support is analysed and possible prospective options 

are suggested. Measures of the National Economic Commission of the Government 

concerning the current economic situation are discussed. The structure of the current 

entrepreneurial support is modified to suit the enhancement of the employment. 
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Seznam použitých zkratek 
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1. Úvod 
 

Česká republika připravila systém podpory malých a středních podnikatelů v rámci 

Operačního programu podnikání a inovace (OPPI), který je realizován podle zákona 

47/2002 Sb. Konečná verze programu byla Evropskou komisí schválena 3. prosince 2007. 

OPPI umožňuje čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 

2007 – 2013. Hlavním úkolem tohoto programu je zvýšit konkurenceschopnost českých 

podnikatelů do konce programovacího období a přiblížit inovační výkonnost sektoru 

průmyslu a služeb úrovni předních vyspělých průmyslových zemí Evropy. 

Abychom dosáhli tohoto vytyčeného cíle, je nutné zajistit plnění významné části 

Národního strategického referenčního rámce České republiky 2007-13, jež se nazývá 

Konkurenceschopná česká ekonomika. 

Zmiňovaný operační program podnikání a inovace obsahuje sedmnáct vypsaných 

programů podpory malých a středních podnikatelů (MSP), jejichž konečná struktura byla 

schválena vládou České republiky 15. listopadu 2006 usnesením č. 1302. 

Programy podpory zasahují širokou paletu odvětví, oborů a služeb. Ze sektoru 

služeb zmiňme například poradenství , marketing nebo školící střediska. Na podporu 

výzkumu a inovací je určen třeba Inovace-projekt nebo Prosperita. Pro zvyšování 

energetické efektivity je vypsán program Eko-energie. Nezapomíná se ani na rozvoj 

moderních komunikačních a informačních systémů. 

Důležitým článkem operačního programu Podnikání a inovace se stal bezesporu 

program Start, který dopomáhá možným začínajícím podnikatelům k  přístupu 

k informacím, finančním prostředkům, právní pomoci a službám s tím spojenými. 

Aktuální situace na finančních trzích nás motivuje k zamyšlení nad současným 

systémem podpory MSP. Důsledkem tohoto přístupu je pokus o revizi nabídky programů. 

Výsledkem optimalizace má být dostupnost podpory pro všechny, kteří mají zájem 

podnikat. Přínos této strategie znamená nárůst příjmů státního rozpočtu a v neposlední řadě 

oživení ekonomiky. 

Cílem bakalářské práce je návrh optimalizace organizace programů podpory 

malých a středních podnikatelů. Snaha je směrována k řešení vhodnému v současné 

hospodářské situaci. První kapitoly jsou zaměřeny na představení jednotlivých programů 

podpory MSP . Větší prostor je věnován prezentaci programu Start. Z přehledu jeho 
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výsledků je vidět, jaký je důležitý pro rozvoj podnikání. Při návrhu optimalizace programů 

je brán zřetel na význam MSP pro ekonomiku jako celek. 

2. Program Start 

Program Start je součástí operačního programu podnikání a inovace. Je realizován 

podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání v režimu podpor 

malého rozsahu. Program Start byl ustanoven jako základní kámen rozjíždějícího  

se systému podpory. Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob 

vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, a to poskytnutím 

podpory ve formě bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem. 

Start vznikl v roce 2000 jako podpora podnikavosti pod záštitou Ministerstva práce 

a sociálních věcí. Pohnutkou ke vzniku programu byla nutnost restrukturalizace podniků 

hutního průmyslu v České republice na konci 90. let minulého století. Ta byla 

nevyhnutelným důsledkem transformace naší ekonomiky na ekonomiku tržního charakteru 

po změně režimu v listopadu 1989. Transformace se výrazně projevila právě na změně 

struktury a zastoupení těžkého průmyslu při tvorbě HDP. Protiklad tomuto trendu se stal 

hlavně růst sektoru služeb. 

Od roku 2002 se mohli o podporu prostřednictvím tohoto programu ucházet všichni 

občané s trvalým pobytem v ČR. Výše podpory byla stanovena na 0,5 milionu Kč  

na občana a maximálně 1 milion Kč pro právnickou osobu ve formě bezúročného úvěru  

se splatností 6 let. 

Po vstupu naší země do Evropské unie (EU) v roce 2004 se stal program Start 

součástí operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) pod patronací Ministerstva 

průmyslu a obchodu. V roce 2005 došlo pro žadatele k výrazné změně. O podporu mohli 

zažádat pouze ti, kteří splňovali podmínku časového odstupu od předchozí podnikatelské 

činnosti. Tato lhůta byla stanovena na 7 let. Počínaje rokem 2006 mohou využít programu 

Start žadatelé, kteří v minulosti podnikali mimo území ČR. 

Změny v průběhu fungování programu Start se týkaly i požadavků  

pro schvalování úvěrů. Původně byly brány za základní podmínky účast na vzdělávacím 

kurzu pro začínající podnikatele a doporučení od zprostředkujícího regionálního 

poradenského informačního centra (RPIC). Později, přesně řečeno od ledna 2006,  
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se doporučení nevyžadovalo. A nakonec od listopadu roku 2007 nebylo nutné splnit  

ani podmínku účasti na vzdělávacím kurzu. To mělo za následek, že podpora byla 

přidělena subjektům, u kterých se nakonec ukázalo, že jejich záměr nebyl natolik kvalitní, 

aby podnikatelsky uspěly na trhu. Docházelo tak k neefektivnímu vynakládání finančních 

prostředků daňových poplatníků.  

Počet žádostí o podporu se každým rokem zvyšoval. Objem poskytovaných 

prostředků pro tento projekt měl stoupající tendenci rovněž. Leč na jaře minulého roku 

ministerstvo rozhodlo o pozastavení příjmu žádostí. Důvodem byl podle MPO právě 

vysoký počet žadatelů. Nějaký čas se zdálo, že bude příjem žádostí obnoven. Tuto naději 

prozatím zmařila odpověď ministra Římana (viz. Příloha 1) na dotaz ředitele BEVE  

spol.s r.o.1 Antonína Holubáře. Chtěl bych se proto programu Start věnovat při prezentaci 

výsledků podrobněji. Snahou této práce je v podtextu pokus o rehabilitaci tohoto 

programu. 

Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Poskytovatelem podpory 

je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB). Podpora je poskytována 

z prostředků záručního fondu nebo úvěrového fondu vytvořených z prostředků státního 

rozpočtu, Evropského fondu pro regionální rozvoj a v případě úvěrového fondu  

též z prostředků Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. Na podporu v rámci 

programu Start po splnění podmínek nevzniká právní nárok. 

2.1 Základní pojmy 

• Finanční příspěvek - finanční příspěvek ve smyslu zákona č. 47/2002 Sb. 

• Podpora - bezúročný úvěr nebo zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem  

k zaručovanému úvěru 

• Projekt - pořízení a financování aktiv a dalších výdajů k provádění podnikatelské 

činnosti 

• Smlouva o podpoře - smlouva o bezúročném úvěru nebo smlouva o záruce 

obsahující též podmínky poskytnutí finančních příspěvků uzavřená mezi příjemcem 

podpory a poskytovatelem podpory 

                                                 
1 BEVE, spol. s r.o. - Regionální poradenské a informační centrum (RPIC). Jeden z mnoha podnikatelských 
subjektů poskytující informační, vzdělávací a poradenské služby začínajícím podnikatelům. Je jedna 
z průkopníku programů podpory. Byla založena v roce 1993.  
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• Veřejná podpora - finanční prospěch získaný příjemcem podpory ke dni uzavření 

smlouvy o podpoře prostřednictvím bezúročného úvěru či zvýhodněné záruky  

s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru 

• Zaručovaný úvěr - bankovní úvěr, který je zajištěn zvýhodněnou zárukou  

s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru 

Podnikatelské aktivity, které mohou být podpořeny prostřednictvím programu Start 

jsou deklarované v seznamu Odvětvové klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). 

Výběr ze seznamu OKEČ se nachází v příloze (viz. Příloha 2).  

2.2 Náležitosti příjemce podpory 

1) musí být drobným podnikatelem podle Nařízení evropské komise č. 70/2001 o použití 

státní podpory malým a středním podnikům: 

a) Fyzická osoba – podnikatel: 

i) musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle  

§33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, 

v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím, a to buď poprvé nebo 

minimálně po 7 letech od ukončení předcházející registrace, případně začal 

podnikat mimo území České republiky v roce podání žádosti o podporu nebo  

v roce předchozím, a to buď poprvé nebo minimálně po 7 letech od ukončení 

předcházející podnikatelské činnosti 

ii) není společníkem společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní 

společnosti nebo komanditní společnosti nebo členem družstva (kromě 

bytového družstva), ani společníkem právnické osoby podnikající mimo území 

České republiky, a nebyl jím ani v období 7 let před datem podání žádosti  

o podporu 

b) Společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní 

společnost nebo družstvo (kromě bytového družstva), (dále jen „podnikající 

právnická osoba“): 

i) musí být zaregistrována jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle 

§ 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném 

znění, v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím 
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ii) jejími společníky nebo členy jsou pouze fyzické osoby, které nejsou podnikateli 

a nebyly jimi ani v období 7 let před datem podání žádosti o podporu,  

ani nejsou společníky společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní 

společnosti, komanditní společnosti nebo členy družstva (kromě bytového 

družstva), případně společníky právnické osoby podnikající mimo území České 

republiky, a nebyly jimi ani v období 7 let před datem podání žádosti o podporu 

2) musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované 

ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, 

3) nesmí mít ke dni podání žádosti o podporu podle svého čestného prohlášení žádné 

nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním 

pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu 

životního prostředí a Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu 

kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu 

zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí a vůči 

poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 

Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují  

za vypořádané nedoplatky. 

4) nesmí mít ke dni podání žádosti o podporu podle svého čestného prohlášení nedoplatky 

z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců. 

Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, je-li k datu podání žádosti: 

1) na jeho majetek prohlášen konkurz, 

2) povoleno vyrovnání s věřiteli, 

3) zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek pro nedostatek majetku, 

4) soudem vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek, 

5) v likvidaci. 

2.3 Podmínky přijatelnosti projektu 

1) musí se převážně týkat podporované ekonomické činnosti, přičemž projekt 

zpracovatelského průmyslu podle OKEČ 15 a 17 se nesmí týkat výroby,  

ve stanovených případech též zpracování a uvádění na trh produktů spadajících  

do oblasti Společné zemědělské politiky, 

2) bude realizován na území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy, 
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3) smlouva o zaručovaném úvěru na financování projektu musí být uzavřena po datu 

vyhlášení tohoto programu, 

4) příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře umožnit přímý 

přístup pověřeným zaměstnancům Ministerstva průmyslu a obchodu k provádění 

kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, zaměstnancům poskytovatele 

podpory a zaměstnancům dalších subjektů určených poskytovatelem podpory nebo 

Ministerstvem průmyslu a obchodu za účelem kontroly dodržování podmínek 

programu a účelového využití prostředků bezúročného nebo zaručovaného úvěru, jakož 

i kontroly finanční situace a účetnictví nebo daňové evidence příjemce podpory a to jak 

na místě realizace projektu tak ve svém sídle, 

5) příjemce podpory je povinen o použití bezúročného a zaručeného úvěru vést oddělenou 

evidenci (v případě podnikatelů vedoucích účetnictví analytickou evidenci) a uchovat  

ji po dobu trvání smlouvy o podpoře, 

6) příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře souhlasit,  

že poskytovatel podpory bude předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu a orgánům  

a institucím Evropské unie údaje o jeho osobě v rozsahu jména/názvu/firmy, 

adresy/sídla, IČ a výši poskytnuté podpory pro účely jejich zveřejnění a údaje o úvěru 

spojené s jeho poskytnutím, čerpáním a splácením, resp. poskytnuté záruce a finančním 

příspěvku, pro účely sledování použití veřejné podpory a prostředků Evropského fondu 

pro regionální rozvoj, 

7) příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví hmotný majetek, resp. 

dlouhodobý hmotný majetek a nehmotný majetek pořízený zcela nebo částečně  

z bezúročného nebo zaručovaného úvěru po dobu od data pořízení do 3 let od ukončení 

realizace projektu. Dříve jej může prodat, pokud výtěžek z prodeje použije na pořízení 

majetku, zabezpečujícího pokračování podporované ekonomické činnosti nebo  

na mimořádnou splátku bezúročného či zaručovaného úvěru, 

8) příjemce podpory musí po dobu trvání smlouvy o podpoře používat majetek pořízený  

s účastí bezúročného či zaručovaného úvěru, který má ve svém vlastnictví, převážně  

k podporovaným ekonomickým činnostem, 

9) příjemce podpory nesmí po celou dobu trvání smlouvy o podpoře přemístit majetek 

pořízený s účastí bezúročného nebo zaručovaného úvěru, který má ve svém vlastnictví, 

na území hlavního města Prahy či mimo území České republiky. 
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V rámci čerpání podpory prostřednictvím programu Start specifikujeme tzv. 

způsobilé výdaje. Tyto výdaje musí být vynaloženy v souladu s cílem programu a musí 

bezprostředně souviset s realizací projektu. Účetní a daňové doklady, kterými  

je dokazována jejich způsobilost, musí být vystaveny po datu vyhlášení programu.  

V případě bezúročného úvěru musí být uhrazeny po datu uzavření smlouvy o bezúročném 

úvěru. Způsobilými výdaji jsou finanční prostředky na pořízení a rekonstrukci 

dlouhodobého hmotného majetku potažmo hmotného majetku a pozemků. Typ majetku  

se odvozuje od toho, jestli podnikatel jako příjemce podpory vede účetnictví nebo daňovou 

evidenci. Mezi tyto výdaje počítáme i pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 

pořízení zásob a pořízení drobného nehmotného majetku 

Podpora je poskytována ve formě bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky  

s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. Jeden příjemce podpory může čerpat 

pouze jednu z forem podpory a pouze na jeden projekt.  

Bezúročný úvěr – je poskytován až do výše 90 % předpokládaných způsobilých 

výdajů projektu. Doba splatnosti bezúročného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí  

je maximálně 7 let. Bezúročný úvěr pro fyzickou osobu nebo pro podnikající právnickou 

osobu s jedním společníkem je poskytován až do výše 0,75 mil. Kč, pro podnikající 

právnickou osobu s více společníky či členy až do výše 1,5 mil. Kč. Bezúročný úvěr  

je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou 

fyzickou nebo právnickou osobou. 

Záruka - je poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru 

od úvěrující banky. Zaručovány mohou být úvěry do výše 1,5 mil. Kč s dobou splatnosti 

delší než 3 roky. Příjemce podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p. a. z výše 

záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 3 % p. a. 

z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Spolu se zárukou je poskytován 

finanční příspěvek k zaručovanému úvěru, a to ve výši 15 % vyčerpaného zaručeného 

úvěru.  

Výběrová kritéria pro poskytnutí podpory jsou ekvivalentní s podmínkami 

přijatelnosti projektu. Poskytnutí podpory se posuzuje z finanční analýzy a komplexního 

vyhodnocení ekonomických i neekonomických kritérií žadatele o podporu. O poskytnutí 

podpory rozhoduje poskytovatel podpory v závislosti na splnění výběrových kritérií. 
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Neúplné žádosti o podporu mohou být po uplynutí 3 měsíců od data jejich podání 

poskytovatelem podpory zamítnuty. Ke způsobilým výdajům projektu uhrazeným  

z bezúročného úvěru z tohoto programu nelze využívat jinou veřejnou podporu. 

2.4 Žádost o podporu - souhrn 

- identifikační údaje žadatele, 

- charakteristiku projektu, 

- náklady na realizaci projektu a způsob jeho financování, 

- výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, koncesní listinu nebo 

jiný doklad o oprávnění k podnikání, 

- doklad o registraci jako poplatník daně z příjmu na příslušném finančním úřadě. 

Pokud příjemce podpory nedodrží podmínky programu, vystavuje se možnosti 

postihu ze strany poskytovatele. Je povinen vrátit neoprávněně získanou veřejnou podporu 

a v případě použití zaručovaného úvěru k rozdílným účelům je příjemce podpory povinen 

vrátit poměrnou část získané veřejné podpory. 

2.5 Prezentace výsledků programu Start 

Pro prezentaci programu Start jsou využity výsledky jeho fungování v Ústeckém 

kraji. Z dostupných údajů vyplývá, jak byl program úspěšný. Za dobu jeho chodu bylo 

vytvořeno mnoho nových pracovních míst. Tito noví podnikatelé pomáhají snižovat 

nadprůměrné statistiky nezaměstnanosti našeho regionu.  

Objem dotací měl v průběhu let svůj vývoj. To samé platí o počtech schválených  

i zamítnutých dotací. Můžeme sledovat vývoj výše celkových dotací a jejich vliv na počet 

vytvořených pracovních míst. Lze říct, že počet generovaných pracovních míst přímo 

závisí na objemu dotací. Nejvyšší objem dotací byl v roce 2006. Je patrné, že posuzovatelé 

záměrů se ve sledovaném období se řídili jakousi proporcionalitou v schvalování projektů 

v závislosti na celkové výši dotací. To dokazuje následující přehled (viz. Tabulka 1) 

s grafem (viz. Graf 1). 
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Česká republika 2003 2004 2005 2006
Počet žádostí 620 629 664  1108
Schválené 566 555 536 833
Neschválené 54 74 128 275
Dotace(mil) 238,1 240,9 236,1 371
Vytvořených  pracovních míst 875 904 1774  2351

Tabulka 1: Statistika programu START v rámci ČR 2003 – 2006 
 
 

Statistika programu START v rámci ČR 2003 - 2006
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Graf 1: Statistika programu START v rámci ČR 2003 - 2006 

 

Vývoj dotací v Ústeckém kraji dokazuje v následující tabulce (viz. Tabulka 2), 

že zájem o dotace v průběhu sledovaného období stoupal. Vidíme to na počtu schválených 

dotací. Podíl Ústeckého kraje na celkovém objemu dotací se pohyboval okolo 8-9%. 

Nejaktivnějšími žadateli o podporu byli podnikatelé z okresu Děčín. Tam putovalo tedy 

nejvíce finančních prostředků. Podrobné statistiky programu Start za každý rok zvlášť jsou 

dostupné v přílohách (viz. Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5, Příloha 6). 
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Ústecký kraj 2003 2004 
  počet dotace (mil.) % celkově počet dotace (mil.) % celkově 
schválené žádosti 41 18,5 7,7 55 22,5 9,3
Děčín 23 9,9   26 9,7   
Chomutov 6 2,6   4 1,7   
Litoměřice      3 1,4   
Louny 3 1,3   1 0,5   
Most 1 0,3   7 2,8   
Teplice 5 2,5   11 5,1   
Ústí nad Labem 3 1,9   3 1,3   

   

Ústecký kraj 2005 2006 
  počet dotace (mil.) % celkově počet dotace (mil.) % celkově 
schválené žádosti 54 23,5 9,9 61 27,6 7,5
Děčín 22 9,2 23 9   
Chomutov 8 2,2 5 2   
Litoměřice 5 1,7 2 1   
Louny 2 1,2 5 3   
Most 5 2,1 14 6,2   
Teplice 9 4,6 9 5,2   
Ústí nad Labem 3 2,5 3 1,2   

Tabulka 2: Statistika programu START v rámci Ústeckého kraje 2003 – 2006 
  
 

Vývoj dotací programu START v okresech Ústeckého 
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Graf 2: Vývoj dotací programu START v okresech Ústeckého kraje 2003 - 2006 
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3. Současný stav systému podpory 

Program Start a další jsou součástí operačního programu Podnikání a inovace 

(OPPI). Jsou realizovány podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního 

podnikání. V rámci programu OPPI je v současné době vypsáno sedmnáct programů 

podpory. OPPI byl schválen vládou České republiky 15. listopadu 2006 usnesením č. 1302. 

Konečná verze programu byla Evropskou komisí schválena 3. prosince 2007. Program 

OPPI umožňuje čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 

2007 – 2013. Hlavním cílem Operačního OPPI je zvýšit do konce programovacího období 

konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu  

a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. Splnění tohoto úkolu zajistí splnění 

významné části Národního strategického referenčního rámce ČR 2007 – 2013 

„Konkurenceschopná česká ekonomika“. Splnění hlavního cíle předpokládá splnění cílů 

dílčích (specifických). Ty jsou součástí prioritní osy cílů v rámci podpory OPPI. 

3.1 Dílčí cíle OPPI 

Konkrétnější pojmenování cílů programu OPPI nám ukazují následující body. Tyto 

konkrétní dílčí cíle se také někdy nazývají prioritní osy operačního programu.  

Jsou to tyto: 

• vznik firem - zvyšování motivace k zahájení podnikání 

• rozvoj firem – zvyšování konkurenceschopnosti zaváděním nových výrobních 

technologií 

• efektivní energie – zvyšování účinnosti využití energií 

• inovace – posílení inovačních aktivit 

• prostředí pro podnikání a inovace – povzbuzení spolupráce sektoru s výzkumem 

• služby pro rozvoj podnikání – rozvoj poradenských a informačních služeb  

pro podnikání 

• technická pomoc – vytváření institucionálních, technických a administrativních 

podmínek pro realizaci operačního programu 
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3.2 Definice MSP 

Přesné vymezení velikosti podnikatele vychází z počtu zaměstnanců, velikosti 

ročního obratu a bilance roční rozvahy. Údaje, podle kterých se rozhoduje, vždy vycházejí 

z výsledků předchozího uzavřeného zdaňovacího období vypočteného za dobu jednoho 

kalendářního roku. 

• Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který 

zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů 

EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 

• V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé vymezeni 

jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. 

• V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni 

jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. 

Podnikatel začátečník stanoví údaje pro kritéria uvedená výše kvalifikovaným 

odhadem pro první účetní období. Pokud si s tímto odhadem neví rady, požádá o pomoc 

pracovníky poradenské firmy, která zprostředkovává pomoc žadatelům o podporu. 

3.3 Subjekty podpory 

Typy subjektů podpory v České republice, které zajišťují servis malým a středním 

podnikatelům jsou tyto: 

• vládní organizace 

• příspěvkové organizace 

• nevládní organizace 

• podnikatelské subjekty 

Z vládních institucí je to především Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které 

zřídilo řadu organizací poskytující zvýhodněné služby malým a středním podnikatelům. 

Tyto organizace působí na celostátní úrovni. Programy na regionální úrovni obstarává 

Ministerstvo pro  místní rozvoj ČR. 
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Stěžejní vládní organizací na podporu MSP je bezesporu Českomoravská záruční 

a rozvojová banka (ČMZRB)2 působící od roku 1992 jako specializovaná instituce  

na podporu středního a malého podnikání. Postupně se obsah její činnosti rozšířil  

i na podporu v oblasti bydlení a financováni rozvoje infrastruktury. Nejdůležitějším pilířem 

její činnosti ale stále zůstává usnadnění přístupu MSP k finančním prostředkům pomocí 

specializovaných bankovních produktů v návaznosti na priority hospodářské politiky vlády 

ČR. Zabezpečuje tedy i poskytování úvěrů v rámci programu OPPI. MSP jsou hlavními 

klienty banky. Nejdůležitější produkty, které banka poskytuje, jsou bankovní záruky 

komerčních úvěrů, samotné zvýhodněné úvěry, příspěvky na certifikaci ISO a EMAS3. 

Podílí se také na financování oprav a revitalizace panelových domů a také 

vodohospodářských sítí.  

Prostřednictvím České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací 

společnosti (EGAP) se vláda snaží zvyšovat exportní potenciál tuzemských 

podnikatelských subjektů. 

Z příspěvkových organizací je to například CzechInvest. Tento subjekt jako 

národní rozvojová agentura podporuje restrukturalizaci průmyslu. Pro MSP se snaží 

vytvářet podmínky zjednodušováním podnikatelského prostředí. Je také centrálním 

subjektem, který zprostředkovává OPPI. Agentura CzechTrade podporuje podnikatele 

v oblasti exportu. Snaží se o prosazování a upevňování postavení českých exportérů  

na zahraničních trzích. Mezi další instituce patří Národní vzdělávací fond a Centrum  

pro regionální rozvoj ČR. 

Mezi nejdůležitější nevládní subjekty zprostředkovávající podporu podnikatelům 

patří především Hospodářská komora České republiky. Tato organizace je zřízena  

ze zákona a sdružuje podnikatele z různých odvětví, kteří jejím prostřednictvím hájí svoje 

zájmy před státními orgány, poskytují podnikatelům vzdělávací a informační servis  

a zprostředkovávají obchodní kontakty.  

                                                 
2 ČMZRB byla založena v roce 1992. Jejími akcionáři jsou Česká republika zastoupená Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj (72 % akcií), Komerční banka, 
a. s., Česká spořitelna, a. s., a Československá obchodní banka, a. s.  
Banka má pobočky v Praze, Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni a v Českých Budějovicích. 
3 ISO – mezinárodní organizace pro standardizaci; EMAS – program zavedení systému ekologického řízení 
podniku a auditu 
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Dalšími nevládními organizacemi jsou například Svaz obchodu a cestovního 

ruchu ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků  

a živnostníků ČR. 

Regionální poradenská a informační centra (RPIC)4 jsou podnikatelskými 

poradenskými subjekty, které jsou vybrány k poskytování informačních, poradenských  

a vzdělávacích služeb pro MSP v jednotlivých regionech. Tato centra byla vybrána  

na základě úspěšného splnění výběrových kritérií ve výběrových řízeních. RPIC 

spolupracují s MPO, CzechInvestem a dalšími organizacemi a umožňují MSP  

a začínajícím podnikatelům přístup k vzdělávacím a poradenským službám,  

ke startovacímu kapitálu, zvýhodněným úvěrům a dotačním programům. Síť RPIC 

pokrývá celé území ČR. Subjekty sdružené v RPIC spolupracují s orgány státní správy, 

úřady práce a hlavně Hospodářskou komorou ČR. Radí MSP v orientaci v programech, 

které jsou pro ně určeny.  

Jak už bylo naznačeno, síť subjektů, které poskytují podporu malým a středním 

podnikatelům, je v ČR hustá dostatečně. Jejich služby a produkty se ale často překrývají, 

vázne komunikace mezi jednotlivým články, tím vzniká neefektivnost a někdy dochází  

k plýtvání veřejnými prostředky. Aktuální současnost odhalila další nedostatek. Znění 

podmínek programů vystavené na stránkách MPO se liší od verze, kterou zveřejňuje 

ČMZRB. 

3.4 Program podpory Progres 

Tento program realizuje prioritní osu 2 – „Rozvoj firem" operačního programu 

Podnikání a inovace. Progres je primárně určen k posílení kapitálové vybavenosti malých  

a středních podnikatelů, pro které je získání externího financování nedostupné z důvodu 

nedostatečné výše vlastního kapitálu. 

Mají možnost získání podřízeného úvěru až 20 mil. Kč na dobu sedmi let  

s úrokovou sazbou 3% p.a. Podnikatelé mohou žádat o získání dalšího příspěvku nad 

rámec úvěru, který je má motivovat ke zvyšování zaměstnanosti. Dále program nabízí 

možnost získat zvýhodněný úvěr nebo zvýhodněnou záruku na úvěr na realizaci projektů 

                                                 
4 V roce 1990 bylo MPSV pověřeno vytvořením systému státem podporovaných poradenských služeb na 
pomoc malého a středního podnikání. Prvních pět pilotních projektů RPIC vzniklo v roce 1992. 
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v oblasti energetických služeb, které přispívají k snížení spotřeby elektrické energie  

a zvýšení efektivnosti výroby elektrické energie.  

 Příjemce podpory musí splňovat definici malého a středního podnikatele (viz. 3.2). 

Prostředky mohou být použity v tomto případě na nákup nebo rekonstrukci dlouhodobého 

hmotného majetku. Intenzita veřejné podpory zároveň nesmí přesáhnout určenou úroveň 

(viz. Tabulka 3). 

 

region NUTS II5 malý podnik střední podnik 
Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, 
Moravskoslezsko 
Severovýchod, Jihovýchod 

60 % 50 % 

Jihozápad (do 31.12. 2010) 56 % 46 % 
Tabulka 3: Maximální intenzita veřejné podpory 

 

Finanční příspěvek na zvýšení zaměstnanosti je podnikateli přiznán, pokud 

příjemce podpory prokáže zvýšení zaměstnanosti minimálně o 3 zaměstnance oproti 

výchozímu počtu zaměstnanců. Výše příspěvku je stanovena na 10% z vyčerpaného 

podřízeného úvěru. Finanční příspěvek se vyplácí jednorázově formou uhrazení posledních 

splátek jistiny úvěru. 

3.5 Program podpory Záruka 

Cílem tohoto programu je pomocí zvýhodněných záruk usnadnit malým a středním 

podnikatelům přístup k bankovním úvěrům související s realizací jejich podnikatelských 

projektů a zvyšovat tím jejich konkurenceschopnost. V současné době je kladen důraz  

na projekty, které využívají podpory už jiných programů.  

Výše zaručovaného úvěru je bez omezení. Zvýhodněná záruka je poskytnuta  

až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatel částečně hradí cenu záruky  

a to ve výši 0,1 - 0,3% p.a. z výše záruky. Doba ručení je maximálně 15 let. Současně  

s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 4% p. a. z výše záruky k úhradě 

                                                 
5 NUTS - Vymezení územních jednotek NUTS v ČR pro potřeby statistické a analytické a pro potřeby EU 

a) Územní jednotky NUTS 5 - obce 
b) Územní jednotky NUTS 4 - okresy 
c) Územní jednotky NUTS 3 - kraje (VÚSC) 
d) Územní jednotky NUTS 2 - sdružené kraje (VÚSC) 
e) Územní jednotka NUTS 1 - je tvořena územím celé ČR. 
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zbývající části ceny záruky. Záruka za úvěr je poskytnuta s ohledem na nařízení Komise  

č. 800/2008 nebo jako podpora de minimis6. 

Stejně jako u programu Progres příjemce podpory musí splňovat definici malého  

a středního podnikatele (viz. 3.2). Výhodami programu Záruka jsou usnadnění přístupu  

k bankovním úvěrům, převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem, příznivá cena 

záruky a neposlední řadě využití záruky zvyšuje bonitu klienta. 

Podprogram S-záruka za provozní úvěr je už podle názvu určen na: 

a) pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku  

b) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován 

jako náklad/výdaj. 

Podprogram S-záruka za investiční úvěr je zaměřen podobně jako předchozí 

s akcentem na úvěry investiční: 

a) pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku, 

b) pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, 

c) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován 

jako náklad/výdaj, 

Výdaje podle písmene b) a c) mohou být podporovány pouze u investičně 

zaměřených úvěrů určených k financování investičně zaměřených projektů. 

Podprogram M-záruka za investiční úvěr má rozdílně podmínky než programy 

předchozí. Podpora je poskytována pouze k úvěrům u bank, které mají s ČMZRB 

uzavřenou smlouvu o spolupráci. Výše zaručovaného úvěru je max. 5 mil. Kč. Zvýhodněná 

záruka je poskytnuta až do výše 70% jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatel částečně 

hradí cenu záruky a to ve výši 0,1% p.a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky  

je mu poskytnut finanční příspěvek 3% p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny 

záruky. Zaručený úvěr je možné použít stejným způsobem jako u předchozího 

podprogramu. Výhody tohoto nástroje jsou rychlost schvalování a časová účinnost. 

                                                 
6 Podle článku 2 nařízení Komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 
nesmí podnikatel získat za jakákoliv tři po sobě jdoucí  zdaňovací období podpory malého rozsahu 
přesahující v součtu částku 200 000 EUR, v případě podpory v odvětví silniční dopravy 100 000 EUR. Pro 
přepočet do korun českých se použije kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poslední pracovní den 
měsíce předcházejícího měsíci, kdy byla/je každá jednotlivá podpora poskytnuta. 
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3.6 Program podpory Rozvoj 

Tento program realizuje stejně jako program Progres prioritní osu 2 – „Rozvoj 

firem" operačního programu Podnikání a inovace. Jeho cílem program je podpořit růst 

konkurenceschopnosti MSP vedoucí k zajištění lepší pozice na trhu a udržení nebo růstu 

zaměstnanosti. 

Je určen k pořízení: 

• technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry nebo  

na realizaci projektů zvyšující efektivnost procesů 

• dlouhodobého hmotného majetku 

• strojů  a zařízení včetně řídícího softwaru, které nebyly předmětem odpisu 

• stavební náklady související s realizací projektu do výše max. 20% způsobilých 

nákladů 

• nehmotného majetku ve formě patentů, know-how, licencí. 

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 – 20 mil. Kč. Dotace se řídí 

mapou intenzity. 

 
Region NUTS II malý podnik střední podnik 
Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, 
Moravskoslezsko 
Severovýchod, Jihovýchod 

60 % 50 % 

Jihozápad (1.1.2007 - 31.12. 2010) 56 % 46 % 
Jihozápad (1.1.2011 - 31.12. 2013) 50 % 40 % 

Tabulka 4: Maximální intenzita veřejné podpory II 

 

Tím byly představeny nejdůležitější programy podpory MSP, tedy programy 

s nejširším záběrem. Další následují pouze heslovitě. 

Program podpory ICT a strategické služby – tvora nových IS/ICT7 řešení, centra 

sdílených služeb, centra oprav high-tech výrobů a technologií. 

                                                 
7 IS - Informační systém; informační systém je systém, jehož prvky jsou informační a komunikační 
technologie (ICT), data a lidé 
ICT - Informační a komunikační technologie; tímto termínem se rozumí hardwarové a softwarové prostředky 
pro sběr, přenos, ukládání, zpracování,distribuci a zabezpečení dat.. 
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Program podpory ICT v podnicích – implementace ERP/ERM systémů, 

implementace knowledge a manažerských systémů, implementace CRM, zvýšení 

zabezpečení IS/ICT 

Program podpory EKO-ENERGIE – stimulace aktivit podnikatelů v oblasti 

snižování energetické náročnosti výroby. 

Program podpory INOVACE projekt a patent– zvýšení inovačního potenciálu 

MSP a realizace inovačních projektů  

Program podpory POTENCIÁL – zakládání nebo rozvoj center výzkumu, vývoje  

a inovací 

3.7 Souhrnný přehled čerpání podpor 

V následujícím přehledu je znázorněn vývoj čerpání podpory malých a středních 

v letech 2005 – 2008 (viz. Tabulka 5). 

 
Čerpání podpor celkově 2005 2006 2007  2008 

Počet 825 669 553 1 141 záruky MSP 

mil.Kč 3526,0 3064,0 1953,6 3594,9 

Počet 969 745 182 105 úvěry MSP 

mil.Kč 2096,1 1502,4 931,3 286,1 

Počet 1 518 1 322 1 020 762 finanční příspěvky MSP 

mil.Kč 193,5 111,8 83,8 64,8 

Počet 3 312 2 736 1 755 2 008příspěvky a dotace 
celkem mil.Kč 5815,6 4678,3 2968,7 3945,8

Tabulka 5: Čerpání podpory MSP v letech 2005-8 
 

Podobně jako u programu Start se i u ostatních programů podpory MSP měnily 

často  podmínky pro jejich schvalování. Programy se pozastavovaly, ukončovaly, potom 

zase rozbíhaly. Z objemů čerpaných peněz je možné vypozorovat ve srovnání s výsledky 

programu Start, jak se asi vyvíjela zaměstnanost působením ostatních programů podpory 

malého a středního podnikání. Je tu zřejmá přímá závislost počtu schválených projektů 

k výši vynaložených prostředků. Naproti tomu nepředvídatelnost, jak se bude podpora 

v daný rok rozdělovat, odradila řadu potenciálních zájemců. Ekonomická teorie ovšem 

dokazuje, že stabilita a předvídatelnost ekonomického prostředí a jeho nástrojů je jedním 

ze základních předpokladů soustavného ekonomického růstu. 
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4. Návrh optimalizace organizace programů na podporu podnikání 

Malí a střední podnikatelé s sebou přinášejí spoustu ekonomických i společenských 

přínosů. Podnikání je příležitostí k seberealizaci a uspokojení dosud nenaplněných ambicí. 

Tyto subjekty jsou velice těsně svázány s regionem, kde působí. Mimo svých 

ekonomických aktivit se podílejí i na jiných projektech. Pořádají společenské události, 

sponzorují sportovní týmy. Prostřednictvím charitativních akcí podporují zlepšení 

životních standardů potřebných spoluobčanů. Je to celý komplex aktivit, kterým malý  

a střední podnikatel ovlivňuje své okolí a okolí ovlivňuje zpětně jeho. Když si uvědomíme 

tyto souvislosti,   tak dojdeme k závěru, že podpora a spolupráce s podnikateli je v našem 

vlastním zájmu.  

V zájmu státu a veřejné správy při podpoře podnikatelů by měla být co největší 

efektivita vynakládání veřejných prostředků na jejich podporu. Všichni zainteresovaní 

musí zvažovat, jak z vynaložených peněz vygenerovat co největší prospěch. Toto 

multiplikační kriterium je zásadní. V současné finanční situaci a stavu státní pokladny jsou 

správně upřednostňovány nástroje podpory podnikání s nejvyšším multiplikačním 

účinkem. 

To, čím malý podnikatel opravdu vyniká, je určitá pružnost. Pružnost je mocný 

nástroj k překonání nepříznivé ekonomické situace. Malý podnikatel zasáhne cíl 

v konkurenčním boji mnohem snadněji než velký podnik se zavedenou výrobou. 

V určitých regionálních oblastech může působit rušivě proti rozpínavosti globálních 

monopolů. Potažmo využije mezery na trhu, které se velkým společnostem nevyplatí 

obsazovat. V globalizované ekonomice může uspokojit specifické nároky jednotlivců, 

kterým se nelíbí uniformní uspokojení podobnými, ne-li totožnými produkty.  

Malý podnikatel často funguje jako subdodavatel pro velké výrobní podniky.  

Ve velkých průmyslových centrech je také vyšší koncentrace malých a středních 

podnikatelů než ve zbytku kraje.  

Co se týče vývoje regionů, jsou rozdílné názory na poskytování podpory 

podnikatelům. Jejich růst někdy není v korespondenci s počtem nově přijatých 

zaměstnanců. Nedostatky malé podnikatele provází také v dosahování vyšší efektivity. 

Jejich ekonomická síla je omezená. Nemohou pro sebe pozitivně ovlivnit situaci na trhu, 
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nebo jen v omezené míře. Odbyt jejich výrobků a služeb se v krizi snižuje.Většina z nich 

nemá rezervy na její překonání.  

4.1 Nevýhody podnikání 

Nevýhodou MSP je například horší postavení při získávání veřejných zakázek. 

Hůře se jim získává specializované odborné vzdělání. S tím souvisí i těžší přístup 

k aktuálním vědeckým poznatkům. MSP mají oproti velkým podnikům nižší podíl  

na vývozu v důsledků nedostatku informací a znalostí o zahraničních trzích. Jejich výroba 

má malou přidanou hodnotu. Je u nich vyšší pravděpodobnost zániku. MSP se potýkají 

s překážkami při získávání kapitálu. Nedostatek vlastního kapitálu  a zhoršená dostupnost 

externího je překážkou rozvoje podnikání. 

V současné situaci je prioritou co nejvíce omezit výdaje ze státního rozpočtu.  

Na druhou stranu je potřeba zlomit neochotu v poskytování úvěrů komerčních institucí. 

Jedná se tedy o znovu rozpohybování finančního sektoru. Bude nutné aby banky znovu 

začaly půjčovat podnikatelům jak prostředky na provozní chod firem, tak na investice.  

Stát bude muset vytvořit podmínky pro zachování zaměstnanosti. Bude muset 

podpořit zaměstnavatele při zaměstnávání, což je nyní aktuální. Největší problémy  

se týkají zaměstnanců s nízkou kvalifikací. Od počátku krize jich bylo propuštěno nejvíce. 

Bude nutné vytvořit stimul pro udržení zaměstnanosti těchto profesí. 

4.2 Ekonomický význam MSP 

Malé a střední podniky jsou významný sektor v rámci naší ekonomiky. Podílí  

se třetinou na tvorbě HDP a skoro dvěma třetinami na tvorbě pracovních míst.  

Na investicích a vývozu jejich význam dlouhodobě roste.  

 Z aktuálně dostupných údajů byl podíl MSP na celkových investicích v ekonomice 

54,5%. Výkony tohoto sektoru se pohybují okolo 50% celkově (viz. Tabulka 6). Pokud 

srovnáváme tyto ekonomické ukazatele s jinými vyspělými evropskými zeměmi, tak nám 

vychází, že jsme strukturou MSP a jejich podílu na výkonu ekonomiky v podobných 

relacích. 
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Počet zaměstnanců Výkony Investice Vývoz Dovoz HDP 

61,41% 51,70% 54,54% 44,8% 54,4% 35,49% 

Tabulka 6: Podíl MSP na ekonomice 

 

 

 

4.3 Optimalizace podpory MSP podle NERV8 

NERV klade důraz na podporu nabídkové strany ekonomiky. Počítá se s tím,  

že během krize naše ekonomika poroste o 0 – (-2)%. Základním cílem jejich návrhů  

je snaha o zachování zaměstnanosti ve skupinách zaměstnanců s nízkou kvalifikací. 

Současný stav ještě není naštěstí radikálně dramatický.  

Prvním opatřením, které má za úkol ulehčit zaměstnavatelům, je snížení sazby 

nemocenského pojištění hrazeného zaměstnavatelem o 1%. Tato sleva bude degresivní  

se zaměřením na skupiny s nízkým příjmem do 12 tisíc Kč. Sazba sociálního pojištění  

se snížila u OSVČ úměrně změně sazby zaměstnanců na 6,5%. NERV a vláda odhadují,  

že tato opatření pomohou zachovat 50 – 70 tisíc pracovních míst. 

Pro MSP podnikající jako právnická osoba je důležité, že bude pokračovat 

deklarovaný trend snižování daně z příjmu právnických osob. Pro tento rok se počítá  

se sazbou 20%. To zanechá podnikům odhadem 6 miliard, které mohou použít  

na investice, mzdy či vytvoření rezervy na krytí dopadu ekonomické krize. Vláda chce 

dodržet plán snižování daně i v roce příštím, kdy bude plánovaná výše 19%. 

Zvýšení garancí úvěrů malým a středním podnikům o 1,1 miliardy Kč se projeví 

v celkovém efektu ve výši 8 miliard. Prostředky byly převedeny z obrátkového fondu 

Phare, splátek úvěrů poskytnutých ČMZRB a dividend státu z hospodaření této banky. 

Další navýšení o 1,8 miliardy korun bude kryto ze státního rozpočtu. Vytvoří se tak 

podpora úvěrům až v hodnotě 40 mld. Kč. Z OPPI budou přidány 2 miliardy k oživení 

finančního trhu poskytováním zvýhodněných úvěrů s až do výše 60% nákladů projektu. 

                                                 
8 NERV-Národní ekonomická rada vlády byla ustavena dne 8. ledna 2009 jako odborný poradní  
a konzultační orgán vlády České republiky pro oblast ekonomiky a hospodářství. 

Primárním aktuálním úkolem Rady je analýza rizik a potenciálních dopadů světové finanční krize   
na Českou republiku, a návrhy opatření, kroků a nástrojů, které tyto dopady světové eliminovat a zmírňovat. 
Trvalým úkolem Rady bude hledání a návrhy receptů, směřujících k udržení a akceleraci ekonomického růstu 
České republiky. 
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Fyzickým osobám, které podnikají, a právnickým osobám, které zaměstnávají 

maximálně 5 osob, se ruší povinnost platit zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických 

osob. Opatření se týká záloh splatných v letošním roce. Cílem tohoto návrhu je zvýšit 

aktuální objem volných prostředků na rozvoj podnikatelské činnosti. 

NERV dále doporučil zrychlení odpisů. Týká se nákupu dlouhodobého majetku  

z 1. a 2. odpisové skupiny. Bude dočasně zkrácena doba odepisování u majetku pořízeného 

od 1.1.2009 do 30.6.2010. 

1. odpisová skupina – doba odpisování bude zkrácena ze 3 na 1 rok. 

2. odpisová skupina – doba odpisování bude zkrácena z 5 let na 2 roky. Odpisová 

sazba bude v prvním roce 60%, v druhém roce 40%. 

Odpisování bude stanoveno jako rovnoměrné, aby podnikatelé investovali během 

celého roku a nečekali na konec, jak je to možné podle stávající právní úpravy. Úkolem 

tohoto řešení je, že dopady budou v čase vyrovnány a nebudou mít trvalý dopad na inkaso 

daně z příjmů. 

Zrušením zákazu uplatnění odpočtu DPH při nákupu osobního automobilu klesne 

výnos DPH o zhruba 3 miliardy Kč, ale dopad bude celkově nižší díky stimulaci prodeje 

osobních automobilů a zvýšeného inkasa ostatních daní. 

Podnikatel může dosáhnout zrychlení vrácení DPH tím, že podání bude učiněno 

elektronickou formou. Vratka bude provedena do 15 dnů. Výsledkem bude pozitivní vliv 

na cash-flow podnikatelů. 

V rámci SFŽP se připravuje podpora kvalitního zateplování rodinných domů, 

náhrada neekologického vytápění za kotle na biomasu s nízkými emisemi, tepelná čerpadla 

a solární panely. Počítá se s tím, že se tímto nástrojem podaří vytvořit 10 – 12 tisíc nových 

pracovních míst. 

Opatření, která navrhl NERV a vláda je začíná realizovat jsou na místě  

a promyšlená. Jejich multiplikační účinek je podle aktuálních výpočtů nadějný. Může  

se ale přihodit, že růst ekonomiky se kterým je kalkulováno bude nižší. Při poklesu růstu 

na -4% by schodek státního rozpočtu mohl dosáhnout 150 miliard Kč. 
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4.4 Návrh optimalizace organizace programů na podporu podnikání 

Schéma podpory MSP by se mělo dočasně změnit. Navrhované úpravy preferují 

alokaci prostředků do podpory formou záruk a bezúročných úvěrů. Podmínky pro získání 

bezúročných úvěrů by měly být nastaveny tak, aby počet odmítnutých projektů nepřesáhl 

60%. Dotace by se měly omezit pouze na část z původně podporovaných programů. 

Základní snahou u navrhované struktury je podpořit podniky v investicích a zvýšit 

zaměstnanost. Umožnit evidovaným na úřadech práce návrat do pracovního procesu a tím  

i k placení daní a odvodům. Lze toho dosáhnout omezením některých stávajících 

programů. Nejdůležitější změnou podpůrných programů pro MSP je rozhodně 

znovuotevření programu Start (viz. Tabulka 7). 

 
Současné programy Navrhované programy 

 START

PROGRES PROGRES 

ZÁRUKA ZÁRUKA 

ROZVOJ ROZVOJ 

ICT a strategické služby - 250 mil. Kč

ICT v podnicích ICT v podnicích 

EKO – energie EKO – energie 

INOVACE – projekt - 500 mil. Kč

INOVACE – patent INOVACE – patent 

POTENCIÁL POTENCIÁL 

Tabulka 7: Navrhovaná změna struktury 

 

Převedením části prostředků z programu ICT a strategické služby do programu 

Start by se vytvořil základ rozpočtu pro znovu nastartování programu. V roce 2007 byl 

rozpočet tohoto programu ICT strategické služby 0,5 mld. Kč. Protože ICT strategické 

služby generují zanedbatelný počet pracovních míst, převedením poloviny rozpočtu  

do programu Start by se vytvořil dobrý základ jeho rozvoje. Odhad počtu nově 
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vytvořených pracovních míst ve vztahu k výsledkům roku 2006 je uveden dále  

(viz. Tabulka 8). 

Podle přehledu využití programu Inovace-projekt lze konstatovat, že projekty 

dotované tímto nástrojem jsou většinou menšího rozsahu. Objem alokovaných prostředků 

podle posledních údajů činil 1,5 mld. Kč. Touto sumou byly uspokojeny 102 projekty. 

Program Inovace-projekt podobně jako v předchozím případě nevytváří zásadní nárůst 

nových pracovních míst. Snížením rozpočtu o třetinu se zmenší počet podpořených žádostí 

o 34. 250 mil. Kč přesunuté do programu Start by vytvořily dalších 1575 nových 

pracovních míst (viz. Tabulka 8). K tomuto závěru dospějeme, když vztáhneme údaje o 

počtu vytvořených pracovních míst (viz. Tabulka 1) k rozpočtu programu z roku 2006. 

 

Start přesun z ICT přesun z Inovace ∑

Dotace(mil) 250 250 500

Generovaných pracovních míst 1575 1575 3150

Tabulka 8: Odhad pracovních míst z navýšeného rozpočtu 
 

O zbylých 250 mil. Kč bych dle priorit NERVu umístil do programu Záruka. Tato 

alokovaní suma by multiplikovala podmínky pro podporu úvěrů ve výši  5,5 mld. Kč. 

Celková suma podpořených úvěrů tím vzroste z předchozích 40 mld. (jak deklaroval 

NERV v části 4.3) na nových 45,5 mld. Kč (viz. Tabulka 9).  

 

Záruka zdroj ze státního rozpočtu přesun z Inovace ∑

Dotace(mld.) 1,8 0,25 2,05

Generovaná výše úvěrů(mld.) 40 5,5 45,5

Tabulka 9: Multiplikační účinek navýšení programu Záruka 
 

Shledáváme, že úpravy parametrů některých programů vyvolávají u jiných 

programů výrazné změny. Konkurenceschopnost podnikatelů snížením rozpočtu 

vybraných nástrojů se změní minimálně. Naproti tomu dovolí vytvořit podmínky pro 

generování skoro 4000 nových pracovních míst. 
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5. Závěr 

Během následujících let přiteče na rozvoj podnikání MSP desítky miliard eur. 

Celková výše získaných prostředků závisí na rozličných faktorech. Jedním z nich  je určitě  

informovanost žadatelů. Dalším je bezesporu jednoduché vyřízení žádostí. V současnosti,  

s  přístupem k internetu jako běžnou výbavou domácnosti, jsou tyto podmínky teoreticky 

splněny.V předchozích kapitolách byly představeny programy podpory MSP. Rozsah 

jejich použití může být aplikován téměř na všechny obory výroby a služeb. Je třeba mít  

na paměti, jak strategicky důležitý jsou MSP pro naši ekonomiku jako celek. 

Bylo potvrzeno, že znovuotevření programu Start má opodstatnění. Jeho možnosti 

využití jsou velice široké. Po transformaci hutnictví na konci 90. let sehrál významnou 

úlohu. Pomohl masivnímu množství bývalých zaměstnanců, kteří byli nuceni opustit 

potápějící se loď těžkého průmyslu, chlouby předešlého centrálně řízeného socialistického 

národního hospodářství. V podobné roli by se mohl  představit i v současné době 

hospodářské a finanční krize.  

Mírná restrukturalizace výdajů jiných programů by mohla Startu přinést dostatečné 

finanční krytí pro jeho obnovení. Vytvořením rozpočtu v rozsahu 500 mil. Kč by dosáhl  

na nejvyšší dotaci ve své historii. Z analýzy jeho předešlého fungování  

vyplývá, že by s těmito prostředky vytvořil rovněž historicky nejvíce nových pracovních 

míst.  

Podobné přerozdělení prostředků pomůže navýšit garance investičních  

a provozních úvěrů pro malé a střední podnikatele. Přínos tohoto opatření spočívá v jeho 

vysokém multiplikačním účinku. Při relativně nízké dotaci je schopen vyprodukovat více 

jak desetinásobný užitek.  

Tato opatření se nemohou svou propracovaností a promyšleností srovnávat 

s navrhovanými zásahy Národní ekonomické rady vlády. Nicméně by mohla společně 

pozitivně ovlivnit současný negativní ekonomický vývoj. Zastavení propadu zaměstnanosti 

je tím hlavním cílem. 
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Příloha 1: Odpověď ministra Římana ohledně budoucnosti programu Start 
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Příloha 2: Výběr z OKEČ 
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Příloha 3: Přehled čerpání podpory v roce 2003 (Start) 
 

Česká republika  celkem 
počet žádostí 620 
schválené 566 
zamítnuté 54 
dotace (mil.) 238,1 
generováno pracovních míst 875 

Tabulka 10: Statistika úspěšnosti projektů START v ČR celkově 
 

Ústecký kraj počet dotace (mil.) % celkově 
schválené žádosti 41 18,5 7,7
Děčín 23 9,9  
Chomutov 6 2,6  
Litoměřice    
Louny 3 1,3  
Most 1 0,3  
Teplice 5 2,5  
Ústí nad Labem 3 1,9  

Tabulka 11: Statistika úspěšných projektů START v rámci Ústeckého kraje 
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Graf 3: Statistika úspěšných projektů START v rámci Ústeckého kraje 
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Příloha 4: Přehled čerpání podpory v roce 2004 (Start) 
 

Česká republika  celkem 
počet žádostí 629 
schválené 555 
zamítnuté 74 
dotace (mil.) 240,9 
generováno pracovních míst 904 

Tabulka 12: Statistika úspěšnosti projektů START v ČR celkově 
 

Ústecký kraj počet dotace (mil.) % celkově 
schválené žádosti 55 22,5 9,3
Děčín 26 9,7 
Chomutov 4 1,7 
Litoměřice 3 1,4 
Louny 1 0,5 
Most 7 2,8 
Teplice 11 5,1 
Ústí nad Labem 3 1,3 

Tabulka 13: Statistika úspěšných projektů START v rámci Ústeckého kraje 
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Graf 4: Statistika úspěšných projektů START v rámci Ústeckého kraje 
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Příloha 5: Přehled čerpání podpory v roce 2005 (Start) 
 

Česká republika  celkem 
počet žádostí 664 
schválené 536 
zamítnuté 128 
dotace (mil.) 236,1 
generováno pracovních míst 1174 

Tabulka 15: Statistika úspěšnosti projektů START v ČR celkově 

 
Ústecký kraj počet dotace (mil.) % celkově 
schválené žádosti 54 23,5 9,9
Děčín 22 9,2 
Chomutov 8 2,2 
Litoměřice 5 1,7 
Louny 2 1,2 
Most 5 2,1 
Teplice 9 4,6 
Ústí nad Labem 3 2,5 

Tabulka 16: Statistika úspěšných projektů START v rámci Ústeckého kraje 
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Graf 5: Statistika úspěšných projektů START v rámci Ústeckého kraje 
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Příloha 6: Přehled čerpání podpory v roce 2006 (Start) 
 

Česká republika  celkem 
počet žádostí 1108 
schválené 833 
zamítnuté 275 
dotace (mil.) 371 
generováno pracovních míst 2351 

Tabulka 17: Statistika úspěšnosti projektů START v ČR celkově 

 
Ústecký kraj počet dotace (mil.) % celkově 
schválené žádosti 61 27,6 7,5
Děčín 23 9  
Chomutov 5 2  
Litoměřice 2 1  
Louny 5 3  
Most 14 6,2  
Teplice 9 5,2  
Ústí nad Labem 3 1,2  

Tabulka 18: Statistika úspěšných projektů START v rámci Ústeckého kraje 
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Graf 6: Statistika úspěšných projektů START v rámci Ústeckého kraje 
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