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1. K Návrhu usnesení 

Žádáme, aby Návrh usnesení vlády byl upraven v souladu s Jednacím řádem vlády.  

Odůvodnění 

Máme za to, že vláda nemůže ukládat úkoly přímo někomu jinému než členům vlády a vedoucím 

ústředních orgánů státní správy a nositelům rozpočtových kapitol státního rozpočtu, tedy např. řediteli 

ČMRZB či dokonce řediteli organizace jakou je TC AV ČR. V případě TA ČR by pak neměl být uveden její 

ředitel, ale předseda. 

Zásadní připomínka 

2. K Předkládací zprávě 

Považujeme za vhodnější uvést v Předkládací zprávě, že Strategie podpory MSP má pozitivní vliv na 

podnikatelské prostředí. 

Odůvodnění 

Předložený text: „Materiál nemá negativní dopad na podnikatelské prostředí České republiky,“ neodpovídá 

cíli dokumentu. 

Zásadní připomínka 

3. K hlavnímu dokumentu (str. 6) 

Žádáme uvést odkaz na poslední Zprávu o vývoji podnikatelského prostředí. 

Odůvodnění 

Bylo by užitečné do poznámek pod čarou uvést konkrétní odkaz, kde lze nalézt všechny Zprávy o vývoji 

podnikatelského prostředí, potažmo MSP. Navíc lze dohledat jen zprávu za rok 2018. Připravuje se aktuální 

verze? 

Zásadní připomínka 

4. K hlavnímu dokumentu 

Žádáme o uvedení do souladu Zprávy o vývoji podnikatelského prostředí za jednotlivé roky 

a předkládaný materiál, jelikož jsou v hodnocení dosavadního trendu a současného stavu vzájemně 
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v rozporu. To znamená, že opatření v dosavadní koncepci byla sice splněna, stav v jednotlivých oblastech 

se ale nezlepšil (resp. se v řadě z nich zhoršil) a přesto jsou navrhována systémově obdobná opatření 

i pro další období. 

Odůvodnění 

Zprávy o vývoji podnikatelského prostředí za jednotlivé roky hodnotily plnění dosavadní Koncepce podpory 

MSP na období 2014 - 2020 a jsou tak zásadním výchozím podkladem pro vyhodnocení efektivnosti 

a účinnosti jednotlivých opatření v navrhované koncepci, z nichž se řada opakuje z předchozího období. 

Zásadním problémem ale je, že Zprávy o vývoji podnikatelského prostředí za jednotlivé roky hodnotily 

plnění dosavadní koncepce značně optimisticky, zatímco ostatní podklady i vlastní navrhovaná koncepce 

hodnotí dosavadní trend a současný stav přesně opačně. Např. Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí 

v České republice v roce 2018 (publikována 28. 11. 2019 - poslední zveřejněná zpráva) v první oblasti - 

snižování administrativní zátěže podnikatelů uvádí mj. "V roce 2018 se podařilo zrealizovat 15 opatření 

na snížení administrativy pro podnikatele a u kterých bylo možné zátěž vyčíslit, se předpokládá úspora 

administrativních nákladů 313,489 mil. Kč za rok. Data jsou známa u 67 % realizovaných opatření ...", 

"K dosažení nastaveného cíle „snížit zátěž prostřednictvím 40 opatření do konce roku 2020“, zbývá splnit 

ještě 7 opatření. Lze tedy předpokládat splnění stanoveného cíle." atd., ale analýza SB i předkládaný 

materiál (např. graf č. 2 na str. 14) konstatují výrazné zhoršení podnikatelského prostředí v této oblasti. 

Obdobně to platí i pro další oblasti navržené  koncepce. 

Zásadní připomínka 

5. K hlavnímu dokumentu  

Navrhujeme uvést opatření také na podporu rostoucích středně velkých firem, které se stávají 

konkurencí na mezinárodním trhu a soutěží s globálními firmami. 

Odůvodnění 

Stát by měl pomoci, aby se takové firmy nemusely prodávat zahraničnímu strategickému investorovi, ale 

aby jim ekonomická diplomacie pomáhala dělat  prostor na trhu daného státu a státní banka fungovala 

jako strategický investor po dobu do překonání určité hranice rozvoje. 

Doporučující připomínka 


