
SMALL BUSINESS ACT NEZBYTNÉ DOPADY SBA ROZHODUJÍCÍ OPATŘENÍ APLIKOVANÉ NA ČESKÉ PROSTŘEDÍ ODPOVĚDNOST 
EVROPSKÝM JAZYKEM DO TUZEMSKÉHO PODNIK.PROSTŘEDÍ 

Podpora podnikavosti lidí Jednoduchý vstup do byznysu Okamžité založení firmy, dostupnost bank.záruk pro start up, podpora univerzitních spin off MPO, MF, MŠMT
Promoting Entrepreneurship Školní výchova k podnikavosti Aplikovatelnost předmětů ZŠ a SŠ na podnikatel. prostředí, zpružnění podnikání nezletilých MŠMT, MSpr
 Investiční prostředí pro další rozvoj Formování investičního prostředí, kapitál. fondy, vedlejší burza, podpora zahr.inv. do MSP MPO

Druhá šance Variabilita insolvencí Úprava insolvenčního zákona s ohledem na větší flexibilitu reorganizací (i pro malé firmy) MSpr
Second Chance Přiměřené restrikce po úpadku Minimalizace lhůty zákazu vykonávání funkce statut.orgánů po úpadku – variabilita zákona MSpr

Zelenou MSP Čím menší firma, tím menší regulace Řízené uplatňování RIA, zachování paušálů pro OSVČ, veškeré legislativní změny – 2x do roka MF, MPO, ost. resorty
Think Small First Podpůrné programy pro MSP Jednotná koordinace programů invest., inov., exportní a zaměstnavatelské podpory MSP MPO, MPSV
 Rozlišovat: OSVČ, zaved. firma, začínající ŽZ upravit dle potřeb skupin  OSVČ (zvláště řemesel), stimuly pro založení firmy MPO, MPSV, MF

Přívětivá státní správa Rychlost a odpovědnost st. správy Reakce do 30 dnů (jinak = souhlas), editační povinnost, nepřekračování kompetencí všechny resorty
Responsive Administrations  (např. správce OR, ČSSZ apod.)
 Jednoduchá infrastruktura Komunikace a dostupnost (příprava JIM, vylepšení dat.schránek, vyhodnocení reg. pokladen,  MF, MPSV, MPO
  sjednocení formátů formulářů + jejich dostupnost, akceptace dokumentů v běžných el. formátech) 
 Profesionalita a odbornost st. správy Zákon o státní správě, motivace dle výsledků, odpolitizování klíčových pozic MV

Státní podpora včetně Vyváženost při získávání veř.zakázek Změny v Zákoně o veřejných zakázkách ve vztahu k MSP MMR
veřejných zakázek Dosažitelné podmínky veř. zakázek Vyváženost kritéria ceny a kvality a přehodnocení nutného počtu uchazečů ve VS  MMR
State Aid&Public Procurement Rychlost soudních rozhodnutí Zásadní zrychlení soudních řízení, rychlá vykonavatelnost soudních rozhodnutí MS

Přístup k financování Dostupnost externího financování Podpora rozvoje alternativních finančních nástrojů, zahájení poskytování tzv. mikroúvěrů MPO, MF
Access to Finance Systém st. záruk a fin.exportní nástroje Posílení ČMZRB tak, aby se stala specializovanou bankou pro správu finančních nástrojů MF, MPO
  pro všechny segmenty ekonomiky, posílení podílu produktů ČEB a EGAP vůči MSP
 Efektivita distribuce grantů a EU fondů Koordinace z jednoho místa tuzem. i EU grantů a fondů (distribuce, monitoring, vyhodnoc.) MMR, MPO

Jednotný trh Pružná a dostupná normalizace Širší zapojení MSP na přípravě nových norem (ÚNMZ) MPO
Single Market Silný podnikatelský lobbing na úrovni EU Jednotná komunikační politika st. správy vůči EU vůči podnikatel. prostředí (koordinace) MZV, MPO, MMR,MF
 Zvýhodněné fin.nástroje exportu do EU Příprava zvýhodněných nástrojů pro EU trhy pro MSP od ČEB a EGAP MF, MPO

Dovednosti a inovace Podpora inovací v segmentu MSP Sjednocení podpory VV a inovací pod jedno řídící pracoviště, lobbing pro snadný ÚV, MPO 
Skills & Innovation  a levný registrační / patentový přístup pro MSP (na evropské úrovni)
 Podpora spolupráce s výzkumnou sférou Nový režim řízení, kontroly a vyhodnocování aktivit RVVI ÚV
 Určené oblasti zvýšené podpory Aktualizace vysoce perspektivních nebo nezbytně nutných odvětví vyšší státní podpory MPO

Životní prostředí Stimulace k ekol.přívětivému podnikání Úspory energií – podpora energetických auditů u MSP formou dotace,  MPO
Environment  + podpora zavádění energy savers (spořičů energie) 
 Snesitelná nákladovost ekol. opatření Změna současné formulace Zákona o odpadech, přehodnocení relevance fungování Eko-Kom MPO, MŽP
 Časový model ekologické přizpůsobivosti Reach – finanční únosnost implementace pro MSP MŽP

Internacionalizace Proexportní finanční podpora Formulování řetězce podpory exp. financování (předvýroba, produkce, pohledávky, investice) MF, MPO
Internationalization Proexportní marketingová podpora Koordinace meziresortního řízení exportní podpory v návaznosti na exportní strategii MPO, MZV 
 Proexportní informační podpora Další rozvoj a sjednocení Exportních informací a služeb MPO, MZV 

JÍZDNÍ ŘÁD PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ VE VAZBĚ NA SBA-SMALL BUSINESS ACT
PŘEDPOKL ADY:  1 .  ROZLIŠOVAT KLÍČOVÉ SKUPINY MSP (OSVČ,  Z AVEDENÉ FIRMY,  Z AČÍNAJÍCÍ  PODNIK ATELÉ)    
 2 .  PROVÁZ ÁNÍ S  OPATŘENÍMI  EU NA PODPORU MSP (SMALL BUSINESS ACT )



 PRIORITY KDO? JAK?

1. Stanovit jednotná data účinnosti – veškeré změny v legislativě dopadající na MSP max.  ÚV Legisl.rada vlády Legislativní rada vlády, metodickým   
 ve dvou termínech v kalendářním roce (př. k 1.1. a 1.7.).  pokynem, vyhláškou

2.
 Úprava Živnostenského zákona s ohledem na různorodost živností  

MPO

 

Změnou ŽZ (hl. změny: stanovit kvalifikační kritéria pro specializované řemeslné profese v souladu 
 s Národní soustavou kvalifikací (provázanost) – mistrovská / tovaryšská zkouška, 3 roky praxe, 
 sjednotit postupy ŽÚ při prokazování kvalifikace).

3.
 Nový Zákon o veřejných zakázkách (hl. změny: možnost vyloučit pro stanovené případy využití  

MMR

 

Novelou ZVZ
 hodnoticího kritéria založeného pouze na nejnižší nabídkové ceně, povinnost zadavatelů žádat 
 o vysvětlení účtované ceny v případech, kdy bude mít nabídka výrazně nižší cenu než ceny nabízené 
 ostatními uchazeči a v případě, že žadatel není schopen cenu obhájit, umožnit následné oprávnění 
 zadavatele takovou nabídku odmítnout).

4. Posílení ČMZRB tak, aby se stala specializovanou bankou pro správu finančních nástrojů MSP MF, MPO, MMR Zákon č.47 o podpoře MSP,  
 (a to i ve vazbě na obce, infrastrukturu, ekologii, úspory energií, atd.).  novelou ZVZ

5. Účinnější podpora aktivit VVI z jednoho místa  
ÚV, MŠMT Změna formátu fungování RVVI (sjednocení aktivity podpory VVI z MŠMT a RVVI, částečně i z MPO)

6. Princip “mlčení znamená souhlas” – v případě, že státní úřad neodpoví na žádost ve lhůtě 30 dnů,  
MPO, MF Zákonem automaticky souhlasí s návrhem v žádosti (zejm. živnostenský a finanční úřad).

7. Insolvenční zákon – Možnost řešení insolvence formou reorganizace i pro malé firmy,  již od obratu 10 mil Kč. MSpr Novelou IZ

8. Systémová podpora investic (cílená znalostní, daňová a marketingová podpora). MF, MPO, MPSV 
Odpisová politika, posílení CzechInvest,

   podpora nových pracovních míst

9. Cílená podpora exportu malých a středních podniků  MPO, MZV Redesign a účinná implementace
 (znovuoživení CzechTrade, provázaná popora ČEB a EGAP).  Exportní strategie

10. Stanovení odvětví prioritní státní podpory (klíčová odvětví nezbytná pro udržení zaměstnanosti,  
MPO, ÚV Definice a podpora klíčových odvětví stability regionů a podpora nových technologií).

PRIORITNÍ DESATERO PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 


