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Cíl materiálu 

 Interní přehled existující podpory, kterou mohou malé a střední 
podniky, startu-upy či začínající podnikatelé využívat. 

 Nejedná se o úplný, vyčerpávající a nijak závazný seznam. 

 Jde o rešerši, kterou zatím stát nejspíše z tohoto konkrétního pohledu 
neudělal (nikdo si asi nepoložil otázku, co začínající menší podnikatel 
bez „dotačních“ zkušeností může využít pro rozjezd svého podnikání, 
aniž by strávil veškerý čas, který by měl věnovat podnikání, s 
administrativou různých institucí kvůli poskytnutí podpory…). 
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Závěry I 

 Ukazuje se, že spektrum podpory je velmi široké a často samotné množství komplikuje 
efektivitu využití.  

 Podpora není koncentrovaná pod jednu instituci, či jedno rozhraní, ale je fragmentovaná 
mezi několik poskytovatelů.  

 Snahy o koncentraci nebyly úspěšné, protože například web Businessinfo.cz nezahrnuje 
veškerou podporu a nefunguje jako efektivní, přehledné a uživatelsky jednoduché 
rozhraní.  

 Každý projekt žádá o podporů v různé fázi životního cyklu, na to stát také není příliš 
připravený. 

 Administrativní náročnost spojená s využitím podpory pod hlavičkou různých institucí 
(kdy každá instituce spravuje programy jiným způsobem a používá jiná hlediska 
hodnocení a má jiné administrativní požadavky) omezuje efektivní využití více programů 
jedním subjektem.  

 Lepším nastavením této oblasti by bylo možné ze strany státu zjednodušit dostupnost 
podpory pro tyto formy podnikání, rovněž administrativní náročnost (pro stát, tak i pro 
podnikatele) je u takto rozsáhlé struktury složitá.  

 Start-upy často tvoří podhoubí podnikatelské činnosti, přinášejí rovněž inovace a nové 
know-how do ekonomiky a efektivní podpora (a administrativně jednoduchá podpora) je 
tak v zájmu celé společnosti.   
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Závěry II 

 Neřešená problematika dlouhodobé udržitelnosti – co bude po roce 2020 a jak se změní 
podpora MSP a dalších forem podnikání? 

 Jednotná data účinnosti – podnikatelé tohoto typu zpravidla nemají zkušenosti ani 
kapacitu sledovat veškerou legislativu atd. 

 Odstranění existujících rizik při využívání podpory (např. v oblasti VaV, kdy jsou 
podnikatelé odrazování přístupem FS od využívání tohoto zákonem daného nástroje). 

 Otázkou je, zda je dostatečně podporována zahraniční expanze startupů, bez které 
neopustí lokální trh (na němž je ohrožuje úspěšná globální konkurence). 

 Stát chce podporovat např. digitální startu-upy (většina progresivních začínajících 
podnikatelů a start-upů je v digi oblasti, nebo jí alespoň využívá), ale pomáhá jim 
vhodnou legislativou? Pomůže digitální start-upové scéně digitální zdanění? 

 Problematický přístup ke kapitálu. 

 Řada firem má s pomocí státu dobré zkušenosti, ale zde existuje obdoba „ztráty mrtvé 
váhy“ (objem podnikatelské činnosti, která by mohla a měla být podpořena, ale ve 
výsledku se nerealizuje). 
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Návrh jednotlivých kroků 

 Kdo zajistí roli koordinátora (gestora)? Větší firmy mají kapacity a zdroje na poradenské firmy, to MSP 
nemají. Stát zde vytvořil podporu, ale již ne efektivní (levnou) pomoc při čerpání této podpory. 

 Nevíme kdo a jak sdílí informace o podpoře – neexistuje jeden skutečný a komplexní koordinátor 
(klidně ad hoc koordinátor, který by jednorázově provedl návrh komplexních úprav systému). Změny 
nemusejí být ve všech oblastech, ale měly by být navrženy se znalostí systému.  

 Každá instituce pomáhá jen „svým“ programům, někdy radí i o vybraných dalších, nikdo nefunguje 
jako efektivní a fundované „rozcestí“. 

 Stát by měl mít klientský a konzultační přístup. 

 Nyní ale ani stát neví, co a kde všude může potenciální zájemce využívat, takže klientský a 
konzultační přístup se omezuje pouze na jednotlivé instituce a jejich vlastní podporu – podnikatel 
tak musí trávit čas s různými institucemi (a reálně si vybere jen jednu a na další konzultace, které 
mohou znamenat získání podpory, nebude mít čas a kapacitu). 

 Např. jeden e-portál, kde by podnikatel dle kategorií (velikost, identifikační údaje, NACE) 
automaticky dostal informace s přehledem povinností (termíny, formuláře) – to je role koordinátora.  

 Inspirace: Diagram pro VaV 

 Odstranění konkrétních administrativních překážek pro tuto skupinu podnikatelů (zjednodušení 
administrace zakládání společností, digitální podpisy, jednodušší bankrot a likvidace – průřezové 
zjednodušení pro tyto 3 druhy podnikatelů v koordinaci s komisemi na snižování administrativní 
zátěže). 
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Diskuze 
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Děkuji za pozornost 

 

 

Kontakt: vstipek@spcr.cz 
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