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1. ÚVOD 
 

1.1 VÝCHODISKA 
 
Projekt „Analýza stavu malého a středního podnikání“ představuje projekt, jehož 

zadavatelem bylo hlavní město Praha, zastoupené Magistrátem hl. města Prahy, odborem 
strukturálních fondů. 

Řešitel projektu byl vybrán na základě výběrového řízení. Projekt byl zahájen 
11. 5. 2010 podpisem Smlouvy o dílo. Řešitelem projektu je společnost RegioPartner s.r.o.  

1.2 CÍLE STUDIE 
 

Cílem projektu bylo zpracování analytických podkladů o stavu malého a středního 
podnikání v Praze a zjištění názorového spektra zdejších malých a středních podnikatelů na 
současné a budoucí podmínky pro podnikání v Praze.  

Dílčí cíle byly v souladu se zadávací dokumentací stanoveny následovně: 

 Stručná analýza struktury a výkonů podnikatelského sektoru v Praze 

 Identifikace systémových problémů MSP (ve vztahu ke kompetencím, resp. 
možným zásahům ze strany územní správy, tj. správy hl. m. Prahy) 

 Analýza stávajících forem podpory podnikání v Praze (SF EU, stát, město) 

 Odhad trendů vývoje podnikatelského sektoru v Praze 

 Globální (rámcové) cíle v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí 
v koncepčních dokumentech přijatých samosprávním vedením města 

 Specifické cíle programu, cílové skupiny MSP a návrh zaměření opatření 
k podpoře podnikání (se specifikou MSP) v Praze 

 Příp. návrh institucionálního zajištění spolupráce s podnikatelskou sférou a 
podpory podnikání  

 Obsah a zaměření dalších realizačních kroků vedoucích k plné identifikaci 
problému a doporučení základních směrů konkrétních aktivit (projektů, 
programů) Programu podpory MSP 

V této struktuře je koncipována Studie a kapitoly 3 až 10 kopírují zadání.  

Záměrem zpracovatele bylo koncipovat výstup projektu – Studii tak, aby mohla být 
v maximální možné míře využita při zpracování „Programu podpory malého a středního 
podnikání v Praze“.  
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2. PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU 
 

2.1 VÝCHODISKA PROBLEMATIKY MSP 

 

Malé a střední podniky (MSP) zaujímají v posledních 10 letech v české ekonomice 
významné místo jak svým zhruba 60 procentním podílem na celkové zaměstnanosti, tak také 
zhruba 52% podílem na výkonech, resp. na přidané hodnotě vytvořené v nefinanční sféře 
české ekonomiky. Také v rámci průmyslu mají malé a střední podniky významné místo a mají 
skoro třetinovou váhu v tvorbě přidané hodnoty. 

Malí a střední podnikatelé představují stabilizující prvek zejména z pohledu 
zaměstnanosti, kde si trvale udržují podíl těsně nad 60 % celkové zaměstnanosti s mírnou 
tendencí k růstu. Tito podnikatelé, nepochybně i v důsledku podpory, která jim byla 
poskytována, byli doposud schopni držet krok s vývojem efektivnosti a výkonnosti ve 
velkých podnicích. To prokazuje zachování jejich podílu na HDP a vývozu (okolo 35 %), 
výkonech i vyprodukované přidané hodnotě (nad 50 %), byť efektivnost jejich činnosti 
měřena těmito ukazateli je nižší než velkých podniků, což je mimo jiné dáno jejich vyšším 
podílem v oborech, kde dosahování nadprůměrné efektivnosti je obtížnější. 

Malí a střední podnikatelé výrazně převažují z hlediska podílu na zaměstnanosti i 
přidané hodnotě ve službách a ve stavebnictví, a to s podílem 80 % a více. V průmyslu a 
dopravě mají malí a střední podnikatelé přibližně třetinový podíl na zaměstnanosti a tvorbě 
přidané hodnoty. 

Význam uvedeného sektoru pro Českou republiku je tedy poměrně značný. Opatření 
k jeho stabilizaci zabezpečením plynulého cyklu vzniku, rozvoje a zániku podnikatelských 
subjektů a zejména k dalšímu zvyšování jeho přínosu pro celkový ekonomický rozvoj jsou 
současně opatřeními k posílení sociální soudržnosti, vyrovnávání regionálních disparit 
vzniklých v důsledku předchozího ekonomického vývoje a aktivní reakcí na zásadnější 
strukturální změny. 

Podpora pozice MSP v ekonomice České republiky nemá jen čistě ekonomické 
důvody. Je potřeba brát v úvahu i aspekt rozvoje podnikatelského prostředí, zejména úlohu 
MSP při zmírňování negativních vlivů strukturálních změn na zaměstnanost. 

  Základní aspekty podnikatelského prostředí v Praze jsou rozvinuté, přesto existuje 
řada bariér, které ztěžují činnost podnikatelských subjektů, a to jak na celostátní úrovni, tak 
na úrovni města (např. informace pro nové investory, spolupráce uvnitř podnikatelského 
sektoru a součinnost s výzkumnou sférou). V mezinárodním měřítku jsou oceňovány některé 
důležité faktory podnikatelské atraktivity Prahy (cena pracovní síly, růst nabídky 
kancelářských a provozních ploch, podmínky zajišťované pro podnikatele z úrovně vlády aj.), 
které posunuly zřetelně Prahu v kontinentálním pořadí atraktivity pro podnikání. Byly také 
označeny některé méně příznivé faktory, jejichž negativní vliv nebyl doposud překonán 
(nedostatečné napojení města na evropské dopravní sítě, problémová orientace na regionálním 
trhu pro nově příchozí i zde již působící podnikatele, začínající nedostatek kvalifikovaných 
pracovních sil v některých oborech). Proto zůstávají v rozhodujícím rozsahu v platnosti 
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i úkoly obsažené v regionálních koncepčních dokumentech vč. Strategického plánu hl. m. 
Prahy, směřující k odstranění jmenovaných limitů rozvoje. Vzhledem k významné pozici 
Prahy v rámci národní ekonomiky musí rozhodování o rozvoji její ekonomické základny 
důsledně reagovat na koncepční záměry Evropské unie zakotvené především v Lisabonské 
strategii a ve Strategii Evropa 2020. 

Oborová struktura ekonomiky Prahy prošla výraznou transformací. 
Konkurenceschopnost podniků se postupně zvyšuje díky pronikání do oborů s růstovým 
potenciálem, nákladové optimalizaci a rozvoji služeb pro podniky. Přesto i zde zůstávají 
rezervy, jejichž využití by se mohlo odrazit v podobě vyšší přidané hodnoty produkovaných 
výrobků a služeb.  

Vytváření legislativních, ekonomických, organizačních a dalších podmínek pro 
podnikání vč. specifických přístupů při aplikaci inovačních poznatků, musí respektovat mj. 
velikostní strukturu podnikatelských subjektů. Malé a střední podniky (MSP) do 
250 zaměstnanců tvoří téměř 100 % podniků se sídlem v Praze a představují více než dvě 
třetiny zaměstnanosti pražského podnikatelského sektoru. Přesto je zřetelná tendence ke 
koncentraci (v posledních letech se zvýšil počet organizací s více než 250 zaměstnanci) a u 
firem s počtem zaměstnanců 1 - 49 v průběhu posledního roku sledování došlo ke snížení o 
více než 7 %. 

Intenzita podpory malého a středního podnikání (realizovaná zejména formou 
národních programů podpory, zajišťovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu) je v Praze 
dlouhodobě menší, než je celorepublikový průměr. Účast na této podpoře koresponduje 
z velké části pravděpodobně s příznivější situací pro podnikání v hlavním městě, kterou 
vytváří zejména velký objem poptávky na pražském trhu. Určitou roli sehrává i pasivita firem 
a ne zcela rozvinutý vnitřní informační a poradenský systém mezi podnikateli o možnostech 
podpory. 

 

2.2 POUŽITÉ VÝZKUMNÉ METODY 

Zpracovatel používal v průběhu řešení projektu kombinaci několika metod, které, 
s ohledem na specifika tématu a časové možnosti, umožnily provést šetření do takové 
hloubky, aby bylo možno přijmout relevantní závěry a specifikovat konkrétní doporučení, 
která odráží reálný stav a možnosti zadavatele při podpoře MSP.  

 

Analýza  
 Metoda analýzy sloužila jako základ pro celou realizaci zakázky. Typy analýz jsou 
dále konkretizovány v následujících bodech.  
   

• analýza dokumentů – analýza dokumentů tvořila klíčovou metodu získávání 
relevantních informací nutných pro vytvoření závěrů a doporučení.  

• analýza dat – byla prováděna na základě informací poskytnutých zadavatelem a 
dalšími subjekty. Podstatné informace pro analýzy dat byly získávány 
ze statistických zdrojů a publikací. 
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• srovnávací analýzy – spočívaly v porovnání výsledků jednotlivých dílčích 
šetření či srovnání požadovaného stavu MSP v Praze s reálným stavem.  

 
Průzkumy 
 Průzkumy posloužily zpracovateli především k získání názoru MSP na podmínky 
podnikání v Praze a seznámení se s konkrétními problémy či požadavky jednotlivých 
cílových skupin. Metody terénního šetření byly zvoleny s cílem získat co nejvíce informací a 
zároveň snahou co nejmenší časové náročnosti pro zainteresované strany. 

 

Průzkum proběhl ve dvou rovinách:  

a) dotazníkové šetření 
Dotazník byl koncipován tak, aby kromě kvantitativně zaměřených otázek byl v 
dotazníku ponechán respondentům prostor u vybraných otázek kvalitativního 
charakteru uvést další vysvětlující informace a komentáře, které mohou 
poskytnout náměty pro budoucí zaměření Programu podpory MSP v Praze. 

Dotazník byl ve formě internetové interaktivní aplikace, tzn., že respondenti 
pracovali pouze elektronicky. Respondenti byli osloveni prostřednictvím emailu, 
ve kterém byli informováni o účelu dotazníkového šetření a obdrželi takto odkaz 
na internetovou aplikaci dotazníku.  

Emailem bylo osloveno celkem 5 560 živnostníků a malých a středních podniků, 
přičemž doručen byl email na 5 128 adres. K datu ukončení šetření bylo vyplněno 
celkem 434 dotazníků. Celková návratnost tedy činila přibližně 8,5 %. 

Výstupy dotazníkového šetření jsou zpracovány ve formě přehledných tabulek a 
grafů, a to souhrnně i za jednotlivé otázky. Kompletní vyhodnocení 
dotazníkového šetření je Přílohou 1. 

b) Polostrukturované rozhovory  
Rozhovory jsou specifickou formou terénního šetření. Metoda rozhovoru je 
obecně používána v případě, kdy je potřeba zjistit specifické informace a získat 
komplexní pohled na problém. Zpracovatel realizoval polostrukturované 
rozhovory se zástupci Hospodářské komory hl. m. Prahy, Asociace malých a 
středních podniků a relevantními zástupci zadavatele.  

Stručné zápisy z uvedených rozhovorů jsou Přílohou 2.  

 

Syntéza 
 Náplní syntézy bylo zobecnění získaných poznatků a propojení doposud provedených 
analýz a průzkumů. Na základě syntézy byly vytvořeny závěry, návrhy a doporučení 
týkající se podnikání a podnikatelského prostředí v Praze, následně shrnuté do výsledné 
Studie.  
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2.3 PŘEHLED PLNĚNÍ ÚKOLŮ A AKTIVIT PROJEKTU 

 

 Souhrnný přehled aktivit realizovaných v průběhu projektu podává následující tabulka. 
K plnění těchto aktivit docházelo postupně, přičemž jednotlivé aktivity od sebe nelze oddělit, 
neboť se často věcně a časově překrývaly. 

PŘEHLED AKTIVIT PROJEKTU 

Aktivita 1 Analýza struktury a výkonů podnikatelského sektoru v Praze 

 Aktivita 1.1 Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace OKEČ 

 Aktivita 1.2 Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace CZ-NACE 

 Aktivita 1.3 Aktuální vývojový trendy ve struktuře a produkčních charakteristikách 
 

Aktivita 2 Identifikace systémových problémů MSP 

 Aktivita 2.1 Identifikace systémových problémů MSP 
 

Aktivita 3 Analýza stávajících forem podpory podnikání v Praze 

 Aktivita 3.1 Podpora podnikání v Praze z prostředků SF EU 

 Aktivita 3.2 Podpora podnikání v Praze z národních prostředků 

 Aktivita 3.3 Podpora podnikání v Praze z obecních prostředků 
 

Aktivita 4 Odhad trendů vývoje podnikatelského sektoru v Praze 

 Aktivita 4.1 Predikce vývoje výrobního sektoru (se zaměřením na MSP)  

 Aktivita 4.2 Predikce vývoje sektoru služeb (se zaměřením na MSP) 
 

Aktivita 5 Analýza globálních cílů v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí v koncepčních 
dokumentech města 

 Aktivita 5.1 Analýza globálních cílů v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí v 
koncepčních dokumentech města 

 

Aktivita 6 Definice specifických cílů programu, cílových skupin a oblastí podpory 

 Aktivita 6.1 SWOT analýza podnikání a podnikatelského prostředí v Praze 

 Aktivita 6.2 Priority pro rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí v Praze 
 

Aktivita 7 Návrh institucionálního zajištění spolupráce s podnikatelskou sférou a podpory podnikání 

 Aktivita 7.1 Návrh institucionálního zajištění spolupráce s podnikatelskou sférou a 
podpory podnikání 

 

Aktivita 8 Návrh dalších kroků k identifikaci potřeb MSP a doporučení konkrétních aktivit Programu 
podpory MSP 

 Aktivita 8.1 Klíčové oblasti socioekonomické analýzy MSP pro programování podpory 

 Aktivita 8.2 Základní vymezení priorit Programu podpory MSP v Praze 
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Aktivita 9 Zpracování závěrečné studie  

 Aktivita 9 Zpracování závěrečné studie 
 

Aktivita 10 Prezentace postupu projektu zadavateli  

 Aktivita 10 Prezentace postupu projektu zadavateli 

 

 

2.4 ČASOVÝ PRŮBĚH PROJEKTU  

 

 K zahájení projektu došlo podepsáním Smlouvy o dílo dne 11. 5. 2010. V průběhu 
vlastní realizace projektu byla významná tato data: 

 

11. 5. 2010 zahájení projektu 

16. 5. 2010 zprovoznění internetové aplikace s dotazníkovým šetřením a oslovení 
respondentů emailovým dopisem 

4. 6. 2010 ukončení dotazníkového šetření 

18. 6. 2010 polostrukturovaný rozhovor s generální ředitelkou Asociace MSP 

21. 6. 2010 polostrukturované rozhovory s ředitelem sekce MSP a ředitelem sekce CR 
Hospodářské komory hl. m. Prahy 

průběžně konzultace se zadavatelem 

30. 6. 2010 předání návrhu Studie zadavateli 
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3. STRUKTURA A VÝKONY PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE 
 

 Charakterizovat strukturu a výkony podnikatelského sektoru malých a středních 
podniků v Praze není jednoduché, protože statistická šetření, která jediná mohou poskytnout 
objektivní obraz zkoumaného vzorku, nejsou prováděna na úrovni nižší než kraj, resp. data za 
šetření o regionech menších než kraj nejsou běžně publikována. 

 Přístup zvolený zpracovatelem proto využívá ověřenou technologii modelování 
regionálních dat. Tato technologie spočívá v desagregaci celkové regionální hodnoty 
zkoumaného ukazatele na menší územní jednotky.  

K tomu byl vytvořen model ekonomických subjektů v Praze, o nichž jsou k dispozici 
indicie, že jsou ekonomicky aktivní a že podnikají v oblasti, která je z hlediska regionálního 
rozvojového programu relevantní. 

Pokud vybereme odvětví, která jsou potenciálním cílem stimulace ekonomického 
rozvoje území, tedy ta, na něž je vhodné zaměřit rozvojová opatření, a sečteme jejich parciální 
podíly na hrubé přidané hodnotě v letech 2006 až 2008, dostaneme hodnoty nepatrně větší 
než 50 %. Znamená to, že u zbývající necelé poloviny odvětví buď nelze podporovat jejich 
růst, který se odvíjí na jiných principech, než jsou rozvojové programy (veřejná správa, 
zdravotnictví, sociální služby apod.), nebo není účelné podporovat samoúčelně jejich růst, 
neboť tento je determinován růstem jiných odvětví (energetika, obchod, finanční služby). 

 

Tabulka 3.1 – Struktura hrubé přidané hodnoty odvětví zahrnutých do modelu Prahy 

OKEČ  2006 2007 2008 

Hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč) 704 608  791 804  841 009  
v tom podíl vybraných odvětví (%):       

A Zemědělství, myslivost, lesnictví 0,2  0,2  0,2  
B Rybolov 0,0  0,0  0,0  
D Zpracovatelský průmysl 9,3  8,7  8,4  
F Stavebnictví 5,2  4,9  5,0  
H Ubytování a stravování 2,8  2,4  2,5  
I Doprava, skladování a spoje 12,9  12,8  12,5  
K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 21,1  22,9  23,5  
 Podíl vybraných odvětví  51,5 51,9 52,1 

Zdroj: Český statistický úřad    
 

 Vytvořený model je duální a zahrnuje relevantní ekonomické subjekty jak podle 
klasifikace OKEČ, tak podle klasifikace CZ-NACE. Celkem obsahuje 127 840 živnostníků a 
malých a středních podniků, působících v Praze. V praxi se obě tyto klasifikace ve vybraných 
odvětvích z 98 % překrývají, avšak existují subjekty, které jsou mimo průnik obou klasifikací. 

Submodel podle OKEČ obsahuje 124 618 subjektů. 

Submodel podle CZ-NACE obsahuje 125 547 subjektů. 
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Vypovídací schopnost obou modelů je prakticky totožná, pouze používají různá třídění 
ekonomických činností. 

Subjekty v obou modelech lze diferencovat podle právní formy. Pro zjednodušení a 
zmenšení počtu zkoumaných právních forem byly některé položky z číselníku ČSÚ 
agregovány. Celkově model pracuje s 15 druhy právní formy ekonomického subjektu. 

 

Tabulka 3.2 – Struktura modelu podle právní formy podnikání 

PRAVNÍ FORMA MODEL CZ-NACE OKEC 
živnostník, rolník, OSVČ 90 285 88 637 87 901 
sdružení, nadace 4 3 3 
OPS, společenství vlastníků 413 401 411 
družstvo 1 678 1 675 1 673 
veřejná obchodní společnost 273 272 271 
komanditní společnost 70 69 68 
společnost s ručením omezeným 26 101 25 594 25 408 
akciová společnost 3 494 3 407 3 404 
státní podnik, přísp. organizace 105 104 102 
zahraniční osoba 5 334 5 305 5 297 
školská práv. osoba 1 1 1 
veřejná výzkumná instituce 48 48 48 
sdružení, spolek 5 5 4 
hospodářské zařízení, sdružení 18 15 18 
zahraniční agentura, spol. EU 11 11 9 
Celkový počet subjektů 127 840 125 547 124 618 

Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ 
 
 
3.1 STRUKTURA A PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY V TŘÍDĚNÍ PODLE 

KLASIFIKACE OKEČ 

 
Vybraná odvětví v třídění OKEČ, jak jsou uvedena v tabulce 3.1, jsou soustředěna do 

7 sekcí, v nichž je celkem 38 odvětví (kódů  OKEČ2). 

Struktura malých a středních podniků v Praze v roce 2007 v absolutních hodnotách 
hlavních produkčních charakteristik a v relativních podílech vyplývá z následující tabulky 
3.3. 
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Tabulka 3.3 – Struktura MSP v Praze ve vybraných OKEČ a jejich relativní podíly  
Struktura MSP vybraných odvětví v Praze       
(osob; mil. Kč; Kč/osobu)      

OKEC 
počet 

pracovníků 
celkové 
tržby 

celkové 
výkony 

přidaná 
hodnota 

produktivita 
práce 

A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 1 125 1 201 1 206 422 375 306 
D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 71 501 156 469 143 261 38 768 542 201 
F STAVEBNICTVÍ 52 545 114 832 112 916 22 114 420 852 
H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 37 495 33 869 32 359 10 881 290 185 
I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  29 758 108 737 97 861 23 585 792 550 
K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 161 694 334 234 306 513 118 745 734 385 
celkem MSP Praha 354 118 749 343 694 114 214 515 605 771 
      
Podíly MSP vybraných odvětví v Praze      

OKEC 
počet 

pracovníků 
celkové 
tržby 

celkové 
výkony 

přidaná 
hodnota  

A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 0,32% 0,16% 0,17% 0,20%  
D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20,19% 20,88% 20,64% 18,07%  
F STAVEBNICTVÍ 14,84% 15,32% 16,27% 10,31%  
H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 10,59% 4,52% 4,66% 5,07%  
I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  8,40% 14,51% 14,10% 10,99%  
K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 45,66% 44,60% 44,16% 55,36%  
celkem MSP Praha 100% 100% 100% 100%  
Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ 

 
 Na první pohled je zřejmá nevýhoda klasifikace OKEČ, kdy pod položku 
„podnikatelské činnosti“ je soustředěna prakticky polovina zkoumaných ekonomických 
aktivit, resp. čtvrtina vytvořené hrubé přidané hodnoty v Praze. 

Druhou výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu v třídění OKEČ je struktura všech 
podniků v Praze v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativní 
podíl malých a středních podniků na celkových datech za Prahu. 

 
Tabulka 3.4 – Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v Praze  
Podíly MSP vybraných odvětví v Praze celkem     

OKEC 
počet 

pracovníků 
celkové 
tržby 

celkové 
výkony 

přidaná 
hodnota  

A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 43,01% 50,26% 49,35% 41,18%  
D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 71,12% 62,57% 62,44% 61,94%  
F STAVEBNICTVÍ 84,66% 71,14% 71,27% 74,60%  
H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 89,41% 86,30% 86,19% 80,90%  
I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  34,59% 42,74% 41,01% 30,36%  
K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 83,04% 85,97% 86,09% 84,56%  
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Podíly MSP vybraných odvětví v Praze celkem     

OKEC 
počet 

pracovníků 
celkové 
tržby 

celkové 
výkony 

přidaná 
hodnota  

celkem MSP Praha 72,58% 68,35% 67,88% 66,04%  
Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ 
  

Z tabulky 3.4 je zřejmé, že sektor MSP (ve zkoumaných odvětvích) zaměstnává přes 
72,5 % pracovníků, ale vytváří pouze 66 % přidané hodnoty. To potvrzuje známý fakt o nižší 
produktivitě práce v MSP.  

Toto zjištění však neplatí pro sektor podnikatelských činností, kde zhruba 15 % 
objemu ve všech ukazatelích je tvořeno ve velkých podnicích, avšak za porovnatelných 
podmínek jako v podnicích malých a středních. 

Třetí výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu v třídění OKEČ je relativní podíl 
malých a středních podniků v Praze na celkových datech odvětví za ČR. 

Porovnáním modelových hodnot za Prahu s celkovými údaji za ČR lze vyjádřit 
procentní pozici Prahy, jako ekonomického regionu. 

 

Tabulka 3.5 – Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v ČR 
Podíly MSP vybraných odvětví v Praze na ČR celkem     

OKEC 
počet 

pracovníků 
celkové 
tržby 

celkové 
výkony 

přidaná 
hodnota  

A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 0,94% 0,88% 0,92% 1,07%  
D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 5,11% 4,30% 4,14% 4,71%  
F STAVEBNICTVÍ 13,01% 14,60% 14,62% 13,21%  
H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 23,50% 28,72% 29,41% 29,86%  
I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  8,64% 15,32% 15,38% 11,08%  
K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 29,91% 41,34% 40,38% 38,52%  
celkem MSP Praha 11,94% 12,10% 11,84% 13,52%  

Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ 
 
 Z tabulky je zřejmé, že sektor MSP v Praze (ve zkoumaných odvětvích) se podílí na 
celkových ukazatelích za ČR přibližně z 12 % s výjimkou přidané hodnoty, kde je to 13,5 %. 
To by znamenalo, že sektor MSP v Praze dosahuje v průměru vyšší produktivitu práce, než 
malé a střední podniky působící mimo Prahu.  
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3.2 STRUKTURA A PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY V TŘÍDĚNÍ PODLE 
KLASIFIKACE CZ-NACE 

 

Vybraná odvětví v třídění CZ-NACE, zahrnující spektrum ekonomických činností, 
odpovídající tabulce 3.1, jsou soustředěna do 9 sekcí, v nichž je celkem 57 odvětví (kódů  
CZ-NACE2). 

Struktura malých a středních podniků v Praze v roce 2007 v absolutních hodnotách 
hlavních produkčních charakteristik a v relativních podílech vyplývá z následující tabulky 
3.6. 

 

Tabulka 3.6 – Struktura MSP v Praze ve vybraných CZ-NACE a jejich relativní podíly 
Struktura MSP vybraných odvětví v Praze      
(osob; mil. Kč; Kč/osobu)      

CZ-NACE 
počet 

pracovníků 
celkové 
tržby 

celkové 
výkony 

přidaná 
hodnota 

produktivita 
práce 

A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 393 1 492 1 449 487 349 497 
C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 63 965 140 077 127 345 34 725 542 875 
F - STAVEBNICTVÍ 54 632 130 010 127 625 25 141 460 184 
H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 22 998 71 261 61 513 16 502 717 564 
I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ  38 559 35 256 33 652 11 316 293 479 
J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 35 747 82 015 74 266 31 890 892 103 
L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 23 535 61 314 59 455 26 299 1 117 484 
M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 82 135 170 509 154 210 50 626 616 366 
N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 35 351 64 150 61 304 20 210 571 706 
celkem MSP Praha 358 315 756 084 700 820 217 197 606 162 
      
Podíly MSP vybraných odvětví v Praze      

CZ-NACE 
počet 

pracovníků 
celkové 
tržby 

celkové 
výkony 

přidaná 
hodnota  

A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0,39% 0,20% 0,21% 0,22%  
C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 17,85% 18,53% 18,17% 15,99%  
F - STAVEBNICTVÍ 15,25% 17,20% 18,21% 11,58%  
H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 6,42% 9,43% 8,78% 7,60%  
I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ  10,76% 4,66% 4,80% 5,21%  
J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 9,98% 10,85% 10,60% 14,68%  
L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 6,57% 8,11% 8,48% 12,11%  
M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 22,92% 22,55% 22,00% 23,31%  
N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 9,87% 8,48% 8,75% 9,31%  
celkem MSP Praha 100% 100% 100% 100%  

Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ 
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 Vytvoření nové sekce informační a komunikační činnosti a rozdělení služeb do více 
sekcí zkvalitnilo analytickou informaci výstupů z modelu. 

 Rovněž vyčíslená produktivita práce v jednotlivých sekcích je variabilnější a pro 
analýzy proto cennější. 

Pátou výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu v třídění CZ-NACE je struktura 
všech podniků v Praze v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a 
v relativní podíl malých a středních podniků na celkových datech za Prahu. 

 
Tabulka 3.7 – Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v Praze 
Podíly MSP vybraných odvětví v Praze celkem     

CZ-NACE 
počet 

pracovníků 
celkové 
tržby 

celkové 
výkony 

přidaná 
hodnota  

A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 48,31% 55,66% 53,94% 44,67%  
C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 70,31% 61,55% 61,34% 61,71%  
F - STAVEBNICTVÍ 84,69% 73,27% 73,37% 76,15%  
H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 32,87% 46,82% 43,67% 44,06%  
I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ  88,52% 85,91% 85,77% 80,99%  
J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 63,21% 44,25% 43,46% 38,74%  
L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 91,32% 91,72% 91,60% 94,17%  
M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 91,48% 91,58% 91,10% 91,33%  
N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 65,53% 86,96% 86,54% 79,31%  
celkem MSP Praha 71,96% 67,93% 67,37% 65,23%  

Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ 

 
Z tabulky je zřejmé, že sektor MSP (ve zkoumaných odvětvích) zaměstnává cca 72 % 

pracovníků, ale vytváří pouze 65 % přidané hodnoty. To potvrzuje zjištění ze submodelu 
v klasifikaci OKEČ.  

Rozdělení služeb na více sekcí poskytuje zajímavá zjištění. Např. v sekci informační a 
komunikační činnosti vykazují MSP výrazně nižší produktivitu práce než velké podniky (je to 
dáno charakterem poskytovaných služeb). Opačně je tomu v sekci administrativní a podpůrné 
činnosti. 

Šestou výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu (v třídění CZ-NACE) je relativní 
podíl malých a středních podniků v Praze na celkových datech odvětví za ČR. 

Porovnáním modelových hodnot za Prahu s celkovými údaji za ČR lze vyjádřit 
procentní pozici Prahy, jako ekonomického regionu. 
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Tabulka 3.8 – Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v ČR 
Podíly MSP vybraných odvětví v Praze na ČR celkem     

CZ-NACE 
počet 

pracovníků 
celkové 
tržby 

celkové 
výkony 

přidaná 
hodnota  

A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1,15% 1,07% 1,09% 1,22%  
C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 4,62% 3,87% 3,71% 4,26%  
F - STAVEBNICTVÍ 13,28% 16,01% 16,01% 14,52%  
H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 7,24% 13,35% 13,03% 11,80%  
I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ  23,45% 28,61% 29,26% 29,73%  
J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 32,04% 26,13% 25,57% 22,01%  
L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 39,38% 42,81% 42,81% 44,07%  
M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 31,95% 42,16% 40,37% 37,65%  
N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 20,57% 39,59% 39,61% 33,44%  
celkem MSP Praha 11,95% 12,10% 11,84% 13,53%  

Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ 
 

 Z hodnot celkového podílu MSP vybraných odvětví v Praze na údajích za celou 
republiku je zřejmá ekvivalence obou submodelů OKEČ i CZ-NACE. 

 Za povšimnutí stojí nadprůměrný podíl MSP v Praze na celorepublikových údajích 
prakticky v celém sektoru služeb. To by opravňovalo k domněnce, že právě v Praze jsou 
nejlepší podmínky a příležitosti pro rozvoj služeb a naopak, že zde dochází k zatlumení 
odvětví nakládajících s hmotnými statky. 

 

 

3.3 AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY VE STRUKTUŘE A PRODUKČNÍCH 
CHARAKTERISTIKÁCH 

 

 Aktuální vývojové trendy ve struktuře ekonomických aktivit v hl. m. Praze a ve 
vykazovaných produkčních charakteristikách potvrdí až oficiálně publikované výsledky 
statistického šetření. Z  dat dostupných v současnosti lze porovnáním dynamiky sektoru 
malých a středních podniků s vykázanou dynamikou celé podnikatelské základny v posledním 
období však doložit prakticky ve všech odvětvích narůstající vliv, resp. podíl MSP. 

 Druhou objektivní informací, vyplývající z dostupných dat, je narůstající ekonomická 
dominance Prahy. Uvážíme-li, že za nositele dynamiky v ekonomice jsou označovány malé a 
střední podniky, pak v případě Prahy lze označit tento sektor za nositele mimořádného 
potenciálu pro ekonomický rozvoj.  

O nejaktuálnější situaci v roce 2009 a na počátku roku 2010 není publikováno mnoho 
oficiálních údajů a prováděné analýzy se opírají pouze o předběžná data. Věc je navíc 
komplikována problematickou interpretací dopadů ekonomické krize na jednotlivá odvětví, na 
jednotlivé velikostní skupiny podniků, na podniky podle vlastnické struktury nebo regionální 
dislokace. 
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Zdá se, že Praha díky své ekonomické dominanci nebyla dopady ekonomické krize 
nějak mimořádně postižena a obecně si v posledním období udržela růstové tendence ve 
většině sledovaných oblastí.  

Demonstrativní z tohoto hlediska jsou předběžné údaje o průmyslových podnicích se 
100 a více zaměstnanci za rok 2009.  

V počtu zaměstnanců i v tržbách žádný z krajů s výjimkou Prahy nedosáhl v roce 2009 
hodnot roku 2008. Celkově za celou ČR došlo k poklesu průměrného počtu zaměstnanců ve 
sledovaném vzorku o  – 11,7 %, avšak Praha zaznamenala růst o + 3,2 %. V tržbách za prodej 
vlastních výrobků a služeb byl diferenciál mezi průměrem ČR a Prahou ještě významnější. Za 
celou ČR došlo k poklesu o – 13 %, avšak v Praze vzrostly tržby o + 5,1 %. 

Z toho lze usuzovat, že ekonomická krize dynamiku sektoru malých a středních 
podniků v Praze pouze přibrzdila. Ve většině ukazatelů si tento sektor zachoval pozitivní 
vývojové trendy a je předpoklad, že i v nejbližší budoucnosti bude těžit ze „superdominance“ 
Prahy vzhledem k ostatním krajům ČR. 
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4. ANALÝZA SYSTÉMOVÝCH PROBLÉMŮ MSP V PRAZE 
 

Dobře nastavené podmínky pro fungování podnikatelského prostředí na centrální 
úrovni státu jsou jednou ze základních podmínek růstu konkurenční schopnosti podniků a jsou 
taktéž základním předpokladem růstu konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Podnikatelské 
prostředí chápe zpracovatel jako „soubor vnějších faktorů ovlivňujících ekonomické 
postavení, motivaci a chování konkrétních podnikatelských subjektů“. 

Podnikatelské prostředí se utváří množstvím podmínek pro podnikání v oblasti 
legislativy, institucionální infrastruktury a fungování trhů, na jehož vytváření se podílejí 
zejména státní orgány reprezentované zákonodárnými sbory a ministerstvy a jim na roveň 
postavenými orgány státní správy, státem zřízené nebo státem podporované instituce a 
agentury, soudy, orgány veřejné samosprávy, vzdělávací zařízení všech typů, výzkumná a 
vývojová pracoviště, subjekty působící v oblasti peněžnictví, banky, pojišťovny, instituce 
kapitálového trhu, leasingové společnosti, podnikatelská samospráva (komory, svazy, 
asociace, spolky a další) a poradenské, zprostředkovatelské a obdobné organizace, ale také 
další tržní subjekty. 

Podnikatelské prostředí České republiky, ve kterém působí nejen malí a střední 
podnikatelé se vyznačuje následujícími hlavními rysy: 

• vysokou mírou otevřenosti ekonomiky, 

• klesající mírou daně z příjmu, při zachování relativně vysokého zdanění práce (odvody 
na zdravotní a sociální pojištění),  

• celkovou složitostí daňového systému a jeho relativně vysokou administrativní 
náročnosti, 

• vysokou mírou ochrany zaměstnanců při ukončování pracovního poměru, omezující 
pružnou reakci na vývoj trhu, 

• omezeným kapitálovým trhem,  

• konsolidovaným bankovním sektorem a leasingovým trhem s rostoucí nabídkou 
produktů pro malé a střední podnikatele, 

• chybějícími nástroji pro financování vysoce inovativních projektů menších 
podnikatelů s kratší historií a dosud minimálním významem investic business angels, 

• zlepšujícími se možnostmi vymahatelnosti práva a rostoucím rozsahem informací o 
úvěrové historii dlužníků, 

• poměrně dlouhou dobou potřebnou k vymáhání pohledávek, 

• strukturou nabídky pracovní síly, která z hlediska její kvalifikace a lokalizace 
postupně reaguje na potřeby trhu a řešení dílčích deficitů, 
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• poměrně vyspělým a propracovaným systémem institucí a nástrojů pro poskytování 
přímých a nepřímých podpor pro malé a střední podnikatele s vysokým podílem 
veřejných prostředků využívaných pro nepřímé formy podpory, 

• převažujícím podílem dotací jako nástroje přímé podpory a poměrně administrativně 
náročnými procedurami pro získání a vyplácení většiny typů podpor, 

•  existencí nezbytných struktur pro čerpání prostředků z evropských fondů a rostoucí 
zkušeností v této oblasti, 

• přílivem zahraničních investic, generujících poptávku po subdodavatelích, zvyšujících 
kupní sílu v regionech jejich realizace a vytvářejících rostoucí trhy pro terciální obory 
činnosti, zejména obchod a služby, 

• zlepšující se nabídkou průmyslových zón na zelené louce a dalších vhodných 
podnikatelských nemovitostí, 

• nedostatečným využitím již dříve vzniklých, nyní však nevyužívaných a zanedbaných, 
produktivních ploch, 

• nedostatečnou infrastrukturou k usnadnění přenosů výsledků výzkumu a vývoje do 
komerčního využití. 

 

 

4.1 SYSTÉMOVÉ PROBLÉMY MSP V PRAZE 

 

Z výše uvedené charakteristiky podnikatelského prostředí v ČR lze odvodit 
3 typy systémových problémů souvisejících s podnikáním v Praze.  
1) problémy vyplývající z nastavení administrativního a legislativního rámce pro podnikání 

2) problémy vyplývající z nastavení finančního rámce pro podnikání 

3) problémy s kvalitou a dostupností lidských zdrojů 

Zpracovatel identifikoval ještě čtvrtý problém specifický pro Prahu a tím je dopravní 
infrastruktura. 

V dotazníkovém šetření mezi podnikateli bylo zpracovatelem stanoveno celkem 
9 obecných bariér, které byly oznámkovány jako ve škole – tzn. 1 žádný problém, až 5 
největší problém. Průměrné ohodnocení devíti bariér představuje Tabulka č. 4.1. 
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Tabulka 4.1 –  Pořadí obecných bariér  

Pořadí Obecná bariéra 
Průměrná 
známka 

1. administrativní a legislativní náročnost pro podnikání 3,46 
2. trh ovládaný zavedenými firmami 3,31 
3. vysoké náklady na inovace 3,19 
4. dostupnost poradenských služeb veřejných institucí 3,05 
5. přístup k finančním zdrojům (půjčky, bankovní úvěry) 3,01 
6. nejistá poptávka po inovovaném zboží 2,97 
7. špatná dohledatelnost informací potřebných pro podnikání 2,79 
8. územní limity pro rozvoj podnikání 2,39 
9. nedostatek kontaktů pro dodavatelsko – odběratelské vztahy 2,35 

Zdroj: Dotazníkové šetření RegioPartner s.r.o., 4. 6. 2010 
 

 

4.2 ADMINISTRATIVNÍ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ 

 

Z tabulky 4.1 je patrné, že za největší problém považují podnikatelé legislativní a 
administrativní náročnost podnikání. Situace se v této oblasti velmi pomalu proměňuje, ale 
většina podnikatelů stále tyto změny nějak razantně nepociťuje. Citelné zlepšení by mohlo 
nastat až s plnou elektronizací státní správy a taktéž s bezproblémovým fungováním datových 
schránek. 

Na administrativní a legislativní náročnost pohlížel zpracovatel ze dvou úhlů pohledu: 

1) jako na administrativu spojenou se samotným založením a chodem podniku  
Samotné založení podniku je dosti náročná záležitost, která představuje předložení 

jistých skutečností (výpisů, ověření) hned z několika úřadů, což je časově i administrativně 
náročné. V případě velmi malých podniků (do 10 zaměstnanců) nastává další problém při 
překročení tržeb, ze kterých je nutné začít platit DPH. Opět tedy nastává velmi byrokratický 
proces, na jehož konci je „otrávený“ podnikatel.  

Ačkoliv je většina podnikatelů (68 % dle dotazníkového šetření) spokojena s činností 
pražských institucí, přesto by uvítali zjednodušení byrokratického aparátu a zavedení 
poradenských středisek, kde by získali všechny potřebné informace na jednom místě.  

2) jako na administrativní zatížení firem ze strany úřadů státní správy  
V této oblasti má mnoho podnikatelů problém s vyplňováním výkazů pro ČSÚ. Zde je 

nutné podotknout, že výkazy jsou cenným zdrojem informací, a tudíž by měly být pouze 
optimalizovány, aby byly pro podnikatele co nejvíce vstřícné a zabraly jim co nejméně času. 
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Za nejvíce obtěžující úřad byla podnikateli označena Česká správa sociálního 
zabezpečení.1 

V případě ubytování a stravování je problém v neustálých kontrolách ze strany 
hygieny, hasičů a dalších institucí. Zde zpracovatel nechce v žádném případě naznačit, že by 
tyto kontroly nebyly na místě, nicméně se domnívá, že pro rozvoj vstřícného podnikatelského 
prostředí je nutné změnit přístup k těmto kontrolám. Jako účinné by se mohlo jevit, že při 
první kontrole budou uděleny rady na zlepšení a až při následné kontrole, pokud nebudou 
splněny podmínky, by byl podnikatel sankciován. Kontrola by tak především měla být 
vnímaná jako osvěta, nikoliv pouze represe. 

Dalším problémem v této oblasti je nedostatečná informovanost a propagace. 
Změny v legislativě jsou velmi časté a malí podnikatelé vesměs nemají personální 

kapacity na jejich sledování. Proto se jeví jako funkční model, kdy asociace či hospodářská 
komora sleduje změny a ty poté ve zkrácené podobě předává svým členům.   

Dalším problémem je nedostatečná propagace možností podpory podnikání ze státních 
zdrojů, grantových schémat města, Českomoravské záruční a rozvojové banky a v neposlední 
řadě fondů Evropské unie. Je zde neprovázanost a neúplnost informací, kdy podnikatel nemá 
možnost zjistit na jednom místě všechny potřebné informace a dostat radu, jaká možnost by 
pro jeho záměr byla nejlepší.  

Za zvážení proto stojí vytvoření informačního portálu na podporu malého a středního 
podnikání, kde by byly na jednom místě umístěny všechny informace o možnostech podpory 
malého a středního podnikání ze všech zdrojů na území hlavního města Prahy. Součástí 
portálu by mohla být i platforma na sdílení zkušeností mezi podnikateli.  
 

 

4.3 FINANČNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ 

 

Ve finanční oblasti jednoznačně dominují u MSP vysoké náklady na inovace. S tím 
úzce souvisí i samotná dostupnost finančních zdrojů z finančního sektoru v podobě půjček a 
úvěrů.  

Malý a střední podnikatel představuje pro banku poměrně rizikového klienta. Problém 
nemožnosti dosáhnout na finanční prostředky je navíc v době krize umocněn obezřetností 
bank, kdy pro vystavení úvěru či půjčky banka požaduje neúměrně vysoké ručení, které je pro 
malé podnikatele často neschůdné.  

Magistrát hlavního města by v případě MSP mohl uvažovat o zřízení fondu 
k poskytování malých úvěrů pro podnikatele, administrovaného bankovní institucí. Poskytnutí 
finanční podpory by muselo být podloženo ekonomickou situací podniku, aby se 
nepodporovaly podniky, které již nejsou životaschopné.  
                                                 
1  Integrovaný portál AMSP ČR: 3. průzkum AMSP ČR - Názory podnikatelů na Janotův úsporný balíček, 

administrativní zátěž a přístup k financím, [online]. [cit. 2010-12-06]. Dostupné z: http://www.amsp.cz/3-
pruzkum-amsp-cr-nazory-podnikatelu-na-janotuv-usporny 

http://www.amsp.cz/3-pruzkum-amsp-cr-nazory-podnikatelu-na-janotuv-usporny�
http://www.amsp.cz/3-pruzkum-amsp-cr-nazory-podnikatelu-na-janotuv-usporny�
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V době krize podnikatele tíží i pokles objednávek a s tím spojený pokles odbytu a 
tržeb (50 % respondentů v dotazníku). K dalšímu odčerpávání finančních zdrojů podnikatele 
přispívají i vysoké náklady na odvody - sociální a zdravotní pojištění. Je to každoměsíční 
výdaj, který musí podnikatel za své zaměstnance zaplatit.  

Určitý problém představuje pro malé podnikatele i složitý daňový systém ČR. 
V tomto ohledu je úloha města poměrně omezená. Nabízí se pouze možnosti poradenství či 
školení pro malé a střední podnikatele.  

Velkým problémem je platební morálka a taktéž vymahatelnost práva mezi 
podnikateli. Vymahatelnost práva je považována v současné době vůbec za největší problém 
(cca 60 % dotázaných). 

 

 

4.4 LIDSKÉ ZDROJE 

 

Další okruh problémů negativně vnímaný podnikateli je dostupnost a kvalita 
lidských zdrojů.  

V Tabulce 4.2 je zachyceno srovnání Prahy a ČR v počtu uchazečů na jedno pracovní 
místo, ze kterého vyplývají dva základní trendy.  

Praha má díky vysokému školství velké množství kvalifikované pracovní síly. 
Největší počet uchazečů na jedno volné pracovní místo je v KZAM 1, kdy je tento počet větší 
než pro celé Česko. Taktéž v dalších KZAM (2,3) je počet uchazečů na jedno pracovní místo 
poměrně malý (průměrně 5 uchazečů na jedno pracovní místo). Z toho vyplývá, vysoká 
koncentrace jak nabídky, tak i poptávky po této pracovní síle. U této vysoce kvalifikované 
pracovní síly by se dalo uvažovat i o vytváření podmínek, které by ji vedly k sebezaměstnání, 
např. na OSVČ (viz kapitola 8, priorita 1.). 

Druhým extrémem Prahy je naopak nedostatek pomocných a nekvalifikovaných 
pracovníků, kdy počet uchazečů na jedno volné pracovní místo je pouze 1,35. Zde je nutné 
uvézt, že podíl této skupiny (KZAM 9) na celém Česku je v Praze vůbec nejmenší. Skupina 
méně kvalifikované pracovní síly (KZAM 5, 7, 8) je charakteristická tím, že nabídka této 
pracovní síly nepřevažuje poptávku po ní v takové míře jako v ostatních regionech ČR, tzn., 
že uplatnění těchto skupin je v Praze vyšší než ve zbytku ČR. Jedná se tedy o evidentní 
podcenění učňovského školství. Zde je velký potenciál Magistrátu hl. m. Prahy, jako 
zřizovatele škol, podporovat střední a učňovské školství a rozvíjet i spolupráci s podnikateli a 
úřady práce.  

Praha jasně tenduje ke službám, které ale zaštiťují velké množství aktivit - od 
komerčních služeb až po služby v ubytování a stravování. Zejména v ubytování a stravování 
představuje nekvalitní personál s nižší kvalifikací poměrně zásadní problém, který může mít 
vliv na negativní vnímání Prahy jako turistické destinace.  
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Druhým problémem, který podnikatelé negativně vnímají, jsou určité prvky ochrany 
zaměstnanců ukotvené v zákoníku práce. V době hospodářské krize je velmi kriticky 
hodnocena nepružnost zákoníku práce a přílišná ochrana zaměstnance před propuštěním. 

 

Tabulka 4.2 – Srovnání Prahy a ČR v počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo podle 
KZAM v květnu 2010 

    Praha ČR 

  KZAM 

Nabídka 
pracovní 

síly 
(uchazeči o 
zaměstnání)  

Poptávka 
po 

pracovní 
síle (volná 
pracovní 

místa) 

Počet 
uchazečů 
na jedno 

volné 
pracovní 

místo 

Nabídka 
pracovní 

síly 
(uchazeči o 
zaměstnání)  

Poptávka 
po 

pracovní 
síle (volná 
pracovní 

místa) 

Počet 
uchazečů 
na jedno 

volné 
pracovní 

místo 

0 Osoby bez pracovního zařazení 2 8 0,25 167 105 1,59 

1 
Zákonodárci, vedoucí a řídící 
pracovníci 1400 161 8,70 6699 885 7,57 

2 
Vědečtí a odborní duševní 
pracovníci 3988 748 5,33 22913 3379 6,78 

3 

Techničtí, zdravotničtí, 
pedagogičtí pracovníci a 
pracovníci v příbuzných oborech 6392 1276 5,01 49095 7298 6,73 

4 
Nižší administrativní pracovníci 
(úředníci) 4215 300 14,05 49269 1816 27,13 

5 
Provozní pracovníci ve službách 
a obchodě 6216 538 11,55 83670 3814 21,94 

6 

Kvalifikovaní dělníci v 
zemědělství, lesnictví a v 
příbuzných oborech /kromě 
obsluhy strojů a zařízení - hl. 
třída 8/ 179 10 17,90 6171 303 20,37 

7 

Řemeslníci a kvalifikovaní 
výrobci, zpracovatelé, opraváři 
/kromě obsluhy strojů a zařízení/ 3196 471 6,79 82786 6577 12,59 

8 Obsluha strojů a zařízení 2085 301 6,93 46015 4443 10,36 

9 
Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci 3822 2835 1,35 134007 7896 16,97 

x Nezařazení 649 0 N/A 33992 0 N/A 
Zdroj: Integrovaná portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz 
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4.5 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 
Za výrazný systémový problém lze specificky v Praze vnímat problém dopravní 

infrastruktury - zejména tedy infrastruktury pro automobilovou dopravu. Zpracovatel 
považuje za důležité tento problém zmínit, nicméně si je vědom, že vyřešení dopravní situace 
vyžaduje intervence státu, nikoliv pouze města Prahy.  

Vybudování okruhu kolem Prahy patří mezi státní priority, který umožní propojit 
dálnice D1, D3, D5, D8 a D11.  Zdržování ve výstavbě má dopad nejenom na město samotné, 
ale i na jeho podnikatele. Tento problém se týká zejména podnikatelů, kteří jsou nuceni po 
Praze distribuovat zboží. Vznikají jim tak ztrátové časy, které by mohli věnovat rozvoji 
podniku. 

Problémy podnikatelům také způsobují modré parkovací zóny a vůbec nedostatek 
parkovacích míst na území hlavního města. Za pozitivní krok lze vnímat zavedení 
jednorázových parkovacích lístků („parkovačenek“), které lze pořídit na městské části Prahy 1 
ve Vodičkově ulici2. Bohužel mezi podnikateli není tato možnost dostatečně známa. Pokud by 
podnikatelé o této možnosti věděli, jistě by ji nejednou využili a přinesli by tak finanční 
prostředky do rozpočtu města.  

Specifický problém představují pěší zóny v centru Prahy, kde je vysoká koncentrace 
ubytovacích zařízení. Příjezd k nim je umožněn zásobování, nikoliv však klientům, kteří si tak 
nemohou k hotelu přijet a vyložit kufry, neboť jsou ihned pokutováni. V této oblasti se opět 
nabízí při větší součinnosti města a dotčených podnikatelů zavedení jakýchsi povolenek pro 
příjezd klientů na omezenou dobu. Toto opatření by určitě přispělo k pozitivnímu „prvnímu 
dojmu“ v kontaktu turisty s destinací Praha.  

                                                 
2  Integrovaný portál MČ Praha 1: Parkovací lístky – jednorázové, [online]. [cit. 2010-10-06]. Dostupné z: 

http://www.praha1.cz/cps/doprava-a-parkovani-3520.html) 

http://www.praha1.cz/cps/doprava-a-parkovani-3520.html�
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5. ANALÝZA FOREM PODPORY PODNIKÁNÍ V PRAZE 
 

V této kapitole se zpracovatel zaměřil na analýzu čtyř základních forem podpory 
podnikání v hlavním městě Praze. Kapitola je proto logicky dělena na čtyři základní 
podkapitoly dle typu podpory:  

• z finančních prostředků EU, 

• z národních finančních prostředků ČR, 

•  z finančních prostředků hlavního města Prahy, 

•  jiné zdroje.  

Pro malé a střední podniky je značně obtížné získat bankovní úvěr bez pomoci 
programů pro podporu MSP. Zakládání a financování MSP je mnohdy závislé na osobních 
úsporách podnikatele, nebo půjčkách od rodinných příslušníků či přátel. Další způsoby pro 
získání potřebného kapitálu představují osobní vklady, vklady společníků, dotace, směnky, 
nesplacené závazky aj. Z pohledu finančního plánování se tedy u MSP jedná o plánování 
peněžních toků a řízení finanční hotovosti, kdežto velké podniky se zabývají optimalizací 
kapitálové struktury. 

K nejčastějším zdrojům financování v MSP patří: 

• osobní úspory, 
• osobní půjčky (nepodnikatelské), 
• finanční leasing, 
• dotace z úřadu práce, 
• bankovní úvěry, 
• omezeně vstup rizikového kapitálu do firmy (u středních firem), 
• dotační fondy EU. 

 

 

5.1 PODPORA PODNIKÁNÍ V PRAZE Z PROSTŘEDKŮ EU 

 

Hlavní město Praha je vzhledem ke stavu své ekonomické situace považováno za 
vyspělé (dosahuje 172,5 % HDP na 1 obyvatele, EU27 = 100 %) a proto je využívání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU  značně omezené.   

V programovém období 2004 – 2006 mohla Praha čerpat finanční prostředky 
z následujících programů:  

• Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD2)  
• Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD3). 

 V programu JPD2 bylo realizováno celkem 170 projektů za 3,82 mld. Kč, což 
představuje celkem 106 % přidělených prostředků. Z programu JPD3 bylo podpořeno celkem 
387 projektů za 1,75 mld. Kč, což je 103 % celkových finančních prostředků. 
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V současné době jsou pro hlavní město Praha na období 2007 – 2013 vytvořeny dva 
samostatné operační programy, na které je vyčleněno přes 10 mld. Kč. 

• Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OP PK) 
• Operační program Praha – Adaptabilita (OP PA) 

Oba programy jsou určeny výhradně pro hlavní město Prahu a pro MSP lze čerpat 
finance z níže uvedených oblastí podpor, resp. prioritních os. 

 

Operační program Praha – Konkurenceschopnost je zaměřen především na projekty 
řešící zkvalitnění dopravní infrastruktury, životního prostředí, vědy a výzkumu a v neposlední 
řadě i podnikání. Celková finanční alokace na OP PK činí cca 7,1 mld. Kč. Program obsahuje 4 
samostatné prioritní osy, přičemž malé a střední podniky mohou žádat o finanční příspěvky 
v rámci Prioritní osy 3 – Podnikání a inovace, která obsahuje následující oblasti podpory: 

 Oblast podpory 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou 
výzkumu a vývoje a praxí 

 Oblast podpory 3.2 - Podpora příznivého podnikatelského prostředí 
 Oblast podpory 3.3 - Rozvoj malých a středních podniků 

Globálním cílem programu je rozvinutí inovačního potenciálu města, podpora pro 
vytváření podmínek podnikatelského prostředí, které umožní vznik nových a rozvoj 
stávajících firem a podniků a v rámci prioritní osy 3 i přímá podpora rozvoje MSP. 

 

Operační program Praha – Adaptabilita využívá finance z Evropského sociálního 
fondu a zaměřuje se na měkké projekty, tedy počáteční a další vzdělávání a projekty 
sociálního charakteru. Program je určen pouze pro území hlavního města Prahy a jeho 
celková finanční alokace činí cca 3,34 mld. Kč. 

Cílem programu OP PA je zvýšení konkurenceschopnosti, zvyšování výkonnosti a 
adaptability lidských zdrojů a zpřístupnění zaměstnání občanům Prahy. Program obsahuje 
4 samostatné prioritní osy, přičemž v prvních dvou mohou žádat o podporu i podnikatelské 
subjekty. Konkrétně se jedná o tyto prioritní osy: 
 

Prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 

Podporované aktivity 
• Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání 
• Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 
• Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí 

 

Prioritní osa 2 – Podpora vstupu na trh práce 

 Podporované aktivity 
• Začleňování znevýhodněných osob 
• Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob 
• Podpora souladu pracovního a soukromého života 
• Rozvoj kapacit malých organizací 
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Podle údajů vycházejících z výroční zprávy za rok 2008 bylo v první výzvě OP PA 
předloženo celkem 73 % žádostí (402 žádostí) podnikatelskými subjekty a celkový objem 
schválených financí v rámci prioritní osy 1 (bez rozlišení typu žadatele) činil 370,16 mil. Kč. 
V druhé prioritní ose bylo soukromými subjekty předloženo celkem 27 % žádostí z celkového 
počtu 304. Finanční objem schválených projektů prioritní osy 2 činil 189,1 mil. Kč. 

K oběma operačním programům (OP PA a OP PK) lze tedy souhrnně dodat, že jsou 
dobře nastartovány a že je o ně mezi žadateli velký zájem. Jak OP PK tak OP PA již 
vyčerpaly přes 50 %3 celkové alokace přidělené pro Prahu a ve výhledu do zbytku 
programového období se jeví stav čerpání jako velmi uspokojivý a bezproblémový. Z pohledu 
absorpční kapacity převyšuje poptávka projektů několikanásobně nabídku v obou 
programech, čímž se i úspěšně daří čerpat přidělené alokace na jednotlivé výzvy. U obou 
programů tedy nejspíš dojde k úplnému vyčerpání finanční alokace ještě před ukončením 
programového období 2007 – 2013. 

 

Další z programů, kde mohou žádat o dotace i malé a střední podniky je Operační 
program Životní prostředí. Zde mohou žadatelé podávat projekty v rámci těchto prioritních 
os, resp. oblastí podpor: 

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 
 Oblasti podpory: 

1.1 Snížení znečištění vod 
1.2 Snížení znečištění z průmyslových zdrojů 

Prioritní Osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 
 Oblasti podpory: 

2.1 Kvalita ovzduší 
2.2 Omezování emisí 

Prioritní Osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 
zátěží  

 Oblasti podpory: 
4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady 

1. Integrované systémy nakládání s odpady 
2. Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady 
3. Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a 

recyklaci odpadů 
4. Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek 

4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží 
1. Inventarizace kontaminovaných míst 
2. Realizace průzkumných prací, analýz rizik a studií proveditelnosti 
3. Sanace vážně kontaminovaných lokalit 

                                                 
3  Integrovaný portál Magistrátu hl. m. Prahy: Výroční zpráva o realizaci OPPA, [online]. [cit. 2010-18-06]. 

Dostupné z: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/dokumenty/vyrocni-zpravy.html 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/dokumenty/vyrocni-zpravy.html�
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Výzvy jsou standardně vyhlašovány pro celé území České Republiky, včetně hlavního 
města Prahy. Nicméně v rámci jednotlivých výzev mohou být úžeji specifikováni jak 
oprávnění žadatelé, tak územní způsobilost. 

Z dat výroční zprávy OP ŽP za rok 2008 nelze jasně stanovit podíl žádostí 
soukromých subjektů, nicméně stav čerpání jednotlivých oblastí prioritních os je následující. 
V prioritní ose 1 bylo na oblasti podpory 1.1 a 1.2 celkem 19 378,7 mil. Kč krytých 
rozhodnutím, což činí cca 33 % z celkové alokace obou oblastí podpor. V prioritní ose 2 bylo 
v obou oblastech podpory 67,4 mil. Kč kryto rozhodnutím, což je 0,3 % z celkové alokace. 
V prioritní ose 4 bylo 2 603,2 mil. Kč krytých rozhodnutím, což činí 10,7 % z celkové 
alokace osy. 

 

V Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost mohou finanční příspěvek 
získat i zaměstnavatelé podnikající ve vybraných kategoriích CZ-NACE na odborná 
vzdělávání vlastních zaměstnanců v rámci grantu „Další profesní vzdělávání zaměstnanců 
podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA“ a „Školení je šance“. Tyto granty 
jsou realizovány v rámci OP LZZ Prioritní osa 1 Adaptabilita, Oblast podpory 1.1 Zvýšení 
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. 

Zde jsou oprávněnými žadateli podnikatelé uvedených kategorií CZ-NACE, jejichž 
zaměstnanci mají místo výkonu práce kdekoliv v ČR, vyjma území hlavního města Prahy. 
Pražští podnikatelé tak mohou o dotaci požádat na vzdělávací aktivity, určené pro 
zaměstnance mimopražských provozoven svých firem (rozhodující je převažující místo 
výkonu práce).  

 

Získávání finančních příspěvků v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace 
je obdobné jako u OP LZZ. I zde jsou oprávněnými žadateli podnikatelské subjekty sídlící v 
Praze, které mají v rámci jednotlivých výzev omezení podle předmětu podnikání. Za prvé se 
jedná o podniky spadající do vybraných odvětví CZ-NACE a za druhé dotaci mohou získat 
pouze v případě, kdy činnost (výrobní činnost, vzdělávací aktivity aj.), na kterou je 
požadována dotace, je realizována mimo území hl. m. Prahy, tj. v mimopražské pobočce.  

 

Výčet prioritních os z OP PI, v rámci kterých mohou žádat MSP na své aktivity: 

Prioritní osa: 2 – Rozvoj firem 
Prioritní osa: 3 – Efektivní energie 
Prioritní osa: 4 – Inovace 
Prioritní osa: 5 – Prostředí pro podnikání a inovace 
Prioritní osa: 6 – Služby pro rozvoj podnikání OP PI 
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Mezi další programy, kde mohou žádat i malé a střední podniky se řadí program 
Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa4. Podporovány jsou projekty mezinárodního 
charakteru v regionu Střední Evropy, zaměřující se zejména na: 

• inovace 
• dopravní dostupnost 
• životní prostředí 
• zvyšování atraktivity měst a regionů 

Jedním z možných programů je i program ESPON 2013 (Evropská monitorovací síť 
pro územní rozvoj a soudržnost), kde od poloviny roku 2009 jsou zařazeny mezi příjemce i 
podnikatelské subjekty. ESPON 2013 je nadnárodní program podporující výzkum v oblasti 
územního plánování a regionálního rozvoje. 

 

 

5.2 PODPORA PODNIKÁNÍ V PRAZE Z NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ  

 

Přestože je Praha považována za město ekonomicky vyspělé a tudíž by se mohlo zdát, 
že nepotřebuje tolik finanční podpory jako jiné regiony, které nemají takový potenciál jako 
samotná Praha, i pro ni byla v letošním roce uvolněna finanční pomoc Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou (CMZRB) ve prospěch malých a středních podnikatelů 
v programu ZÁRUKA5 (záruky za provozní úvěry). 

Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zachovat malým a středním 
podnikatelům přístup k bankovním úvěrům. Od 15. 4. 2010 je program koncentrován na 
podporu investičních úvěrů ve vybraných oborech činností, které nejsou podporovány v 
Operačním programu Podnikání a inovace a jsou dostupné i pro MSP v rámci hl. m. Prahy. 

Malí a střední podnikatelé mohou získat zvýhodněné záruky za bankovní úvěry až do 
výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Zaručovány jsou úvěry na pořízení zásob, zejména v 
oblasti subdodávek pro realizaci významných exportních zakázek. Záruky jsou poskytovány 
jak k úvěrům jednorázovým, tak k úvěrům s prodlužováním doby ručení (revolving) až na 
dobu 6 let. 

Úvěrujícím bankám, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách 
poskytování záruk zjednodušeným způsobem (M-záruka provozní), mohou být takto 
zaručovány bankovní úvěry do výše 20 mil. Kč. Výše záruky v tomto případě činí až 70 % 
jistiny zaručovaného úvěru. 

Vzhledem k vysokému počtu podaných žádostí je od 15. 6. 2010 v programu Záruka 
uzavřen příjem dalších žádostí (týká se pouze té části programu, která je financována 
z národních zdrojů; POZN: část financovaná z evropských fondů nadále přijímá žádosti). 

                                                 
4  Portál SF: Evropská územní spolupráce. [online]. [cit. 2010-23-06]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/getdoc/59152886-c941-40c6-b290-ba1a36cd1733/Evropska-uzemni-spoluprace  
5  Portál BusinessInfo.cz: Rozšíření programu Záruka, [online]. [cit. 2010-22-06]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/brezen-2010/rozsireni-programu-zaruka/1001909/56726/  

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/59152886-c941-40c6-b290-ba1a36cd1733/Evropska-uzemni-spoluprace�
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/59152886-c941-40c6-b290-ba1a36cd1733/Evropska-uzemni-spoluprace�
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/brezen-2010/rozsireni-programu-zaruka/1001909/56726/�
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5.3 PODPORA PODNIKÁNÍ V PRAZE Z OBECNÍCH PROSTŘEDKŮ  

 

I samotné město se snaží co nejvíce přispívat k rozvoji malých a středních podniků na 
svém území a proto uskutečňuje takové kroky, aby podnikání bylo v hlavním městě pro 
podnikatele atraktivní a bez velkých bariér a nákladů. Z toho důvodu bylo hlavním městem 
přistoupeno k níže uvedeným opatřením. 

 
Nulová Valorizace6 

Ze zákona schválený standard o navyšování nájmu o inflaci, který budou běžně 
aplikovat radnice v celé ČR, byl hl. m. Prahou „odmítnut“ a Rada města schválila tzv. 
nulovou valorizaci. Tímto opatřením se hlavní město Praha snaží pomáhat malým a středním 
podnikům nejen v době krize, ale i pro další roky je toto opatření aktivní. 

Nulová valorizace je hl. m. Prahou definována jako: „plošná sleva na nájmu pro 
pražské podnikatele v nájemních prostorách“. Nájemci městských nebytových prostor, 
budov i pozemků, kterým by Praha usnesením Rady hlavního města mohla takto zvýšit nájem 
o inflaci, nebudou platit v letošním roce ani o korunu víc než loni. Dle doposud získaných 
informací a zkušeností z předchozích dvou let toto opatření ušetří podnikatelům více než 
10 % finančních prostředků určených na nájem. Tento vstřícný krok města k podpoře MSP je 
velmi kladně vnímán podnikatelskými subjekty, neboť ušetřené finanční prostředky mohou 
použít na jiné aktivity podporující nejen jejich růst, ale i stabilitu na trhu. 

 

Regionální rozvojová agentura 
Hlavní město Praha v roce 2010 schválilo zřízení Regionální rozvojové agentury, 

která by se kromě zajišťování marketingu hlavního města měla zabývat i činnostmi jako: 

• systematická prezentace Prahy, 
• poskytování služeb zahraničním investorům,  
• provoz internetových stránek,  
• provoz informačních center, 
• vyhledávání a doporučování vhodných investorů, 
• projektování, popř. řízení projektů revitalizace území nebo rozsáhlých nemovitostí, 
• podporování vzniku podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků, 
• poradenské služby, 
• podpora rozvoje inovačních technologií a malých a středních podniků, 
• a jinými investičními službami. 

Předpokládané náklady na připravené projekty k realizaci na tento rok (2010) spjaté 
s rozvojem inovačních technologií a MSP jsou odhadovány na cca 11,5 mil. Kč. 

                                                 
6  Portál hl. m. Prahy: Praha pomáhá podnikatelům v době krize – nezvyšuje jim nájmy, [online]. [cit. 2010-22-

06]. Dostupné z: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/praha_pomaha_podnikatelum_v_dobe_krize.html  

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/praha_pomaha_podnikatelum_v_dobe_krize.html�
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Agentura má být prvotně financována z prostředků hl. m. Prahy, nicméně do 
budoucna se počítá i s financemi z evropských fondů, darů, příspěvků a dotací třetích stran 
(fyzických a právnických osob) a v neposlední řadě i s příspěvky jiných obcí a státu. 
V závislosti na poskytovaných službách a zájmu o ně se uvažuje i s prostředky získanými ze 
samotné činnosti agentury. 

 
Projekt řemeslo žije 

Tato iniciativa vznikla jako důsledek neutěšené situace v oblasti učňovského školství 
v hlavním městě Praze, kde přetrvává nízký zájem o tzv. učební obory. Prvním cílem projektu 
je dosáhnout odpovědného rozhodování žáků po ukončení základní školy. Aby bylo dosaženo 
tohoto cíle, počítá se se zapojením podnikatelských subjektů formou přímých i nepřímých 
nástrojů. Vzhledem k poklesu atraktivity učňovského školství byly pro motivaci stanoveny 
čtyři hlavní oblasti: 

• podpora praktické výuky, 
• rozšíření možností finanční podpory škol podniky, 
• zahrnutí financování do uznatelných výdajů, popř. zvýšení procenta odpočtu ze 

základu daně pro dary středním školám, 
• vytvoření právního rámce vztahu mezi zaměstnavatelem a školou. 

 

 

5.4 PODPORA PODNIKÁNÍ V PRAZE Z JINÝCH PROSTŘEDKŮ  

 

Specifickým podpůrným programem pro MSP v Praze je společný produkt 
Hospodářské komory a České spořitelny. 

 

Nižší úroky7 z úvěrů u České spořitelny, a.s. 
Hospodářská komora hl. m. Prahy se dohodla s oblastní pobočkou Praha centrum na 

možnosti získání zvýhodněné úrokové sazby úvěrů a poplatků pro malé a střední podnikatele, 
v závislosti na dosaženém stupni Ratingu MSP8.  

Jednotlivým žadatelům může být poskytnuto zvýhodnění úrokové sazby až o 0,5 % a 
poplatek snížen až o 4 000 Kč. Poskytované slevy a úlevy se dělí podle charakteru 
podnikatele nebo projektu (podrobněji viz webové stránky ČS nebo portálu hl. m. Prahy): 

• právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé (vyjma svobodných povolání a projektů 
spojených s nákupem nemovitostí na výnos), 

• svobodná povolání, 
• projekty spojené s nákupem nemovitostí na výnos (nájmy a pronájmy).  

                                                 
7  Portál hl. m. Prahy: HKP nabídky pro podnikatele, [online]. [cit. 2010-22-06]. Dostupné z: 

http://www.praha.eu/public/41/fc/0/701640_15904_HKP_nabidky_pro_podnikatele_duben_2010.doc  
8  Portál Hospodářské komory hl.m. Prahy: Rating malých a středních podniků, [online]. [cit. 2010-16-06]. 

Dostupné z: http://www.ratingmsp.cz/detail.php?catName=o-nas  

http://www.praha.eu/public/41/fc/0/701640_15904_HKP_nabidky_pro_podnikatele_duben_2010.doc�
http://www.ratingmsp.cz/detail.php?catName=o-nas�
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6. TRENDY VÝVOJE PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE 
 

Při vymezení trendů vývoje podnikatelského sektoru v Praze, resp. při predikci  
očekávaného vývoje jednotlivých relevantních odvětví, vycházel zpracovatel ze dvou 
kvantifikovaných trendů posledního období, jak je uvádí ČSÚ. 

 Zdrojem informací pro predikci byl jednak vývoj struktury hrubé přidané hodnoty 
ekonomických subjektů působících v Praze, jak ji ČSÚ uvádí v regionálních národních 
účtech, a dále pak aktuální vývoj regionálního HDP. 

 V souhrnných strukturálních ukazatelích za celou ČR lze jednoznačně identifikovat 
určitou turbulenci v druhé polovině devadesátých let a následně určitý plynulý vývoj, 
tendující k oslabení podílu zemědělství a k „váhavému“ poklesu podílu zpracovatelského 
průmyslu. Ten byl prakticky až do roku 2007 stabilizujícím odvětvím a teprve ekonomická 
krize se projevila zřetelnějším poklesem jeho podílu na hrubé přidané hodnotě. 

 Stejně váhavý byl trend nárůstu podílu komerčních služeb na tvorbě hrubé přidané 
hodnoty v celonárodním měřítku. Neschopnost nakupovat podnikatelské služby je úzce 
svázána s ekonomickým potenciálem regionu a s výjimkou Prahy lze vysledovat absenci 
reálné poptávky po komerčních službách. 

 Faktem je, že přes politické deklarace o nezbytnosti strukturálních změn české ekonomiky 
nedošlo za posledních 10 let k významným strukturálním posunům mezi odvětvími, jak by bylo 
žádoucí, a razantní nárůst sektoru služeb se nekonal. Mimo jiné to bylo způsobeno i tím, že pro 
rozvoj služeb musí existovat vedle nabídky i poptávka a ekonomické podmínky na straně 
poptávky, generující „koupěschopnou poptávku“ (nehezký, ale výstižný pojem, který říká, že bez 
schopnosti si produkt opravdu koupit je jeho poptávání jen mařením času). Pokud lze vysledovat 
strukturální změny v české ekonomice, pak pouze uvnitř jednotlivých odvětví. 

 Služby pro podnikatele, včetně služeb zaměřených na drobné podnikatele a 
živnostníky, v uplynulých deseti letech narážely a stále ještě naráží na barieru poptávky, kdy 
si v mnoha případech podnikatelé ještě nemohou dovolit servis a nákup odborných činností, 
které pak řeší svépomocí, a to i za cenu nižší kvality. 

 Jak již bylo uvedeno, tento problém se netýká Prahy, jako regionu s mimořádným 
ekonomickým potenciálem. 

 

 

6.1 PREDIKCE VÝVOJE VÝROBNÍHO SEKTORU (SE ZAMĚŘENÍM NA MSP) 

 

 Výrobní sektor, pokud takto označíme odvětví od zemědělství až po stavebnictví, 
snížil svůj podíl na hrubé přidané hodnotě od roku 1995 do roku 2008 v celonárodním 
měřítku o 3,3 procentního bodu (ze 43,4 % na 40,1 %). Z toho jen odvětví zemědělství bylo 
příčinou poklesu o 2,4 procentního bodu, takže lze říci, že podstatná část strukturálních změn 
se odvíjela na vrub zemědělství. 
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 Situace v Praze byla odlišná. Výrobní sektor snížil svůj podíl na hrubé přidané 
hodnotě o 4,8 procentního bodu (z 23,4 % na 18,6 %), přičemž podíl zemědělství v Praze 
v tomto období stagnoval. 

 Z porovnání je zřejmé, že zatímco (nebudeme-li uvažovat zemědělství) 
v celonárodním měřítku poklesl podíl výrobního sektoru mezi roky 1995 až 2008 pouze o 
necelý procentní bod, tak v Praze to bylo o téměř pět procentních bodů! 

I když připustíme, že významná část těchto strukturálních změn v Praze probíhala na 
vrub velkých podniků, tak stále zůstává zřejmá výrazná odlišnost vývoje v Praze a ve zbytku 
republiky. 

Jak již bylo řečeno, díky velkému ekonomickému potenciálu Prahy dochází na jejím 
území k nadprůměrnému růstu hrubé přidané hodnoty vytvořené sektorem služeb, což 
v relativním pohledu znamená, že se ze strukturálního hlediska snižuje ekonomický význam 
výrobního sektoru. Tento trend je jednoznačně pozitivní, m.j. i proto, že např. sektorová 
produktivita práce v malých a středních podnicích zpracovatelského průmyslu dosahuje pouze 
dvou třetin produktivity dosahované v sektoru služeb. 

Zobecněním trendů uplynulého období lze konstatovat, že i když je podíl výrobního 
sektoru v Praze poloviční, než je průměr za celou republiku, bude i nadále mírně klesat. To 
je objektivní fakt a žádoucí je, aby i při celkovém poklesu relativního podílu docházelo ke 
strukturálním změnám uvnitř výrobního sektoru tak, aby se zvyšovala sektorová produktivita 
práce.  

 V absolutních hodnotách objemu produkce výrobního sektoru se Praha lépe než 
zbytek republiky vyrovnává s ekonomickou krizí a zatímco průmyslová výroba v ČR klesá 
(údaje za střední a velké podniky), tak v Praze roste. Velmi opatrně lze proto pro výrobní 
sektor malých a středních podniků v Praze predikovat pro nejbližší budoucnost neklesající 
objem tržeb a přidané hodnoty, i když relativní podíl výrobního sektoru na struktuře tvorby 
hrubé přidané hodnoty bude mírně klesat. 

 

 

6.2 PREDIKCE VÝVOJE SEKTORU SLUŽEB (SE ZAMĚŘENÍM NA MSP) 

 

 Sektor služeb, pokud takto označíme odvětví ubytování, stravování, dopravy, spojů a 
komerčních služeb, v celorepublikovém měřítku mezi roky 1995 a 2008 prakticky stagnuje (z 
26,8 % na 26,5 %). 

Zcela jiná je však situace v Praze, kdy v tomto období došlo k nárůstu podílu sektoru 
služeb na tvorbě hrubé přidané hodnoty o jeden procentní bod, při významně vyšší relativní 
základně (z 37,5 % na 38,5 %). 

S růstem sektorové produktivity práce ve výrobním sektoru souvisí i nárůst potenciálu 
pro poptávku po komerčních službách. Z toho lze vyvozovat, že dynamika sektoru služeb 
bude minimálně korelovat s růstem absolutních objemů produkce ve výrobním sektoru a podíl 
sektoru služeb na tvorbě hrubé přidané hodnoty v Praze se bude mírně zvyšovat. 
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7. RÁMCOVÉ CÍLE SAMOSPRÁVY PRAHY V PODPOŘE PODNIKÁNÍ 
 

Zaměřením nejen Strategického plánu, jako dokumentu, ale i Prahy samotné, je 
zabezpečovat stabilitu a další rozvoj atraktivity podnikatelského prostředí, vytvářet atraktivní 
podmínky k podnikání jak pro stávající (začínající) podnikatele, tak také pro potencionální 
investory a zajistit zvyšující se prestiž města v zahraničí. 

Hlavním koncepčním dokumentem pro rozvoj území hl. m. Prahy je 
„STRATEGICKÝ PLÁN HL. M. PRAHY“, přijatý samosprávným vedením hlavního 
města Prahy. Ten vymezuje dlouhodobé cíle a záměry rozvoje hlavního města a konkrétní 
aktivity (principy), zaměřené nejen na podporu podnikání. Smyslem tohoto dokumentu je 
mimo jiné poskytnout podnikatelské sféře souhrnné informace o dlouhodobých záměrech 
hlavního města a o způsobu jejich naplňování.  

 

V oblasti konkurenceschopnosti (vč. konkurenceschopnosti MSP) se strategický 
plán zaměřuje na tyto strategické cíle:  

K 1 - Využití a rozvoj potenciálu města k zabezpečení jeho konkurenceschopnosti a 
prosperity 

 K 1.1 – Zvýšení výkonnosti a efektivnosti pražské ekonomiky zajištěním příznivého 
podnikatelského prostředí 
Vybranými aktivitami pro realizaci stanoveného cíle je využití efektivní 
propagace a marketingu města a podpory cestovního ruchu. Dále bude 
podporován rozvoj podnikatelských inkubátorů nebo poradenských center. 
Pozornost bude věnována i hospodářské politice města v souladu s celostátními 
strategiemi. Je počítáno i se zpřístupněním potřebných informací pro investory a 
podnikatele. 

 K 1.2 – Praha jako inovační a iniciační centrum republiky 
Pro dosažení tohoto cíle jsou hlavními aktivitami zvýšení znalostí a kapacit 
pracovníků VŠ, ústavů AV ČR a ostatních pracovníků výzkumu a vývoje. 
Podporován bude i vznik a rozvoj center excelence, výzkumná, vývojová a 
aplikační pracoviště propojená s pražskými výzkumnými centry. V neposlední 
řadě budou realizovány ověřené výstupy Regionální inovační strategie pro Prahu 
(BRIS). 

 K 1.3 – Nová kvalita partnerství veřejného a soukromého sektoru, další zlepšení profilu 
Prahy jako dobrého ekonomického partnera 
Jedná se zejména o vytvoření transparentního systému pro komunikaci mezi 
veřejným a soukromým sektorem a o vytvoření vhodného programu partnerství 
mezi těmito subjekty. S tímto souvisí i aktivita zabývající se zkvalitňováním 
soutěží na městské projekty a možnost spolufinancování formou PPP. 
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 K 1.4 – Fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce 
Aktivity tohoto cíle jsou zaměřeny na systémy celoživotního vzdělávání pro 
výkon povolání a na podporu programů aktivní politiky zaměstnanosti. Pozornost 
je věnována i skupinám obyvatel se zvýšenou mírou ohrožení nezaměstnaností. 
Pro zkvalitnění trhu práce se počítá i se získáním finanční podpory ze zdrojů EU. 
Poslední aktivitou tohoto cíle je potírání černého trhu práce. 

 K 1.5 – Respektování charakteru a kapacity lokálního prostředí a zamýšleného 
dlouhodobého funkčního vývoje území 
Hlavní aktivitou cíle je zpracování a monitorování dodržování územně plánovací 
dokumentace. Vymezit územní rezervy pro nové investice, respektovat historické 
dědictví lokalit a zamezit nevhodnému použití nevyužívaných průmyslových zón. 
Navazujícími aktivitami je rozvoj turistiky na širší území Prahy a omezení 
komercializace historického centra a jeho ochrana. 

K 2 - Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů města 
 K 2.1 – Optimální využívání majetku města a disponibilních finančních zdrojů 

Pro tento cíl jsou zvoleny aktivity zaměřující se na komplexní majetkovou 
politiku města a převodu státního majetku potřebného pro funkce města do 
vlastnictví města. Budou vyvíjeny aktivity pro kontrolu úrovně zadluženosti na 
základě strategie úvěrové politiky. Další aktivitou je vypracování komplexního 
programu pro investice města a vytvoření systému pro posuzování investic a 
kontrolu jejich realizace. Rovněž bude usilováno o odstraňování ztrátových 
ekonomických subjektů. 

 K 2.2 – Vyjasnění vztahu rozpočtu města a státu ke specifickým funkcím, potřebám města 
a jeho kompetencím 
První aktivitou je dořešení vztahu městského a státního rozpočtu. Druhou 
aktivitou je vytvořit legislativní změny vedoucí ke zvýšení autonomie územních 
rozpočtů a prosazování přímých výnosů z cestovního ruchu do rozpočtu města.  

 K 2.3 – Zajištění programových i procesních aktivit pro získání finančních prostředků ze 
zdrojů Evropské unie 
Jedná se o přednostní využívání finančních prostředků města k financování 
veřejných projektů, jejichž finanční spoluúčast je podmíněna získáním prostředků 
z EU, a dále aktivity spjaté s přípravou, posuzováním, administrací a realizací 
projektů financovaných z fondů EU. 

 K 2.4 – Dosažení strategických záměrů města i ve spolupráci s privátními zdroji na 
principech partnerství 
V tomto cíli se jedná o aktivity spjaté s využíváním fondů města k zajištění 
veřejných služeb a dalších projektů, využívání projektů v systému PPP a 
podporou projektů s multiplikačním efektem. Rovněž se počítá s aktivitou 
změřenou na vypracování souboru stabilních podpůrných nástrojů pro získání 
nových investorů a partnerů města. 
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 Dalším strategickým dokumentem je „PROGRAM REALIZACE 
STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015“, který 
rozpracovává Strategický plán do návrhů hlavních úkolů, které jsou pro následné období 
nejdůležitější a svou realizací nejvíce přispívají k dosažení vytyčených dlouhodobých cílů 
hlavního města. 

Hlavní úkoly na období 2009 – 2015 v oblasti Konkurenceschopnosti stanovené 
v Programu realizace:  
 K 1.A – Rozvojová agentura hl. m. Prahy 

Významným krokem bylo založení Rozvojové agentury hl. m. Prahy (ve 
spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy), jejímž posláním je 
podporovat naplňování dlouhodobých záměrů města. Zřízení a existence takové 
instituce vycházejí z ověřených zkušeností podobných agentur v ČR. Cílem 
agentury je cílená podpora hospodářského a sociálního rozvoje města. 

Realizací tohoto úkolu dochází k naplňování strategického cíle K 1.1 
Strategického plánu, který by měl přispět k tvorbě podmínek pro rozvoj MSP, ale 
též naplňuje strategický cíl K 1.3, kde se jedná o vytvoření systému komunikace 
mezi soukromým a veřejným sektorem, který má napomáhat (nejen) k 
informovanosti o rozvojových záměrech hl. m. Prahy. 

 K 1.B – Městský program podpory podnikání 
Druhým úkolem je vytvoření komplexního programu podpory podnikání v Praze, 
který by měl jasně vyhodnotit vztah veřejné správy a podnikatelského sektoru a 
vymezit efektivní způsoby spolupráce, včetně možností pomoci a forem podpory 
nejen ze zdrojů města. Zaměření programu je směřováno zejména na malé a 
střední podniky s vysokým inovačním potenciálem. Součástí úkolu je i návrh 
možného využití finančních zdrojů z fondů EU pro oblast podnikání. 

Úkol koresponduje s aktivitami cíle K 1.3 Strategického plánu hl. m. Prahy. Je 
zaměřen na vytváření vstřícného komunikačního vztahu, včetně definování 
partnerských vztahů obou sektorů. Druhá část úkolu (návrh finančních možností) 
směřuje k naplňování aktivity K 2.3, jako možná podpora pro další programové a 
procesní aktivity ve využívání finančních zdrojů z EU. 

 K 1.C – Projekt partnerství 
Hlavní náplní daného úkolu je vytvoření organizační struktury pro princip 
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Cílem úkolu je tedy vytvoření 
stabilní základny pro řešení nejrůznějších problémů rozvoje města a vytvoření 
systému poptávky a nabídky služeb a produktů pro potřeby města. 

Vytvořením systému partnerství dochází k naplňování strategického cíle K 1.3, 
který svými aktivitami řeší transparentní komunikaci a partnerský vztah mezi 
soukromým a veřejným sektorem. 
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 K 1.D – Regionální rada pro výzkum a inovace 
Cílem úkolu je vytvoření nového subjektu pro spolupráci města s nositeli 
inovačních procesů (subjekty VaV). Součástí úkolu je i aktualizace Regionální 
inovační strategii a jasné definování pozice města při využití Počernicko – 
běchovického areálu. 

Uvedené aktivity podporující VaV korespondují s aktivitami cíle K 1.2 
Strategického plánu. Druhá část úkolu řešící využití rozsáhlého areálu navazuje 
na aktivity cíle K 1.5 

 K 1.E – Katalog investičních příležitostí na území hl. m. Prahy 
Katalog má obsahovat komplexní přehled investičních příležitost na území Prahy 
a bude sloužit jako nabídka možností pro investice. V prvé řadě budou řešeny 
projekty, které má město zájem řešit jakožto prioritní pro územní a ekonomický 
rozvoj Prahy, resp. městských částí Prahy. Dokument má sloužit především jako 
výstup marketingové strategie města. 

Zajištěním informovanosti o investičních příležitostech na území města naplňuje 
úkol aktivity v cíli K 1.1 – Zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky, 
zajištění příznivého podnikatelského prostředí. 

 K 1.F – Komplexní analýza životní úrovně obyvatel 
Cílem úkolu je vytvoření datové základny s charakteristikami jednotlivých 
skupin obyvatel města, identifikace problémových skupin, obslužných aktivit a 
formulace trendů a vlivů pro další rozhodování městské správy. 

Zaměření úkolu na analýzu trhu práce a jeho potřeb koresponduje s aktivitami 
uvedenými v cíli K 1.4 Strategického plánu. 

 K 1.G – Analýza a návrh řešení problému na pražském trhu práce 
Cílem daného úkolu je vytvořit obsáhlý dokument, ve kterém by měly být 
identifikovány bilanční možnosti trhu práce a jejich vlivy, problémy a příčiny a 
vymezeny role veřejného a soukromého sektoru. Dále by tento dokument měl 
řešit konkrétní návrhy účasti pražské správy při řešení problémů a preventivních 
opatření na trhu práce, podporovat opatření integrace znevýhodněných osob a 
řešit zaměření pilotních projektů pro řešení těchto problémů. 

Aktivity v tomto úkolu spjaté se zlepšováním trhu práce odpovídají stanoveným 
aktivitám v cíli K 1.4. 

 K 2.A – Analýza ekonomické úrovně regionu Praha 
Cílem úkolu je vytvoření analýzy, která má zajistit transparentní a komplexní 
pohled na pražskou ekonomiku. Tato analýza má rovněž sloužit jako podklad pro 
rozhodování o aktivitách města ve vztahu k čerpání finanční podpory se zdrojů 
EU, popř. podklad pro jednání se správními orgány. 

Zpracováním podkladu bude vyhodnoceno využívání majetku města a informace 
o jeho disponibilních finančních zdrojích, což koresponduje s aktivitami cíle 
K 2.1 
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 K 2.B – Analýza finančních možností města 
Úkol je zaměřen na komplexní rozbor vztahu rozpočtů města a státu a vytvoření 
projektu střednědobého a dlouhodobého finančního hospodaření, tedy analýzy 
finančních možností městské správy. 

Aktivity úkolu korespondují s aktivitami cíle K 2.2 Strategického plánu. 

 K 2.C – Rozpracování koncepce majetkové politiky města 
Cílem úkolu je provést komplexní inventarizaci majetku města a stanovit jasné 
směry majetkových akvizicí a manipulací a stanovit program využití a 
reprodukce městského majetku s ohledem na poskytování veřejných služeb. 
Rovněž mají být stanoveny zásady nakládání s majetkem. 

Zpracováním komplexní majetkové politiky města přispívá tento úkol 
k naplňování aktivit v cíli K 2.1. 

 

Vzhledem k velikosti Prahy a jejímu rozdělení na jednotlivé městské části i tyto 
disponují svými vlastními lokálními rozvojovými programy (rozvojovými plány či 
usneseními) a Strategický plán by pro ně měl být koncepčním rámcem, podle kterého se řídí a 
navazují na něj ve prospěch využití rozvoje městské části. Nicméně je potřeba zmínit, že 
zpracovatel shledal určitou absenci v dohledatelnosti těchto dokumentů na internetových 
stránkách jednotlivých městských částí, respektive nenalezl jediný dokument, který by 
deklaratorně navazoval na ten který cíl ve Strategickém plánu hl. m. Prahy. V rámci hledání 
těchto dokumentů zpracovatel procházel příslušné internetové stránky městských částí, 
dostupná usnesení, popř. koncepční dokumenty pro rozvoj území, které svými aktivitami 
respektovaly naplňování stanovených cílů uvedených ve Strategickém plánu hl. m. Prahy. 
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8. GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE PODPORY PODNIKÁNÍ V PRAZE 
 

8.1 SWOT ANALÝZA PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 

SILNÉ STRÁNKY 
• Role „gateway city“ a vysoká přitažlivost města pro investory 

• Koncentrace terciárního školství a kvalifikované pracovní síly 

• Vysoká koncentrace podnikatelských aktivit a služeb a klíčových úřadů usnadňující 
sdílení informací 

• Relativně dobrá ekonomická výkonnost v době hospodářské krize a ve srovnání 
s ostatními regiony i nižší dopad na rozpočet města 

• Dostatečný ekonomický potenciál pro nákup a rozvoj podnikatelských služeb ve 
srovnání s ostatními regiony 

SLABÉ STRÁNKY 
• Nekonzistence podpory MSP ze strany hlavního města a jednotlivých městských částí 

a nepřehlednost systému znesnadňující orientaci podnikatelů v možnostech podpory 

• Nedostatečně rozvinutá spolupráce akademické sféry a podnikatelských subjektů za 
účelem inovačních aktivit 

• Vysoké pracovní náklady zvyšující cenu služeb poskytovaných podniky působícími 
v Praze a omezující jejich cenovou konkurenceschopnost 

• Poddimenzované učňovské a střední školství vedoucí k relativnímu nedostatku 
středně a méně kvalifikované pracovní síly 

• Komplikovaná dopravní situace (zdlouhavá výstavba páteřních komunikací) zvyšující 
dopravní a časové náklady podnikatelům 

• Nízká angažovanost místní správy v podpoře malých a středních podniků 

PŘÍLEŽITOSTI 
• Založení Regionální rozvojové agentury jako subjektu zajišťujícího marketing města 

vůči investorům a poskytujícího informační služby a potenciálního zprostředkujícího 
subjektu v implementaci podpory MSP 

• Příprava na příští programovací období 2014 - 2020 jako příležitost ke konsolidaci 
podpory malého a středního podnikání v Praze 

OHROŽENÍ 
• Úplná nebo částečná ztráta finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské 

unie po uplynutí současného programovacího období 2007 – 2013 

• Narůstající diferenciace mezi ekonomickou výkonností Prahy a zbytku Česka může 
dále zvýšit rozdíly v pracovních nákladech a tím omezit konkurenceschopnost MSP 
v Praze v porovnání s ostatními regiony 
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8.2 PRIORITY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 
V PRAZE 

 
Dle principů intervenční logiky byla v předchozích částech zpracována zevrubná 

analýza podnikatelských subjektů a podnikatelského prostředí v Praze a stávajícího rámce 
podpory podnikání, jejíž klíčová zjištění byla shrnuta ve SWOT analýze. Dalším krokem je 
stanovení hlavních cílů a priorit podpory MSP v Praze a jejich rozpracování do úrovně 
konkrétních aktivit, včetně dotčených cílových skupin. Navrhované cíle a priority vychází 
z identifikovaných silných, slabých stránek, příležitostí a ohrožení. 

 

Priorita 1 – Dostupnost a kvalita lidských zdrojů 
Priorita 2 – Podpora inovační aktivity 
Priorita 3 – Odstraňování správních bariér pro fungování malého a středního 

podnikání 
Priorita 4 – Rozvoj kapacit pro podporu malého a středního podnikání 
 

Priorita 1 – Dostupnost a kvalita lidských zdrojů 

 
Výchozí předpoklady 

Praha disponuje velkým počtem vzdělávacích institucí v terciárním školství, které 
produkují množství kvalifikované pracovní síly. Vysokoškolsky vzdělané profese však 
v poptávce po pracovní síle v Praze nepřevažují tolik, jako v nabídce pracovní síly a 
podnikatelským subjektům se tak relativně nedostává středně a méně kvalifikované pracovní 
síly, kterou by mělo vytvářet učňovské a střední odborné školství. 

Zároveň nejsou s ohledem na koncentraci terciárního školství v Praze plně vytěženy 
možnosti spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a podnikatelskými subjekty, jako 
potenciálními zaměstnavateli. Na rozdíl od velkých firem nemají malé a střední podniky 
zpravidla vytvořené mechanismy přípravy potenciálních budoucích zaměstnanců a 
vyhledávání perspektivních studentů a absolventů. Vysoce kvalifikované osoby představují 
také důležitý potenciál pro zakládání nových podniků a měly by být podporovány v zahájení 
podnikatelských aktivit.   

 

Cíle 
C 1.1 Kvalitní absolventi terciárního školství, kteří budou ve svém spektru a odbornosti 

odpovídat potřebám trhu práce 

C 1.2 Rozvinuté učňovské a střední odborné školství, které bude produkovat kvalifikované 
řemeslníky a provozní pracovníky pro služby a obchod 
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C 1.3 Vysoká podnikatelská aktivita vysokoškolsky vzdělaných osob, včetně absolventů, 
vytvářející potenciál pro rozvoj inovační aktivity a zvyšování zaměstnanosti 

 
Cílové skupiny 

• Vzdělávací instituce 
• Žáci a studenti v základním, středním i vysokém školství 
• Podnikatelské subjekty 

 
Konkrétní aktivity 
 Rozvoj úzké spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a vzdělávacími institucemi 

v terciárním školství formou burz práce, nabídek odborných praxí za účelem získání 
pracovní zkušenosti v průběhu studia a přizpůsobení náplně studia konkrétním potřebám 
zaměstnavatelů v praxi 

Podporované činnosti: 

• příprava a realizace přednášek a seminářů vedených odborníky z praxe, 
představující konkrétní příklady uplatnění absolventů a umožňující nácvik 
pracovních činností 

• vedení střednědobých odborných praxí studentů v soukromých firmách za účelem 
přípravy absolventů pro následné pracovní uplatnění 

• příprava absolventských prací v součinnosti s podnikatelskými subjekty  
 Posilování učňovského a středního odborného školství v Praze vytvářením nových 

studijních programů, u nichž je odůvodněný předpoklad vysoké poptávky po jejich 
absolventech, a zlepšování obrazu učilišť a středních odborných škol u žáků posledních 
ročníků základních škol a veřejnosti celkově   

Podporované činnosti: 

• vytváření a pilotní realizace nových studijních programů na učilištích a středních 
odborných školách ve spolupráci s podnikatelskými subjekty 

• propagace učňovského a středního odborného školství u žáků základních škol 
v posledních ročnících a rodičů ve spolupráci s podnikatelskými subjekty jako 
potenciálními zaměstnavateli absolventů těchto škol  

 Podpora samostatné výdělečné činnosti absolventů a studentů posledních ročníků 
vysokých a vyšších odborných škol za účelem rozvíjení podnikatelské aktivity    

Podporované činnosti: 

• semináře na podporu zahájení samostatně výdělečné činnosti a podnikatelské 
aktivity 

• nízkoúročené půjčky, poskytnutí záruky a fondy rizikového kapitálu pro začínající 
podnikatele 
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Priorita 2 – Podpora inovační aktivity 
 

Výchozí předpoklady 
Praha vyniká jako hlavní město s vysokým zastoupením vzdělávacích a 

vědeckovýzkumných institucí a nadprůměrným podílem vysokoškolsky kvalifikované 
pracovní síly. Zároveň je v hlavním městě lokalizováno velké množství podnikatelských 
subjektů zabývajících se výzkumem a vývojem, podíl podnikatelského sektoru na inovační 
aktivitě je však ve srovnání se zbytkem ČR výrazně podprůměrný. Tento potenciál je však 
nedostatečně vytěžen na poli spolupráce mezi vědeckou a komerční sférou. Nízká je také 
angažovanost místní správy v podpoře výzkumu a vývoje. 
 
Cíle 
C 2.1 Úzká spolupráce mezi místní správou, vědeckovýzkumnými institucemi a 

podnikatelskými subjekty. 

C 2.2 Vysoká inovační aktivita malých a středních podniků. 
 
Cílové skupiny 

• Vysoké a vyšší odborné školy 
• Vědeckovýzkumné instituce 
• Podnikatelské subjekty 
• Orgány místní správy a samosprávy 

 
Konkrétní aktivity 
 Rozvoj spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a vědeckovýzkumnými institucemi při 

inovační činnosti 

Podporované činnosti: 

• zakládání a rozšiřování vědecko-technických parků a inkubátorů za spolupráce 
místní správy, vzdělávacích a vědeckovýzkumných institucí 

• propagace možnosti podnikání ve vědecko-technických parcích a inkubátorech 

• vznik spin-off firem 
 Zajištění finančních zdrojů pro inovační aktivity malých a středních podniků, zejména takové, u 

nichž je z důvodu rizikovosti minimální šance získání úvěru od bankovních institucí 

Podporované činnosti: 

• nízkoúročené půjčky, poskytnutí záruky, fondy rizikového kapitálu pro inovační 
záměry malých a středních podniků 

• marketing inovovaných výrobků a služeb (analýzy poptávky a nabídky, tvorba 
poptávky, propagace, aj.) 

• vznik „business angels“služeb 
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Priorita 3 – Odstraňování správních bariér pro fungování malého a středního podnikání 

 
Výchozí předpoklady 

Finanční rámec podpory malého a středního podnikání v Praze se v současnosti 
vyznačuje vysokou mírou přerozdělování a roztříštěnosti. Některé podnikatelské aktivity jsou 
např. zatíženy řadou správních poplatků vybíraných i více subjekty (např. využívání 
veřejných prostorů restaurací). Tyto poplatky jsou sice zdrojem rozpočtu, ale zatěžují 
podnikatelské subjekty a odčerpávají jim provozní finanční prostředky i zdroje pro další 
rozvoj podniku, přestože jejich výběr může být finančně neefektivní. Po přerozdělení 
profituje z podpory formou dotací jen okrajový podíl podnikatelského sektoru. 

 

Cíle 
C 3.1 Vytvoření efektivního, vyváženého a komplexního systému podpory malého a středního 

podnikání v Praze s nízkou mírou přerozdělování 

 

Cílové skupiny 

• Orgány místní správy a samosprávy 

 

Konkrétní aktivity 
 Optimalizace zdrojové a výdajové stránky financování podpory malého a středního 

podnikání v Praze 

Podporované činnosti: 

• rozbor zdrojové stránky financování podpory malého a středního podnikání 
prostřednictvím analýzy přínosů a nákladů 

• zpracování plánu optimalizace financování podpory malého a středního podnikání 
v Praze 

 
 

Priorita 4 – Rozvoj kapacit pro podporu malého a středního podnikání 

 
Výchozí předpoklady 

Podpora malého a středního podnikání je v současnosti poskytována prostřednictvím 
řady programů a grantových schémat z různých finančních zdrojů, což ztěžuje orientaci 
v možnostech získání podpory a komplementaritu poskytovaných dotací. Velké množství 
potenciálních žadatelů nemá o dostupných dotačních zdrojích dostatečné informace. 
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Zároveň se jako nízká jeví angažovanost místní správy, zejména městských částí 
v podpoře malého a středního podnikání.  

 

Cíle 
C 4.1 Vysoká angažovanost místní správy v podpoře malého a středního podnikání 

C 4.2 Dobrá informovanost podnikatelských subjektů o podmínkách podnikání a možnostech 
podpory 

C 4.3 Úzká spolupráce orgánů místní správy s cílovými skupinami podpory za účelem 
optimálního nastavení konkrétní formy podpory 

 

Cílové skupiny 

• Podnikatelské subjekty 

• Orgány místní správy a samosprávy 

• Podnikatelská sdružení a asociace 

 

Konkrétní aktivity 
 Zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů o podmínkách a dostupné podpoře 

podnikání  

Podporované činnosti: 

• vytvoření jednotného informačního systému (portálu) poskytujícího přehledné a 
ucelené informace o dostupných dotačních programech a grantových schématech   

• vznik sítě informačních a poradenských center, zřizovaných městskými částmi 
 Navázání úzké spolupráce se sektorem malých a středních podniků, především 

prostřednictvím podnikatelských sdružení a svazů za účelem monitorování konkrétních 
potřeb a nastavení konkrétní formy podpory 

Podporované činnosti: 

• vytvoření pracovní skupiny sestávající ze zástupců orgánů implementujících 
programy a grantová schémata a ze zástupců podnikatelských sdružení a svazů  

 
 

Zpracovatel plně respektuje návaznost na Strategický plán hlavního města Prahy a 
Program realizace strategické koncepce hlavního města Prahy na období 2009 – 2015, které 
považuje za klíčové výchozí dokumenty pro formulaci programu rozvoje MSP v Praze a které 
proto rozpracovává. 

V tabulce 8.1 je naznačena souvztažnost navrhovaných priorit a konkrétních cílů 
Strategického plánu hl. m. Prahy. 
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Tabulka 8.1 – Návaznost priorit na cíl Konkurenceschopnost a prosperita Strategického 
plánu hlavního města Prahy 
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K 1.1 Zvýšení výkonnosti a 
efektivnosti pražské 
ekonomiky, zajištění 
příznivého podnikatelského 
prostředí 

 XX  XX 

K 1.2 Praha jako inovační a 
iniciační centrum republiky  XXX   

K 1.3 Nová kvalita partnerství 
veřejného a soukromého 
sektoru, další zlepšení profilu 
Prahy jako dobrého 
ekonomického partnera 

   XX 

K 1.4 Fungování otevřeného, 
dostatečně strukturovaného 
trhu práce 

XXX    

K 1.5 Respektování charakteru 
a kapacity lokálního prostředí a 
zamýšleného dlouhodobého 
funkčního vývoje území 

    

K 2.1 Optimální využívání 
majetku města a disponibilních 
finančních zdrojů 

  XXX  

K 2.2 Vyjasnění vztahu 
rozpočtu města a státu ke 
specifickým funkcím, 
potřebám města a jeho 
kompetencím 

  XXX  

K 2.3 Zajištění programových i 
procesních aktivit pro získání 
finančních prostředků ze 
zdrojů Evropské unie 

  XXX X 

K 2.4 Dosažení strategických 
záměrů města i ve spolupráci s 
privátními zdroji na principech 
partnerství 

  X XXX 
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9. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PODPORY PODNIKÁNÍ V PRAZE 
 

 

9.1 NÁVRH IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY  

 
Aby bylo možné vize Strategického plánu hl. m. Prahy v oblasti 

konkurenceschopnosti naplňovat, je potřeba zajistit účast na rozhodování a realizaci i 
privátním subjektům, což doposud nebylo plně využito.  

Jelikož je pro podnikatele a potenciální investory Strategický plán hlavním 
informačním dokumentem o dlouhodobých záměrech města, je nejen ze strany města 
pociťována nutnost vytvořit chybějící instituci, která by zapojovala privátní kapitál a 
realizovala projekty „Public Private Partnership“ (PPP). Na tento konkrétní fakt reaguje 
v rámci „Programu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015“ jeden 
z vytyčených úkolů a to vznik regionální rozvojové agentury. Tato agentura vznikla 
k 1. 4. 2010, nicméně je nutné rozvinout její aktivity v požadované šíři a k podpoře MSP 
přispět i dalšími uvedenými aktivitami, jako je vhodný marketing města, vytyčení postupů, 
kompetencí, záměrů, stanovení lokalit a zjištění financí a lidských zdrojů. 

Současné programovací období je charakteristické složitou implementační strukturou, 
která má např. u OP PK následující průběh:  Vypsání výzvy - příjem projektů - kontrola 
formálních náležitostí - věcné hodnocení - kontrola způsobilosti výdajů - konečné schválení 
projektů zastupitelstvem Magistrátu hlavního města Prahy - podepsání smlouvy a až poté 
fyzická realizace projektu. Tento postup může být (zejména v případě malých a středních 
podniků) bariérou přípravy a administrace projektů financovaných z prostředků města či EU. 
Na druhé straně přináší i potíže pracovníkům Magistrátu, neboť velký objem projektů klade i 
na ně zvýšené nároky.   

Zpracovatel se proto snažil navrhnout co možná nejjednodušší způsob funkční 
implementace podpory MSP v Praze. Za velmi důležitý článek návrhu implementační 
struktury považuje zpracovatel právě nedávno založenou Regionální rozvojovou agenturu 
hlavního města Prahy, v jejíž působnosti má být mimo jiné i příprava programu rozvoje 
malého a středního podnikání. Další výhodu vidí zpracovatel v tom, že rozvoj MSP zaštítí 
jedna profesní organizace se specializací na rozvoj malého a středního podnikání v Praze. 

 
Regionální rozvojová agentura by měla v podpoře MSP zastávat dvě základní funkce: 
1) nositele grantových schémat 

Např. grantové schéma na rozvoj inovací v MSP či grantové schéma na rozvoj 
spolupráce školských zařízení s malými a středními podniky.  

2) nositele vzdělávacích projektů financovaných z jiných operačních programů  
(OP LZZ, OP PA atd.) a to nejenom pro zaměstnance podnikatelů, ale i zaměstnance 

Magistrátu, přicházejících do styku s podnikateli. 
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Po uplynutí současného programovacího období (2007-2013) se bude Praha potýkat 
s úplnou nebo částečnou ztrátou finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie. 
Při získání prostředků z EU by se Praha měla přiklonit ke globálním grantům, jež výrazně 
zjednoduší implementaci a uleví jak podnikatelům, tak i pracovníkům Magistrátu.  

Za velký nedostatek lze považovat absenci součinnosti města a zájmových sdružení 
(Hospodářské komory či Asociace malých a středních podniků a dalších). Jsou to právě tato 
sdružení, disponující cennými informacemi přímo od podnikatelů. Zpracovatel proto 
doporučuje, aby tato zájmová sdružení fungovala, jako „odborný garant“ Regionální 
rozvojové agentury. Nastavily by se tak mechanismy k výměně informací vedoucí ke 
společnému cíli - k rozvoji malého a středního podnikání na území hlavního města Prahy.  

 

Touto součinností by nedocházelo ke dvěma zásadním skutečnostem: 

1) k formulaci absurdních požadavků ze strany podnikatelů zastoupených ve sdruženích;  

2) k podpoře činností, jež by nebyly považovány za přínosné ze strany podnikatelů.  

Vytvořila by se tak platforma pro posílení dialogu mezi městem (v zastoupení RRA) a 
podnikateli (v zastoupení sdružení - hospodářské komory, asociace MSP a dalších) a 
k budování vzájemné důvěry.  

Další závažnou skutečností je roztříštěnost informací o podpoře MSP ze strany 
hlavního města. Pro posílení absorpční kapacity podnikatelů, by měl Magistrát uvažovat i o 
větší součinnosti se svými městskými částmi, např. vytvořením kontaktního místa RRA. Zde 
považuje zpracovatel za nereálné vytvoření nových pracovních pozic na městských částech, 
spíše by si RRA vyškolila na každé městské části jednoho jejího zaměstnance. Ten by ke své 
stávající pozici na městské části zastával navíc (na částečný úvazek) pozici kontaktního 
referenta RRA a informoval by místní podnikatele o možnostech podpory.  

 

 

9.2 PŘÍKLAD IMPLEMENTACE GRANTOVÝM SCHÉMATEM 

 
 Implementace podpory prostřednictvím grantových schémat je efektivní zejména 
v případech, kdy dotační objemy nejsou příliš vysoké a cílovou skupinou jsou drobní 
podnikatelé.  

Grantová schémata umožňují získat podporu prostřednictvím jednodušší formy žádosti 
předložené zprostředkujícímu subjektu (nositeli grantu).  

Na rozdíl od předkládání individuálních projektů standardním způsobem se tak sníží 
zátěž pro drobné podnikatele, kteří nebudou nuceni najímat si na zpracování projektové 
žádosti poradenské firmy. 

Jednodušší je i hodnocení žádosti ze strany zprostředkujícího orgánu, který se 
soustředí zejména na to, zda je žádost předložena z cílové skupiny, zda se jedná o uznatelné 
náklady a zda projekt přispěje k naplnění kvantifikovaných cílů grantového schématu. 
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Rámcový příklad implementace grantovým schématem je naznačen v následujícím 
boxu. 

 

Řídící orgán: Magistrát hlavního města Prahy 

Zprostředkující subjekt: Regionální rozvojová agentura (RRA) 

Rámcový návrh grantového řízení  
 

1. Rada hl. m. Prahy:  
a. vypsání grantového řízení,  
b. zveřejnění zásad, grantových skupin,  
c. zveřejnění termínů uzávěrek. 

 
2. Regionální rozvojová agentura:  

a.  evidence přijatých projektů, 
b.  kontrola formálních náležitostí a podmínek v rámci vypsaného grantového 

řízení,  
c. distribuce jednotlivých žádostí hodnotitelům. 

 
3. Hodnotitelé: 

hodnocení projektů.  
 

4. Regionální rozvojová agentura:  
a. sestavení seznamu projektů s anotacemi a hodnocením hodnotitele, 
b. předložení seznamu projektů Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení 

 
5. Rada hl. m. Prahy a Zastupitelstvo hl. m. Prahy: 

schválení návrhů na udělení grantů. 
 

6. Regionální rozvojová agentura: 
a. zveřejnění výsledků grantového řízení,  
b. uzavření dotačních smluv, finanční plnění;  
c. kontrola realizace projektů včetně průběžné kontroly čerpání poskytnutých 

veřejných finančních prostředků,  
d. vyhodnocení o poskytnutých veřejných finančních prostředcích – grantech, 
e. vedení komplexní grantové agendy jednotným a přehledným způsobem. 

 
7. Magistrát hl. m. Prahy:  

      vyhodnocení grantového řízení, navržení změn a příprava vypsání nového 
grantového řízení. 
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10. ZAMĚŘENÍ DALŠÍCH REALIZAČNÍCH KROKŮ 
 

Při specifikaci dalších realizačních kroků k programové podpoře malého a středního 
podnikání v Praze je třeba vycházet ze strategických dokumentů schválených Radou hl. m. 
Prahy. Strategický plán hl. m. Prahy i Program realizace strategické koncepce hl. m. 
Prahy na období 2009-2015, který rozpracovává Strategický plán do návrhů hlavních 
úkolů, jsou dokumenty vysoké strategické hodnoty a svým obsahem plně konvenují se 
zjištěními, provedenými zpracovatelem. 

K plné identifikaci problémů limitujících rozvoj MSP v Praze je třeba, v návaznosti na 
provedená zjištění, soustředit pozornost na čtyři oblasti, ovlivnitelné z úrovně Magistrátu buď 
přímo, nebo alespoň nepřímo. 

V přímé působnosti Magistrátu jsou z identifikovaných systémových problémů 
malého a středního podnikání v Praze dva 

• Kvalita a dostupnost lidských zdrojů 

• Dopravní infrastruktura 
Další dva identifikované systémové problémy jsou rovněž závažné, ale z úrovně 

Magistrátu jsou řešitelné pouze nepřímo, respektive Magistrát může realizovat pouze dílčí 
kroky v rámci svých kompetencí a tím přispět k omezení negativních dopadů na podnikatele 
v oblasti 

• Administrativního a legislativního rámce pro podnikání 

• Finančního rámce pro podnikání 
 

Z takto vymezených systémových problémů a z provedené SWOT analýzy vycházejí 
priority blíže popsané v kapitole 8, včetně doporučení základních směrů konkrétních aktivit: 

1. Dostupnost a kvalita lidských zdrojů 
2. Podpora inovační aktivity 
3. Odstraňování správních bariér pro fungování malého a středního podnikání 
4. Rozvoj kapacit pro podporu malého a středního podnikání 

Navazující kapitola 9 se pak blíže zabývá přínosem kvalitní implementační struktury 
pro posílení absorpční kapacity na podporu sektoru MSP.  

 

Klíčové pro zaměření dalších kroků při přípravě a realizaci podpory MSP je v prvé 
řadě komplexnost a koncentrace rozvojových aktivit a v druhé řadě identifikace zdrojů a 
také kultivace prostředí.  

 



  

 

 
 

Analýza stavu malého a středního podnikání 
www. regiopartner.cz                                                                                                                                             52 
 
 

10.1 KOMPLEXNOST A KONCENTRACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT 
 

Otázka komplexnosti je dobře pojata ve strategických dokumentech města a jednotlivé 
strategické cíle jsou rozpracovány do komplexu dílčích cílů. Stejně tak hlavní úkoly 
z Programu realizace jsou vzájemně provázány. 

Doporučení vyplývající z provedených analýz ve vztahu ke koncentraci na opravdu 
klíčové oblasti determinující rozvoj MSP v Praze se soustřeďuje na dvě oblasti, které budou 
podle názoru zpracovatele významně ovlivňovat úspěšnost podnikání v Praze: 

• Rozvoj a vytěžování vzdělanostního potenciálu Prahy 

• Optimální nastavení implementace rozvojových aktivit a posilování absorpční 
kapacity 

 

Rozvoj a vytěžování vzdělanostního potenciálu Prahy 
V Praze je vzdělaná pracovní síla, což podnikatelé hodnotí pozitivně, neboť lépe 

najdou kvalifikovaného pracovníka. Na druhou stranu však upozorňují na to, že i takto 
vzdělaná pracovní síla měla být dále proškolována, aby neztrácela svůj potenciál.  

Druhá půlka problému je ve vzdělanostní struktuře, kdy ne ve všech případech mají 
podnikatelé šanci získat optimálně vzdělaného pracovníka. 

Otázka kvality pracovní síly je pak zcela samostatným problémem.  

Celá oblast rozvoje a vytěžování vzdělanostního potenciálu Prahy se opírá nejen o 
strategický cíl K 1 - Využití a rozvoj potenciálu města k zabezpečení jeho 
konkurenceschopnosti a prosperity ze Strategického plánu hl. m. Prahy, ale také o jedno 
ze tří prioritních témat - Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a 
inovacích, uvedené ve Strategii „Evropa 2020“. 

S ohledem na vytěžování vzdělanostního potenciálu se nabízí otázka, zda Praha díky 
své úspěšnosti v ekonomice nepromrhává tento kapitál, neboť se mu dostatečně nevěnuje, 
resp. nevěnuje se tomu, jak jej propojit s realizační fází.  

Poznámka 
Zástupci některých krajských měst poukazují na to, že nemají v kraji dostatek vysokého 

školství, aby saturovali rozvoj lidských zdrojů. Upozorňují na to, že vysokoškolský potenciál 
z jiných částí ČR má tendenci přesouvat se do Prahy. Nicméně i přesto se krajské 
reprezentace snaží prostřednictvím podpory budování vědeckovýzkumných 
(vědeckotechnických) parků, inkubátorů atd. stimulovat ten lidský potenciál, který v kraji 
zůstává k tomu, aby viděl své uplatnění v „domovském“ regionu. Snaží se tedy nějak 
vykompenzovat podpůrnými programy handicap nedostatku vzdělaných lidí.  

Naproti tomu jsme nikde nezachytili signál, že by Praha jako svoji prioritu vnímala 
cílevědomé využívání lidského potenciálu, který na území města je. Nabízí se otázka, proč 
právě vytěžení lidského potenciálu, který Prahou prochází, a jeho nasměrování ve prospěch 
inovací, by nemělo být jednou z priorit „programu ekonomického rozvoje“ Prahy. 
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Všichni si uvědomují, že budoucí podpora ze strukturálních fondů se soustředí 
výhradně na naplňování Strategie „Evropa 2020“ a jejích 7 iniciativ, které by se měly stát 
katalyzátorem pokroku v každém z prioritních témat: 

1. Inovace v Unii 

2. Mládež v pohybu 

3. Digitální program pro Evropu 

4. Evropa méně náročná na zdroje 

5. Průmyslová politika pro éru globalizace 

6. Program pro nové dovednosti a pracovní místa 

7. Evropská platforma pro boj proti chudobě 

 

Pro rozvoj a vytěžování vzdělanostního potenciálu Prahy jsou klíčové tyto dvě 
iniciativy: 

Inovace v Unii, což je chápáno jako zlepšení rámcových podmínek a přístupu 
k financování výzkumu a inovací, čímž by se zajistilo, aby se z inovativních nápadů 
staly výrobky a služby vytvářející růst a pracovní místa; 

Od vnitrostátní úrovně se při aplikaci této iniciativy m. j. očekává, že budou přijímána 
opatření k posílení spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými subjekty a podniky, což 
koresponduje s cílem vytěžování vzdělanostního potenciálu Prahy. 

Mládež v pohybu, což je chápáno jako posílení výkonu systémů vzdělávání a 
usnadnění vstupu mladých lidí na pracovní trh; 

Od vnitrostátní úrovně se při aplikaci této iniciativy m. j. očekává, že budou zajištěny 
účinné investice do systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních (od předškolní 
po vysokoškolskou) a že budou lépe zacíleny výsledky vzdělávání na potřeby pracovního 
trhu, což koresponduje s cílem rozvoje vzdělanostního potenciálu Prahy. 

Pro další ekonomický rozvoj Prahy a spolu s tím i pro rozvoj malého a středního 
podnikání v Praze je nezbytné vytěžit inovační potenciál, který vysoké školství v Praze a 
všeobecně vzdělanostní potenciál lidských zdrojů v Praze zakládá.  

Je potřeba stimulovat akademickou obec k aplikovanému výzkumu, resp. k aplikaci 
výsledků výzkumu a vývoje. Současná praxe, kdy je překládáno množství projektů, které 
spolu v principu souvisí, ale vůbec nejsou zkoordinované, je z hlediska budoucnosti 
neakceptovatelná.  

 

Optimální nastavení implementace rozvojových aktivit a posilování absorpční kapacity 
Rozvojové programy a jejich implementace jsou dvě strany téže mince. Podcenění 

kvalitní implementace podpory může zmařit jak energii, tak prostředky do podpory vkládané. 
Obecně lze říci, že v implementaci podpory ze strukturálních fondů i z veřejných prostředků 
národních jsou, a to nejen v Praze, velké rezervy. Špatně se posuzuje absorpční schopnost 
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k jednotlivým opatřením, implementační systémy tuto absorpční schopnost neposilují a není 
důvěra mezi podnikatelskou obcí a veřejnou správou.  

Podnikatelská obec nevěří, že cíle podnikatelů i veřejné správy jsou společné. 
Vzájemná důvěra může být budována již na úrovni městských částí. Městské části by proto 
měly být vtaženy do implementační struktury. Podnikatel spíš uvěří tomu, že jemu příslušný 
úředník v jeho spádovém regionu mu pomůže, je mu blíže než někdo na Magistrátu. Proto by 
bylo účelné přiměřeně aplikovat princip subsidiarity a úředníka veřejné správy posunout blíže 
k podnikateli.  

Podnikatelé poukazují na obtížnost vstupu do programů konkrétními projekty, 
zejména se to týká podnikatelů s nižším vzděláním bez výrazného ekonomického povědomí. 
V tomto smyslu je počin založit Rozvojovou agenturu hl. m. Prahy, uvedený v Programu 
realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015 a realizovaný 
k 1. 4. 2010 velice positivní.  

Nově založená agentura by se mohla stát chybějícím článkem pražské implementační 
struktury a být prostředníkem při součinnosti města a zájmových sdružení, resp. představitelů 
podnikatelské obce.  

V současné době je spolupráce v některých oblastech dobrá, v některých méně dobrá a 
často opět chybí vzájemná důvěra. V cestovním ruchu, který Magistrát považuje za klíčové 
ekonomické odvětví, to funguje relativně dobře, avšak v obecné podpoře podnikání a 
vytváření podmínek pro podnikání je kritika ze strany podnikatelů intenzivnější. Vznik 
agentury by mohl být přínosem pro komunikaci a spolupráci se zájmovými sdruženími jako 
HK nebo Asociace MSP. 

V implementační struktuře by se agentura měla chopit role zprostředkujícího orgánu a 
např. organizací grantových schémat administrativně ulevit drobným podnikatelům při 
získávání dotačních prostředků. 

 
10.2 IDENTIFIKACE ZDROJŮ A KULTIVACE PROSTŘEDÍ 
 

 Rovněž oblast identifikace zdrojů a kultivace prostředí našla odraz ve Strategickém 
plánu hl. m. Prahy jako strategický cíl K 2 - Zajištění finančních zdrojů pro realizaci 
strategických záměrů města a následně i v Programu realizace strategické koncepce hl. m. 
Prahy na období 2009-2015. 

 

Identifikace zdrojů 
Ukazuje se, že si Praha bude muset formulovat vlastní hospodářskou politiku a tu 

následně finančně stabilizovat, ať už ze svého rozpočtu, nebo na vrub státního rozpočtu či 
strukturálních fondů. Realizačním prvkem by se pak pro určitou oblast měl stát Městský 
program podpory podnikání, který by měl finančně čerpat ze všech možných a dostupných 
finančních zdrojů. 
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Pojetí programu financovaného z více zdrojů je efektivnější z hlediska komplexnosti a 
provázanosti jednotlivých opatření a aktivit a také z hlediska dosažených přínosů. 

Příprava separátních programů podpory, připravovaných ve vazbě na konkrétní zdroj 
financování, často sklouzne do roviny honby za co největším objemem dotačních prostředků a 
přednost dostávají ta opatření, která lze profinancovat nejsnadněji a nikoliv ta, která přinášejí 
největší efekt. 

Po specifikaci priorit realizujících schválenou strategii v oblasti podpory malého a 
středního podnikání a po sestavení komplexního souboru oblastí podpory a podpůrných 
aktivit je vhodné přistoupit k identifikaci finančních zdrojů a jejich přiřazení k prioritám, 
opatřením a aktivitám tak, aby maximum prostředků vynakládaných na předkládané 
prostředky bylo možné považovat za uznatelné náklady. 

Pro období 2014+ lze z pohledu využití finančních prostředků z SF EU předpokládat, 
že uznatelnými náklady v rámci Prahy budou výhradně „měkké peníze“ z ESF. 

Podobný efekt jako dotační prostředky mohou při rozvoji podnikání přinést i 
prostředky, které nebudou od podnikatelů inkasovány. Praha tento institut již úspěšně využívá 
a v obecních prostorech nevalorizuje nájemné. To ve svém důsledku působí lépe, než kdyby 
nájmy valorizovala a takto získané prostředky zpětně rozdala jako dotace. 

Vzhledem k tomu, že už nyní Praha dostávala relativně méně peněz ze SF než zbytek 
republiky, tak se otevírají nůžky mezi hrubou přidanou hodnotou vytvořenou regionem a 
objemem dotačních prostředků v programech.  

Podnikatelé v Praze vytvořili v roce 2008 celkem 841 mld. Kč hrubé přidané hodnoty 
s meziročním přírůstkem 50 mld. Kč. Budeme-li chtít porovnat tento objem a přirozenou 
dynamiku hrubé přidané hodnoty s dotačními prostředky rozvojových programů, tj. s cca 1,5 
mld. Kč ze strukturálních fondů ročně (celkově bylo na OP PA a OP PK alokováno přes 10 
mld. Kč), tak vidíme, že se objem dotačních prostředků pohybuje na úrovni 2 promile z 
celkem vytvořené hrubé přidané hodnoty, respektive pokrývá 3 % její dynamiky. To jsou 
čísla zjevně tak marginální, že nemohou ekonomický růst Prahy reálně ovlivnit. 

Tato úvaha ústí ve dva náměty: 

1. Při směrování dotačních titulů přísně aplikovat principy kohezní politiky a 
soustředit se na póly růstu a odstraňování disparit, destabilizujících 
podnikatelské prostředí. 

2. Vědomě se zříci těch příjmů do rozpočtu, které se získávají jako přímé platby 
od podnikatelů. 

Pokud se i omezené finanční prostředky koncentruji na „póly růstu“, nebo se zaměří 
na největší disparity, pak mohou mít nějaký pozitivní efekt. Tak či tak vždy bude diskuse, zda 
dotaci spravedlivě dostal ten, kdo měl a zda nebylo účelnější podpořit někoho jiného.  

Z druhé úvahy vyplývá, že by stálo za to snížit na straně výdajů objem dotačních 
prostředků a stejný objem prostředků oželet na příjmové straně rozpočtu města. Pro rozpočet 
Prahy by to bylo bilančně neutrální, ale odpadla by nejistota, zda skutečně alokuje peníze tam, 
kde jich je nejvíce potřeba.  
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Pro realizaci tohoto kroku je nezbytné prvotně zpracovat analýzu správních nákladů a 
poplatků vybíraných od podnikatelů a jejich dopadu na podnikání. Pokud se podaří 
identifikovat poplatky, které podnikatele omezují v rozmachu, pak to jsou právě ty, které by 
jim měly být odpuštěny (Praha by je oželela na příjmové stránce). Zastavila by se tak absurdní 
smyčka, kdy podnikatelé jsou zatíženi výběrem poplatků, aby vytěžená částka byla 
realokována jako podpůrný program.  

 

Příklad 
Jako příklad správního postupu, který zjevně neprošel metodou „Regulatory Impact 

Assesment“, lze uvést jeden z postesků podnikatelů v cestovním ruchu. Pokud chce mít 
restauratér před provozovnou zahrádku, tak  

a) zaplatí za zábor chodníku,  
b) zaplatí, že na zabraném chodníku podniká,  
c) zaplatí za to, že na chodníku nepřestal podnikat úderem 22 hodiny a  
d) „zaplatí“ za to, že nemůže zahrádku provozovat celoročně, ale má ji pronajatou na 

celý rok.  

 

 

Kultivace prostředí 
 

 Aby nebylo nutné specifikovat, jaké prostředí pro podnikání chceme vytvářet – 
inspirující, vstřícné, motivující a mnoho dalších přívlastků, mluví se někdy o „kultivaci 
prostředí“, tedy vylepšení toho prostředí, které již objektivně existuje. 

 Tento přístup dává možnost pojmenovat konkrétní atributy existujícího 
podnikatelského prostředí (v daném prostoru a čase), s nimiž lze vyjádřit nespokojenost a 
definovat postup, jak daný atribut „vylepšit“, tedy „kultivovat“. 

 Je důležité, aby se při kritice jednotlivých atributů podnikatelského prostředí 
nesklouzlo do zažitých klišé, ale konkrétně se pojmenoval indikovaný problém, vnímaný 
oprávněně negativně podnikatelskou veřejností. Při analýze názorového spektra pražských 
podnikatelů na úroveň podnikatelského prostředí v Praze indikoval zpracovatel několik jasně 
se profilujících atributů, které jsou vhodným cílem pro kultivaci ze strany Magistrátu.  

 

Partnerství veřejné správy a soukromého sektoru 

• přetrvává antagonismus mezi úředníkem a podnikatelem; 

• veřejná správa má při komerčních vztazích tendenci zneužívat svoji dominantní pozici 
vůči podnikateli (staví se do pozice „náročného zákazníka“); 
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• veřejná správa a veřejné instituce neposkytují dostatek podnikatelských služeb, nebo 
je dostatečně nepublikují;  

 

Komunikace podnikatele s úřadem 

• v rámci jednoho úřadu existuje více „odborně zaměřených“ informačních kanálů a 
každý útvar má svoji vlastní komunikační strategii; 

• pozitivně by byl vnímán univerzální portál v oblasti dotací a grantů; 

• nedostatečná je v některých případech odbornost a kompetentnost pracovníků veřejné 
správy, kteří přicházejí do kontaktu s podnikatelskou veřejností; 

• pomalu se rozvíjí elektronická komunikace s úřady a možnost elektronicky se objednat 
k úřednímu výkonu; 

• pozitivně by bylo vnímáno sjednocení inkasních a registračních míst; 

• pozitivně by byla vnímána větší časová flexibilita úředníků při styku s podnikateli; 

 

Elektronizace veřejné správy 

• e-komunikace je dobrá věc, ale musí fungovat; 

• pomalu se rozvíjí propojování databází veřejných institucí; 

 

Autonomie a subsidiarita ve veřejné správě 

• systém veřejné správy v Praze se nejeví jako hierarchický systém město – správní 
obvod – městská část; 

• účelné by bylo zapojení městských částí do implementace rozvojových aktivit;  

 

Propojení vzdělávacích systémů a praxe 

• úroveň odbornosti a praktických zkušeností na středních školách neodpovídá potřebám 
praxe; 

• nejsou plně využity možností spolupráce podnikatelských subjektů s odborným 
školstvím; 

 

Výše uvedených pět atributů podnikatelského prostředí v Praze je výsečí možností 
kultivace podnikatelského prostředí. Výroky byly zformulovány převážně jako zobecnění 
impulsů z dotazníkového šetření a provedených polostrukturovaných rozhovorů. 
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11. ZÁVĚR 
 

Hlavním cílem předložené Studie bylo zpracování analytických podkladů o stavu 
malého a středního podnikání v Praze a zjištění názorového spektra zdejších malých a 
středních podnikatelů na současné a budoucí podmínky pro podnikání v Praze.  

Analýza struktury a výkonů podnikatelského sektoru v Praze je detailně popsána 
v kapitole 3. Na ni navazuje identifikace systémových problémů MSP (ve vztahu ke 
kompetencím, resp. možným zásahům ze strany územní správy, tj. správy hl. m. Prahy) 
v kapitole 4. 

Analýza stávajících forem podpory podnikání v Praze je shrnuta v kapitole 5. 
V kapitole 6 pak byl zpracován odhad trendů vývoje podnikatelského sektoru v Praze. 

Globální (rámcové) cíle v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí, uvedené 
v koncepčních dokumentech přijatých samosprávním vedením města, specifické cíle 
Městského programu podpory podnikání, cílové skupiny MSP a návrh zaměření opatření 
k podpoře podnikání (se specifikou MSP) v Praze vč. návrhu institucionálního zajištění 
spolupráce s podnikatelskou sférou a podpory podnikání jsou popsány v kapitolách 7, 8 a 9. 

Závěrečnou a shrnující kapitolou je kapitola 10, uvádějící obsah a zaměření dalších 
realizačních kroků vedoucích k plné identifikaci problému a doporučení základních směrů 
konkrétních aktivit (projektů, programů) Programu podpory MSP. 

Zpracovatel se domnívá, že předložená Studie je dobrým východiskem pro zpracování 
Městského programu podpory malého a středního podnikání v Praze.  
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