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Veronika Surýnková 
Oddělení snižování zátěže podnikatelů 

Realizováno ve dvou rovinách: 

      1. úroveň – dokumenty přijaté vládou 

• Akční plán snižování administrativní zátěže podnikatelů 

        (UV č. 421 ze dne 13. dubna 2005) 

• Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů  (Plán) 

        (UV č. 446 ze dne 21. dubna 2008) 

• projekt Přeměření administrativní zátěže podnikatelů  

        (UV č. 861 ze dne 1. prosince 2010)  

Pracovní skupiny při Ministerstvu průmyslu a obchodu. 

      2. úroveň 

• www.zjednodusujeme.cz 

• „Which are the Top 10 most burdensome legislative acts for SMEs“ - veřejná konzultace EK  

• projekt Goldplating – MPO, Expertní skupina pro snižování AZP, deregulační balíček  

Pracovní skupiny při Ministerstvu průmyslu a obchodu. 
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Administrativní zátěže - definice 

= náklady, které podnikatelům způsobuje regulace  

  

Náklady způsobené právními předpisy 

 

 

 Přímé finanční náklady        Náklady na splnění 

 ○  poplatky       

 ○  daně         

    

      

   ○ technologická zařízení  Informační povinnosti 

Nepřímé finanční náklady 
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Rok 2005 
První analýza administrativní zátěže podnikatelů. 
• Akční plán snižování administrativní zátěže podnikatelů 

celková administrativní zátěž: 86,4 mld. Kč  
24 státních úřadů 

• Metodika určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů s využitím Standardního  
nákladového modelu (SCM) 

  P x Q = administrativní náklady/rok/Kč         X = T x M x C  
Rok 2008 – 06/2013 
MPO se stalo realizátorem a koordinátorem agendy snižování administrativní zátěže podnikatelů (AZP). 
• Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů  

celková administrativní zátěž: 73,7 mld. Kč  
6 ministerstev: MPSV, MF, MŽP, Mze, MZdr, MPO 

 
Rok 2010 – 06/2013  
MPO ve spolupráci s Českým statistickým úřadem realizovalo „2. etapu pro snižování administrativní 
zátěže podnikatelů v ČR“ 
• Přeměření administrativní zátěže podnikatelů – sledováno ve 12-ti oblastech (např. statistika, vstup 

do podnikání, ekologické požadavky, veřejné zakázky, vydávání povolení aj.) 
• cca 1 300 informačních povinností (IP) 
 

Spolupráce orgánů státní správy – ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy. 
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• Statistika 

Roční výkazy, stále se opakující dotazy na informace, které byly již 
hlášeny na jiná místa (počet zaměstnanců – hlášeno na ČSSZ, DPH - FÚ) – 
duplicita sledovaných údajů.  

• Statistika 

Roční výkazy – nesrozumitelné, složitá orientace, nelogicky nastavené 
termíny (firma musí vyplnit výkaz dříve než má podklady k dispozici) 

• Podmínky zaměstnávání  

Neodůvodněné přenesení zodpovědnosti a sankcí za exekuce 
zaměstnance na zaměstnavatele. 

 

 

Iritující povinnosti 
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Snížit administrativní zátěž podnikatelů v ČR do roku 2012  o 25%,  

a dále do roku 2020 o 30% 

Aktuální stav:  Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže 

podnikatelů předložena vládě k projednání 

- změny realizované a účinné (výjimky) k 31. 12. 2012  

- úspora pro podnikatele:  

      17,2 mld. Kč  

      tj. 23,36% oproti roku 2005  

      zrušeno 140 IP 

      redukováno 191 IP  
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Resort 2008 2009 2010* 2011 2012**     

MPSV 7,50% 16,87% 20,18% 20,28% 25,87%

MZ 2,88% 2,88% 2,88% 3,08% 9,28%

Mze 2,29% 19,31% 19,31% 19,31% 19,78%

MŽp 38,50% 25,68% 41,83% 41,79% 45,85%

MF 5,11% 5,18% 7,50% 7,50% 36,28%

MPO 11,00% 12,15% 20,05% 27,64% 37,21%

8,00% 13,05% 15,60% 16,39% 23,36%

Celkové 

snížení
***

Plán 

2010

17,75%

20,00%

20,00%

46,69%

20,16%

20,05%

20,00%  
Vysvětlivky: * upravena základna z roku 2005 

                    ** do celkového snížení zátěže již zahrnuto snížení vyplývající z jednoho inkasního místa 

*** celkové snížení zátěže oproti základně z roku 2005 pro 6 sledovaných resortů 
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Nový cíl - redukovat 60 opatření do roku 2015  

Aktuální stav: navrženo 53 nových opatření s termíny realizace pro rok 2013, 2014 

- kombinace výstupů z Plánu SAZP a projektu Přeměření (iritující povinnosti) 

Zpřesnit Standardní nákladový model (SCM – Standard Cost Model)  

Aktuální stav: Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů 

(verze 2.0) 

- fixní průměrná hodinová sazba mezd ve výši 156,05 Kč/hod  /  179,46 Kč/hod  

       (Ø hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance 26 216,- Kč) 

- režijní náklady 15% (nájem kancelářských prostor včetně spotřeby energií, 

odpisy, telefonní hovory aj.)  

- doporučen průměrný čas potřebný pro splnění administrativní činnosti = 3, 241 

hod/pracovní den/1 zaměstnance 
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Výpočet administrativní zátěže v daném právním předpise předchází provedení několika dílčích kroků. 
  
 Celkové náklady vykonávané činnosti (administrativní náklady/rok/K č) 

 
X = T (čas) x M (množství) x C (cena) 

 
• čas (T) 
 časová náročnost plnění informační povinnosti 
 vycházíme ze 16-ti administrativních  činností   
  3, 24 hod/pracovní den/1 zaměstnanec 
 
• množství (M) M = r x č 
 r = počet dotčených subjektů/podnikatelů 
 č = četnost/frekvence plnění za rok (stanoveno v právním předpise, v jiném případě např. „na vyžádání“ 1x ročně) 
  
• cena (C)  179, 46 Kč/hod. 
 

 průměrná hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance / (8 hod x 21 pracovních dní)  + 15 % režie  

 (26 216 / 168) x 1,15  
   

 
  

Model SCM (Standard Cost Model)  
zpřesněný výpočet 
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Příklad výpočtu: Vyplnění hlášení v oblasti odpadového hospodářství.  
Jsou prováděny všechny administrativní činnosti. 
Počet subjektů, které budou IP plnit je 650, r = 650. 
IP je plněna čtvrtletně, č = 4. 
 
    X = T x M (r x č) x C  
     
    Výpočet pro 1 podnikatele v hod./rok 
    X = 3, 24 x (1 x 4) x 179,46  
    X = 2 326 Kč/rok 
 
    Výpočet pro všechny podnikatele v hod./rok 
    X = 3, 24 x (650 x 4) x 179,46  
    X = 1 511 771 Kč/rok 
     
Celkové roční administrativní náklady na vyplnění hlášení budou u 1 podnikatele představovat 

náklad ve výši 2 326 Kč. 
 V případě všech subjektů, kterých se povinnost dotkne bude celkový náklad ve výši 1,5 mil Kč. 
 
 

Model SCM – vzorový příklad 
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SCM Model – závěrečný výstup 
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Vzorová tabulka pro výpočet administrativní zátěže v právním předpise:

Název právního předpisu: Gestor:

X

A B C (T*M*C)

Informační povinnost 1:

činnost 1.1

činnost 1.2

…..

činnost 1.x

Infromační povinnost 2:

činnost 2.1

činnost 2.2

…..

činnost 2.x

Celková administrativní zátěž:

Vysvětlivky k tabulce:

Informační povinnost - uvádí se popis všech informačních povinností a jejich činností vyplývající z daného právního předpisu

Cílová skupina/pracovní zařazení - uvede se stručný popis skupiny podnikatelů, na kterou se daná informační povinnost vztahuje nebo pracovní zařazení zaměstnance,  

 který činnost v rámci podniku vykonává

r (Počet dotčených subjektů) - uvede se počet (odhad) dotčených podnikatelů nebo počet osob, které činnost v daném pracovním zařazení v podniku vykonávají

C (Hodinové náklady) - uvedou se hodinové náklady  na výkon dané činnosti vykonávané interně nebo externě (v Kč)

T (Počet hodin) - uvede se počet hodin, které jsou potřeba na provedení dané činnosti interně nebo externě

č (Četnost/Frekvence) - uvede se kolikrát za rok je daná činnost vykonávána  (je-li jednou "za život" - uvede se jednorázově)

IP - uveden se slovně, zda se jedná o jednorázovou nebo opakovanou informační povinnost

M (r*č) = počet dotčených subjektů x četnost/frekvence

X (T*M*C) = celkové náklady vykonávané činnosti 

Náklady informační povinnosti = suma X (T*M*C) za činnosti, do kterých je informační povinnost rozdělena

Celková administrativní zátěž = součet nákladů všech informačních povinností plynoucích z právního předpisu

č 

(Četnost/

Frekvenc

e)

T               

(Počet 

hodin)

IP 

(jednorázová/

opakovaná)

M              

(r*č)

Informační                                   

povinnost/činnost

Původ informační povinnosti Cílová 

skupina / 

pracovní 

zařazení

r                        

(Počet 

dotčených 

subjektů)

C 

(Hodinové 

náklady)

Celková administrativní zátěž daného právního předpisu =  
součet nákladů všech informačních povinností  

plynoucích z právního předpisu. 
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Způsoby snižování administrativní zátěže podnikatelů 

• odstranění nebo redukce informačních povinností (IP) v právním 
předpise 

• úprava limitů, které se váží k plnění IP – pokles/růst zátěže – počet 
povinných osob k plnění IP 

• elektronizace činností státní správy – výměna informací mezi orgány 
státní správy, mezi státem a podnikateli  

• elektronizace formulářů, redukce formulářů a jejich zjednodušování 

www.businessinfo.cz, webové stránky úřadů  

• redukce počtu statistických zjišťování, snížení počtu dotazovaných 

• odstranění duplicity kontrolních činností 

• zrušení právního předpisu 

• zrušení povinnosti v předpisech Evropské unie 
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Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  

 

Příklad snížení administrativní zátěže – vstup 
do podnikání 

Zjednodušení a urychlení procesu vzniku živnostenského oprávnění a 
usnadnění vstupu do podnikání, především pro malé a střední 
podniky. 

Centrální registrační místa 

efektivita a urychlení začátku podnikání 

Jednotný registrační formulář (FO, PO) 

podání před vstupem do podnikání 

podání v průběhu podnikání 
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Centrální registrační místo (CRM) 
Situace před zavedením projektu 
 
 

 
 
  

Podnikatel 

  Registrace/ŽÚ                     Úřad práce         Finanční úřad          Správa sociál. zabezp.     Další úřady 
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 Centrální registrační místa (CRM) 

Konečná fáze – zavedeno od 1. srpna 2006 

 

Centrální registrační místo 

Podnikatel 

Zdravotní pojišťovna            Úřad práce               Finanční úřad               Správa sociál. zabezpečení 

Registrace – ŽÚ/živnostenský list 
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Jednotný registrační formulář 
účinnost od 1. července 2008 

• Nahrazení různých typů formulářů 

      (registrace, žádosti) 

• Sjednocení dat na jediném místě 

• Volně dostupné formuláře 

• Živnostenský úřad 

• Internet 

www.mpo.cz, www.businessinfo.cz 

• Elektronická verze JRF 

od 1. října 2008 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jednotny-registracni-formular-
30712.html  
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Rok 2010 - zákonem  č. 155/2010 Sb. došlo ke změnám v zákonech (účinnost 1.8.2010) 

• Novela živnostenského zákona – odstranění duplicit při úpravě podnikání s elektřinou a plynem, 
vypuštění povinnosti mít v provozovně doklady k nabytí zboží  

úspora 565 mil. Kč 

• Novela zákona o ochraně spotřebitele – redukce uváděných  informací na výrobku pouze na 
nezbytné pro jeho prodej  

úspora  celkem 177 mil. Kč 

• Novela zákona o České obchodní inspekci – odstranění duplicity kontroly hygieny osobní                 
a provozu 

úspora celkem 158 mil. Kč 

• Novela zákona o technických požadavcích na výrobky – redukce informačních povinností směrem 
k dozorovým orgánům  

úspora  celkem 268 mil. Kč 

 

Rok 2012   

• Další novela živnostenského zákona – konec nepotřebného označování provozoven, jednodušší 
stěhování, rozšíření služeb centrálních registračních míst  

úspora 276,74 mil. Kč 

(účinnost 30.6.2012) 
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The High-Level Group on the Reduction of 
Administrative Burdens 

„The focus on the prolonged mandate until 31st October 2014 will be that the 
High-Level Group continues to advise the Commission in improving the overall 
competitiveness of the European Union by reducing administrative burden 
resulting from EU legislation.“ 

• Dr Edmund Stoiber, chairman of the HLG 

prodloužení mandátu: 31. října 2014  

zlepšení celkové konkurenceschopnosti EU  

snížení administrativní zátěže podnikatelů – legislativa EU 

zaměření na MSP, obzvláště na mikropodniky 
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www.zjednodusujeme.cz   
V minulých měsících byla na stránkách 

BusinessInfo.cz spuštěna zjednodušená 

verze domény Zjednodusujeme.cz.  

 

Tato webová stránka slouží především 
jako další kanál sběru podnětů od 
podnikatelů, ale i občanů. Zpracování 
takto získaných podnětů se 
předpokládá prostřednictvím Expertní 
komise. 
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Děkuji za pozornost 
 
 
 
 
Veronika Surýnková 
surynkova@mpo.cz 
tel. 224 854 118 
 
www.mpo.cz  
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