TISKOVÁ ZPRÁVA
Podle zprávy Světové banky existují rozdíly v regulaci podnikatelského
prostředí v různých městech v Chorvatsku, České republice,
Portugalsku a na Slovensku
ZÁHŘEB, 3. července, 2018 – Podle zprávy Světové banky se jednoduchost a efektivita regulace podnikání
výrazně liší mezi městy v Chorvatsku a v České republice, zatímco v různých městech v Portugalsku a na
Slovensku je implementace podnikatelských předpisů více konzistentní.
Dnes vychází zpráva Doing Business v Evropské unii 2018: Chorvatsko, Česká republika, Portugalsko a
Slovensko, která analyzuje a porovnává 25 měst v těchto čtyřech zemích.
Jedním z výsledků zprávy je, že Praha je jediné hlavní město, které má lepší hodnocení než další města v
České republice. Naproti tomu Bratislava, Lisabon a Záhřeb v hodnocení zaostávají za většinou menších měst
ve svých zemích.
Zpráva analyzuje platné zákony a předpisy týkající se domácích, malých a středních firem v pěti oblastech:
zahájení podnikání, vyřizování stavebních povolení, dodávky elektřiny, převod vlastnictví nemovité věci a
vymáhání smluvních závazků.
Mezi 25 měst, které jsou zahrnuté ve zprávě, patří: Osijek, Rijeka, Split, Varaždín a Záhřeb v Chorvatsku;
Brno, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha a Ústí nad Labem v České republice; Braga, Coimbra, Evora,
Faro, Funchal, Lisabon, Ponta Delgada a Porto v Portugalsku; a Bratislava, Košice, Prešov, Trnava a Žilina
na Slovensku.
"Rozdíly v hodnocení jednotlivých měst v každé zemi ukazují, že cíl komplexní reformy podnikatelského
prostředí zůstává nenaplněn, a poukazují na možná zlepšení," uvedla Rita Ramalho, Seniorní manažerka
Oddělení globálních indikátorů ve Světové bance. "Doufáme, že tato zpráva zaujme místní představitele
státní moci ve čtyřech zemích a bude sloužit jako plán pro reformy na místní úrovni."
Hlavní zjištění zprávy zahrnuji:
•

•

•

V Chorvatsku podnikatelé v menších městech Varaždín a Osijek čelí méně byrokratickým
překážkám než jejich protějšky ve třech větších, porovnávaných městech. Regulační změny a
reformy, které měli v průběhu posledních let ulehčit podnikání, vedly k nesrovnalostem
v implementaci na místní úrovni. Výsledkem je, že zahájení podnikání je relativně jednoduché ve
Splitu; vyřizování stavebních povolení a dodávky elektřiny ve Varaždínu; zatímco Osijek vyniká
v oblastech - převod vlastnictví nemovité věci a vymáhání smluvních závazků.
Mezi sedmi městy porovnávanými v České republice je podnikání nejsnadnější v třech největších z
nich – v Praze, Brně a Ostravě – vzhledem na pět měřených oblastí ve studii. Praha se řadí na první
místo ve dvou oblastech (dodávky elektřiny a vymáhání smluvních závazků), Brno je na prvním místě
ve vyřizování stavebních povolení a Ostrava při převádění vlastnictví nemovité věci. Tyto výsledky
dokazují potenciál velkých měst dosáhnout efektivních a kvalitních regulací tím, že využijí úspor z
rozsahu a investují do modernizace administrativy.
V Portugalsku vykazuje osm analyzovaných měst nejhomogennější výsledky, což naznačuje
relativně konzistentní implementaci podnikatelských předpisů v celé zemi. Nicméně, Porto je na
prvním místě ve vyřizování stavebních povolení, avšak jen na spodních příčkách v oblastech
převádění vlastnictví nemovité věci a vymáhání smluvních závazků. Coimbra si vede dobře
v dodávkách elektřiny a ve vymáhání smluvních závazků, ale zaostává při vyřizování stavebních

•

povolení. Faro, společně s městy Funchal a Ponta Delgada jsou nejúspěšnější při převádění
vlastnictví nemovité věci, ale jsou na tom hůř v dodávkách elektrické energie.
Menší města na Slovensku jsou přívětivější k podnikání, než je hlavní město. S výjimkou Bratislavy
je totiž každé z pěti měřených měst na Slovensku nejlepší nejméně v jedné oblasti: v Prešově a Žilině
je to zahájení podnikání, v Prešově dále vyřizování stavebních povolení a v Žilině jsou to také
dodávky elektřiny. Trnava vyniká v převode vlastnictví nemovité věci a Košice jsou nejlepší ve
vymáhání smluvních závazků.

Celkově zpráva shledává, že nejvýraznější rozdíly v rámci jednotlivých zemí jsou v oblastech, kde mají místní
orgány nejvíce autonomie při vytváření a implementaci předpisů. Takovými jsou zejména vyřizování
stavebních povolení, dodávky elektřiny a vymáhání smluvních závazků.
Většina zkoumaných měst mají v oblastech zahájení podnikání a vyřizování stavebních povolení
komplikovanější procesy než je průměr členských států Evropské unie.
Reformně naladění úředníci mohou hmatatelným způsobem zlepšit místní podnikatelské prostředí replikací
osvědčených postupů z jiných měst ve stejné zemi. Pokud by hlavní města přijala všechny osvědčené
postupy, které byly identifikovány na místní úrovni, všechny čtyři země by se výrazně přiblížily k hranici
globálně nejlepších, regulačních postupů. V případě Chorvatska by to mohlo znamenat zlepšení o 11 míst v
globálním žebříčku Doing Business, zatímco Slovensko by mohlo zlepšit svou pozici o devět míst.
"V kontextu politiky soudržnosti Evropská komise úzce spolupracuje s národními i místními orgány, aby se
nastavili správné podmínky pro růst a vytváření pracovních míst.Tato zpráva ukazuje jak usnadnit život
podnikům a podnikatelům. Budoucí politika soudržnosti na období 2021-2027 bude i nadále podporovat
snahy členských států implementovat reformy, které učiní evropské regiony atraktivními místy pro práci a
investice,“ uvedla Corina Creţu, komisařka Evropské unie pro regionální politiku.
Doing Business v Evropské unii je řadou regionálních zpráv, které vypracovává Světové banka na žádost a
s finanční podporou Evropské komise. První vydání, které analyzovalo 22 měst v Bulharsku, Maďarsku a
Rumunsku, bylo publikováno v roce 2017.
Studie Chorvatska, České republiky, Portugalska a Slovenska je založena na stejné metodologii jako globální
zpráva Doing Business, kterou každý rok vydává Světová banka.
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