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Doing Business v Evropské unii 2018: Chorvatsko, Česká republika, 

Portugalsko a Slovensko je nejnovější z řady studií, která rozšiřuje 

referenční srovnávání z hlavních i na jiná města v členských státech EU s 

počtem obyvatelstva vyšším než 4 miliony. Tato aktuální edice zahrnuje 25 

měst ze čtyř zemí uvedených výše. Zaměřuje se na soubor ukazatelů, 

které měří složitost a náklady na regulační procesy, ale také sílu právních 

institucí ovlivňujících pět stupňů životního cyklu malých a stredných 

podniků. Tyto stupně jsou: zahájení podnikaní, vyřizování stavebních 

povolení, dodávky elektrické energie, převod vlastnictví nemovité věci a 

vymáhání smluvních závazků u místního soudu. Zpráva identifikuje města 

s nejlepšími výsledky a zdůrazňuje nejvíc osvědčené, regulační postupy. 

Jedním z hlavních zjištění zprávy je, že ti, kteří mají zájem o dobré reformy, 

nemusí hledat nápady daleko: v blízkém regionu existují dobré, praktické 

modely, ze kterých se dá učit. 

 

Doing Business v Evropské unii 2018: Chorvatsko, 

Česká republika, Portugalsko a Slovensko zahrnuje 

více než jen hlavní města při identifikování úspěšných 

regulačních postupů, poukazování na administrativní 

překážky a vypracování doporučení na systematické 

reformy, které jsou založené na příkladech i z dalších 

186 zemí porovnávaných v globální zprávě Doing 

Business. 

V České republice (ČR) tato studie porovnává regulace 

podnikatelského prostředí a jejich dopad na domácí 

podnikatele v sedmi městech: Brno, Liberec, 

Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha a Ústí nad Labem. 

Zpráva byla připravena Světovou bankou a je 

financována Generálním ředitelstvím pro regionální 

politiku Evropské komise.  

▪ Čeští podnikatelé čelí různým regulačním 

překážkám, podle toho kde podnikají. 

Administratívní prekážky, regulace a efektivnost úřadů  

se výrazně liší v mezi městy v ČR. Hmatatelné 

zlepšení mohou být dosaženy replikováním 

osvědčených postupů zaužívaných v jiných městech.  

▪ Největší rozdíly spočívájí v dodávkách elektrické 

energie. Je to především způsobeno rozdíly v typu 

připojení do distribuční síte. Ve většine měst se nové 

sklady připojí do síte vysokého napětí. Proces připojení 

může trvat téměř 8 měsíců (jako v případě Ústí nad 

Labem) a náklady mohou představovat 283,2 % příjmu 

na obyvatele (Ostrava). V Brně a v Praze, kde se nový 

sklad napojí na síť nízkého napětí, muže být tento 

proces dokončen za dva měsíce s náklady ve výši 25,9 

% příjmu na obyvatele. 

▪ Výrazné vnitrostátní rozdíly se také projevují při 

zahájení podnikání, vyřizování stavebních 

povolení a vymáhání smluvních závazků. Vymáhání 

smluvních závazků je nejkratší v Praze, kde tento 

proces trvá 22 měsíců. V Brně je to o pět měsíců déle. 

Vyřizování stavebních povolení trvá nejdéle 

v Olomouci - devět měsíců, ale v Brně je tento proces 

nejkratší. Zahájení podnikání může trvat od dvou týdnů 

(Olomouc a Ústí nad Labem) až téměř měsíc (Praha).  
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▪ Vzhledem na pět měřených oblastí je celkové 

podnikatelské prostředí nejlepší ve třech 

největších českých městech – v Praze, Brně a 

Ostravě. Praha je na prvním místě ve dvou oblastech 

(dodávky elektrické energie a vymáhání smluvních 

závazků), zatímco Brno je první ve vyřizování 

stavebního povolení a Ostrava v převodu vlastnictví 

nemovité věci. Tyto výsledky prokazují potenciál 

velkých měst regulovat kvalitně a efektivně, využívat 

jednotkových úspor z vysokých objemů transakcí, a 

úspěšně investovat do modernizace administrativy. 

Menší města v ČR můžou dosáhnout zlepšení 

replikováním postupů z těchto třech, větších měst.  

 

▪ Všechny česká města mají vzdálenost k hraniční 

hodnotě (neboli globálně nejlepším regulačním 

postupům) nižší, než je průměr v EU při převodu 

vlastnictví nemovité věci a Praha a Brno i při 

dodávkách elektřiny. Při zahájení podnikaní, 

vyřizování stavebních povolení a vymáhání smluvních 

závazků však česká města mají jistý prostor pro 

zlepšení. Vyřizování stavebních povolení je více 

zatěžující v ČR jako ve většině ostatních států EU. 

Hlavním důvodem je počet povolení potřebných před 

zahájením stavby. Česká města také zaostávají za 

většinou EU v indexu kontroly kvality budov. Ve všech 

českých městech trvá vymáhaní smluvních závazků 

déle, než je průměr EU. Při zahájení podnikání 

vyžadují česká města osm úkonů, mezi členy EU 

vyžaduje více pouze Německo (devět). 

 

▪ Převzetí osvědčených postupů z jiných 

zkoumaných měst poskytuje příležitost pro 

hmatatelné zlepšení podnikatelského prostředí. 

Praha má jedny z nejefektivnějších procesů připojení 

nové stavby do elektrické sítě v rámci EU, ale také v 

globálním měřítku. Podobně, by se soudy v jiných 

českých městech mohli inspirovat efektivností soudů v 

Praze, kde se smluvní závazky vymáhají nejrychleji i 

přes velkou pracovní zátěž. Aktivní správa případů – 

včetně stanovení reálných termínů pro hlavní soudní 

líčení – pomáhá udržet předem určený, časový 

harmonogram. Praha není jediné, větší české město, 

které může být příkladem kvalitní a efektivní regulace. 

Kvůli lepší komunikaci s investory a aktualizovaným, 

digitálním mapám podzemní infrastruktury je proces 

vyřizovaní stavebních povolení v Brně lehčí a rychlejší 

ve srovnání s ostatními městy. 

 

▪  Přesto, že tato zpráva dokumentuje několik 

úspěšných příkladů, nedostatky jinde přetrvávají. 

Přestože Česká republika využívá mnoho 

osvědčených postupů, je co zlepšovat, aby dostihla ty 

nejvyspělejší země v EU. Aby bylo možné urychlit 

proces zahájení podnikání, ČR by mohla následovat 

příklad Chorvatska nebo Portugalska, ve kterých 

registrace k placení DPH představuje jednoduché 

oznámení. Ze střednědobého hlediska by také mohla 

zvážit konsolidaci registrace pro DPH s registrací pro 

daně z příjmu a počátečním zápisem podniku u soudu 

– jak to udělalo Maďarsko. Česká republika by dále 

mohla urychlit a zjednodušit vydávání stavebních 

povolení konsolidací před-stavebních povolení do 

jednoho úkonu. A z dlouhodobého hlediska by mohla 

zavést elektronické kontaktní místo. Aby se 

zjednodušilo dodávání elektrické energie v případě 

komplikovanějších připojení, Česká republika by si 

mohla vzít příklad z Litvy, kde žadatelé městu 

předkládají jeden konsolidovaný formulář a město 

následně jménem žadatele shromažďuje povolení od 

různých oddělení. Ke zjednodušení převodu vlastnictví 

nemovité věci by České republice pomohlo zavedení 

možnosti zrychleného konání. V současnosti se konání 

zpožďuje o 20-denní lhůtu, která začíná vystavením 

plomby na danou nemovitost a informováním 

zúčastněných stran, během které se s žádostí nic 

neděje. 

 

Studie Doing Business na regionální úrovni zachytávají 

rozdíly v předpisech a pravidlech pro podnikání a jejich 

implementaci v různých městech v rámci stejné země. 

Zprávy poskytují údaje o tom jak jednoduché je 

podnikat vzhledem na určité regulační oblasti, zařazují 

každé město do žebříčku a doporučují reformy ke 

zlepšení výsledků. 

 ▪  Poskytují nový diagnostický nástroj. Aplikování 

metodologie, která se používá v celosvětovém 

srovnávání zemí v rámci globální studie Doing 

Business, na skupinu měst ve stejné zemi nebo v 

jednom regionu, zaručuje velmi podrobné informace o 

místním podnikatelském prostředí. To umožňuje 

zapojeným městům porovnat vlastní opatření 

ovlivňující podnikání nejen navzájem, ale také s 

dalšími 188 státy světa. 

▪  Motivuje regulační reformy. Studie odhalují 

nedostatky, identifikují místní úspěšné postupy, a 

poskytují doporučení na reformy, které jsou 

realizovatelné bez potřeby měnit zákony a právní 

rámec na celostátní úrovni. Tyto studie motivují 

zlepšení právního prostředí prostřednictvím učení se 

navzájem. 

 

 


