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Snižování administrativní zátěže podnikatelů
Setkáváte se s nějakými administrativními překážkami ve svém podnikání? Zatěžuje Vás administrativa spojená s Vaší podnikatelskou činností?
Buďte součástí procesu zlepšování pražského podnikatelského prostředí.
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Trápí Vás něco ohledně překážek podnikání? Sdělte nám to: (bude odesláno na e-mailovou adresu podnikani@praha.eu).
Název překážky
Popis překážky
Dříve definované překážky
Název překážky
Popis
Gestor
Stav
Můj postoj
Přístupnost formulářů veřejné správy
Cílem je zpřístupnit všechny formuláře státní správy pro podnikatele na internetu a dále rozvíjet webové stránky BusinessInfo.cz (vhodná forma pro využití uživatelem, úspora nákladů - software, zvláštní licenční přístupy atd.)
MPO
V roce 2015 MPO zajistilo přes 1200 podnikatelských formulářů, které byly postupně zpracovány na portálu BusinessInfo.cz, aktuálně je zveřejněno 1000 formulářů a zbylých 200 bude publikováno během roku 2016; jedná se o dosud největší databázi formulářů pro podnikatele s inovativním vyhledáváním a pokročilým filtrováním. Formuláře budou během roku 2016 převáděný do jednotné elektronické formy "chytrých" PDF s možností vyplnění a podepsání elektronickým podpisem. Jednotlivé úřady zveřejňují na svých vlastních webových stránkách další formuláře.
Složitost procesu zadávání veřejných zakázek
Dílčí novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách má za cíl zjednodušit proces zadávání veřejných zakázek na straně dodavatelů i zadavatelů. Novela zruší povinnost rušit zadávací řízení v případě, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo pokud zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. Dále novela umožní v rámci prokazování kvalifikačních předpokladů předkládat diplomy v latinském jazyce, čímž dodavatelům odpadne povinnost zajistit překlad diplomu do českého jazyka
MMR
Dílčí novela zákona č. 137/2006 Sb., byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2015 Sb. s účinností od 6. března 2015. Novela přinesla zjednoduššení procesu veřejných zakázek ve vztahu k zadavatelům a rovněž ve vztahu k dodavatelům (tedy podnikatelům)
Zápis do obchodního rejstříku
Novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a úpravou § 108 může, na žádost právnické osoby, provést zápis do  rejstříku ihned notář, který sepsal tzv. podkladový notářský zápis. Zápisy do rejstříku lze provést snadněji, rychleji a s menší administrativní zátěží (bez inteligentního formuláře)
MS
V květnu 2015 MS spustilo novou aplikaci, která umožňuje notářům provádět online zápisy do veřejných rejstříků
Zakládání obchodních korporací a rychlost procesu jejich založení
Legislativní úprava by měla vést především ke snížení administrativní zátěže při zakládání obchodní korporace a ke zrychlení procesu jejího založení  např. formou vyšší podpory elektronizace soudního řízení, příp. umožnit podnikatelům alternativu při zakládání obchodní korporace nebo při změně
MS
Aktuálně jsou dále činěny kroky ke zjednodušení zápisů přes notáře a snížení hrazených poplatků
Dokládání bezdlužnosti při žádosti o příspěvky např. v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
Úřad práce si již nyní může potvrzení o bezdlužnosti zjistit sám, pokud k tomu dá žadatel souhlas. MPVS dále navrhuje, aby v případě neudělení souhlasu a nezproštění mlčenlivosti za tímto účelem příslušné instituce vůče ÚP ČR, měl občan povinnost potvrzení o tzv. bezdlužnosti doložit sám, ne však starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti o příspěvek
MPSV
Od 1. ledna 2015 nabyla účinnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví, že v případě, že žadatel nedá souhlas ÚP ČR ke zjištění potřebných údajů a nezprostí za tímto účelem příslušné instituce mlčenlivosti vůči ÚP ČR, bude mít za povinnost potvrzení o bezdlužnosti doložit sám, přičemž  nebude moci být starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti o příspěvek. Primárně tedy bude zjišťovat  bezdlužnost za zaměstnavatele ÚP ČR.
Informační systém živnostenského rejstříku a jeho digitální archív
Cílem je využití funkcionalit informačního systému živnostenského rejstříku a vytvoření digitálního archívu dokumentů, které předkládají podnikatelé ve svých podáních jednotlivým živnostenským úřadům.
MPO
Využití digitálního archívu živnostenského rejstříku a zavedení sdílení dokumentů z něj živnostenskými úřady vede k úspoře nákladů podnikatlů, kteří nebudou muset opakovaně dokládat dokumenty, které již jednou živnostenskému úřadu doložili a jejichž aktuálnost je zachována. K 1. lednu 2015 došlo také ke zlepšení ochrany soukromí  a osobních dat FO vedených v živnostenském rejstříku v důsledku zneveřejnění některých dosud veřejných údajů. 
Administrativa při schvalovacích procesech při vzniku podnikatelské činnosti 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích přinesou celou řadu nových možností vedoucí ke snížení zátěže - např. opuštění povinného základního kapitálu u s.r.o. ve výši 200 tis. Kč (nově stačí pokud je vklad společníka 1 Kč). Úprava zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob přinese možnost přímých zápisů do veřejného rejstříku notáři, pokud bude mít zapisovaná skutečnost podklad v notářském zápisu.  
MS
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 304/2013 Sb., došlo tak ke zjednodušení celé řady zápisů do veřejných rejstříků.
Licenční a povolovací řízení v Licenční správě MPO
Zahájení plného provozu elektronického systému pro licenční a povolovací řízení v Licenční správě MPO - ELIS umožní vést celé licenční a právní řízení elektronicky. ELIS bude provázán s dalšími infromačními systémy, čímž se zrychlí a zefektivní oběh dokumentů. Ke komunikaci budou využívány datové schránky. 
MPO
Systém funguje od roku 2013 a byl navržen tak, aby byl flexibilní a umožňoval další rozvoj, vč. požadavků a připomínek ze strany zástupců podnikatelů 
Kontrola nelegální práce
Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů se sníží administrativní zátěž zaměstnavatelů při prokazování legálního zaměstnávání, přičemž umožní orgánům kontroly participaci na získávání údajů o zaměstnancích zaměstnavatele
MPSV
S účinností od 1.1.2015 došlo ke změně § 136 zákona č. 435/2014 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů tak, že inspektoři Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce mohou informace získávat z informačních systémů ČSSZ a Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. 
Složitost organizace daňové správy
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správe ČR, účinný od 1.1.2013 přinesl změnu organizace daňové správy - nově pouze 14 finančních úřadů, jeden Specializovaný fianační úřad a jedno Odvolací finanční ředitelství. Přínos pro podnikatele lze spatřovat především v zefektivnění vnitřních procesů a činností v rámci Finanční správy ČR. 
GFŘ
Reorganizace orgánů finanční správy významně přispěla ke snížení administrativní zátěže podnikatelů z pohledu daně z nemovitých věcí a stabilizovala oblast důchodového spoření. V současné době probíhá kontrola spisů, kontrola příslušných účtů a dokončování souvisejících správních řízení. 
Daň z přidané hodnoty
Navrhované změny zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, které mají vliv na snížení zátěže podnikatelů - 1) oblast vymezení plátců, nová kategorie identifikovamých osob, změny v registraci a zrušení registrace plátců a identifikovaných osob, 2) povinnost elektronických podání
MF
Úkol je z hlediska zákona o DPH a jeho novely splněn, realizaci zavedení povinných elektronických podání má nyní v kompetencí Finanční správa. Od 1.1.2016 došlo rovněž k zavedení kontroloního hlášení a současně k zavedení povinnosti podávat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přinání, hlášení, přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení jen elektronicky. Povinnost elektronického podání se pak vztahuje také na nově zavedené kontrolní hlášení. 
Daňové přiznání v rámci insolvenčního řízení
Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se zjednodušuje a zpřesňuje postup při podávání daňového přiznání v rámci insolvenčního řízení. Dále je navrženo, že poplatník s příjmy ze závislé činnosti daňové přiznání nemusí podávat, neboť je daňová povinnost zaměstnance vyrovnána zaměstnavatelem měsíčními zálohami z příjmů ze závislé činnosti.
MF
Úpravou zákona o daních z příjmů (§ 38gb) se stanoví obsah daňového přiznání podávaného v průběhu i na konci zdaňovacího období poplatníkem v insolvenci. Termín pro podání daňového přiznání v konkrétních případech insolvenčního řízení stanoví daňový řád. 
Statistická zjišťování ČSÚ
V r. 2014 došlo v souladu s plněním úkolů obsažených v Usnesení vlády ČR ze dne 29. srpna 2012 č. 634 k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby k úpravám systému resortních zjišťování
ČSÚ
V roce 2015 provedl ČSÚ 110 statistických zjišťování, oproti roku 2014 zrušil 1 statistické zjišťování s víceletou periodicitou a uskutečnil 3 nová statistická zjišťování. I přes úsporu v počtech oslovených zpravodajských jednotek u ostatních zjišťování se zvýšila odhadovaná administrativní zátěž o 0,1 %. 
Návaznost Registru živnostenského podnikání na základní registry veřejné správy
Hlavním cílem projektu byla úprava programového vybavení informačního systému Registru živnostenského podnikání, vč. aktualizace dat v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci. V rámci projektu bylo také nutné provést změnu v ukládání a evidenci elektronických dokumentů souvisejících s vedením živnostenské agendy.
MPO
Splněno MPO realizací projektu Integrovaného operačního programu "Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy" v období let 2010 - 2013
Limity u veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací řízení při jedné nabídce
Novelou zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů by mělo být zavedeno: 1) zvýšení zákonných limitů veřejné zakázky malého rozsahu. Nově se jedná o veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje 2 mil. Kč bez DPH a v příp. stavebních prací 6 mil. Kč bez DPH 2) omezení zákonné povinnosti zrušit zadávací řízení jedné nabídce
MMR
Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabylo účinnosti od 1. ledna 2014 (některé výjimky od 1. ledna 2015), zvyšuje zákonné limity veřejné zakázky malého rozsahu a omezuje zákonnou povinnost zrušit zadávací řízení při jedné nabídce.
Způsoby komunikace se správcem daně a elektronické dražby
Novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů se předpokládají tyto změny: 1) odpadne povinnost dlužníka oznámit správci daně údaje, které lze zjistit prostřednictvím dálkového a nepřetržitého přístupu z veřejného registru, s výjimkou prohlášení o majetku 2) úprava provádění elektronické dražby - možnost využití realizace elektronických dražeb správcem daně přinese nejen podnikatelům úsporu času a finančních nákladů spojených s jinak potřebnou osobní účastí na dražbě, příp. s náklady na zajištění zastupování 3) dojde ke zřízení daňových informačních schránek z moci úřední těm daňovým subjektům, které mají zpřístupněnou datovou schránku 4) bude umožněno činit podání i datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Daňovým subjektům tak přibude další možnost, jak učinit podání datovou zprávou. 
MF
Byly zřízeny daňové informační schránky z moci úřední daňovým subjektům, které mají datovou schránku - tím jim odpadla nutnost podávat žádost o jejich zřízení; umožňuje se podání i datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, čímž se daňovým subjektům rozšiřují možnosti, jak učinit podání datovou zprávou. Projekt elektronických dražeb je ve stádiu zpracování. 
Elektronizace veřejné správy (eGovernment)
Elektronizace veřejné správy nadále pokračuje, nyní jsou připravovány kroky: 1) usnadnění přístupu k informacím o právní úpravě podnikání a jejich změnách v rámci projektu eSbírka 2) zjednodušování správnách řízení. 
MV
Všechna opatření týkající se eGovernmentu jsou naplňována průběžně. Jednotlivé projekty (zejména základní registry, datové schránky, síť kontaktních míst Czech POINT, Portál veřejné správy, otevřená data apod.) jsou nadále rozvíjeny a precizovány prostř. Specifického cíle 3.1 dokumentu Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020 ("Dobudování funkčního rámce eGovernmentu").
Komunikace zaměstnavatelů s orgány sociálního zabezpečení
MPSV připravuje prohloubení elektronizace v komunikaci zaměstnavatelů s orgány sociálního zabezpečení, snížení počtu papírových tiskopisů a potvrzení vyplňovaných zaměstnavateli. Dojde k rozšíření jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a soustředění veškerých potřebných dat pro jednotlivé agendy resortu MPSV
MPSV
Opatření souviselo se zřízením Jednotného inkasního místa (JIM) zákonem č. 458/2001 Sb., které však nebude realizováno, a proto opatření bude řešeno jiným způsobem. Bylo ustoupeno od povinné elektronické komunikace mezi zaměstnavatelem a orgány sociálního zabezpečení a to z důvodu, že u některých zaměstnavatelů s malým počtem zaměstnanců by naopak mohle dojít k nárůstu administrativy a s tím spojených nákladů. Od 1. 1. 2015 došlo k rozšíření stávajících způsobů kvalifikovaného elektronického podání o další způsob prostřednictvím uživatelského účtu na portálu ČSSZ. Na portálu ČSSZ jsou také zveřejněny nové interaktivní tiskopisy pro klienty. 
Duplicita údajů pro statistický úřad a pro finanční úřad
Prohloubení spolupráce MF a Českého statistického úřqadu ve hledání možností předávání dat. Vazba na zavedení Jednotného inkasního místa (JIM) - i přestože došlo ke zrušení projektu JIM, opatření nadále směřuje ke zjednodušení daňového systému a správy daní a pojistného.
MPSV
Od roku 2013 probíhají jednání mezi MS, MF, GFŘ a ČSÚ vztahující se k možnostem zajištění předávání informací zjištěných v rámci výkonu finanční správy a rejstříkových soudů vzhledem ke způsobu zajištění přenosu informací, které se vztahují především k účetním výkazům. Předmětem jednání je i skutečnost jakým jednotným způsobem zajistit předávání požadovaných údajů v rámci všech orgánů státní správy, a to jak pro jejich další využití, tak i s ohledem na nutnost snížení administativní zátěže dotčených subjektů. 
Přebírání norem EU
Cílem je zamezit "Gold platingu" při transpozici směrnic EU do českého právního řádu (rozšiřování požadavků nad jejich obsah). 
ÚV ČR
V rámci pilotního projektu byl v podmínkách MPO zpracován Transpoziční průvodce jako manuál pro zaměstnance MPO zastupující ČR při jednáních v pracovních orgánech Rady EU v podobě návodu a ucelené informace o způsobu přípravy návrhů na úravni EU, o fázích legislativního procesu a o fázi následné transpozice předpisů EU do českého právního řádu, a to za účelem včasného provádění hodnocení k návrhnům EK a prevence přijímaných nadbytečných ustanovení do právního řádu. Termín předpokládaného ukončení 31.12. 2016
Jednotná inkasní místa
Vznik JIM bude znamenat přesun kompetencí k výběru veřejných pojistných od dnešních orgánů správy sociálního zabezpečení a od zdravotních pojišťoven na orgány Finanční správy ČR. Toto přinese významné zjednodušení styku poplatníků a orgánů státní správy. 
MF
Došlo k zásadnímu přehodnocení projektu JIM a od roku 2013 jsou práce na projektu zastaveny. Opatření budou realizována jiným způsobem. 
Prokazování kvalifikace dodavatelů veřejných zakázek
V oblasti zadávání veřejných zakázek se počítá s dalšími úpravami. Předpokládá se zejména, že veřejnému zadavateli bude kvalifikaci prokazovat pouze ten podnikatel, jehož nabídku zadavatel vybral v zadávacím řízení jako nejvhodnější. 
MMR
V roce 2015 MMR dokončilo práce na novém zákonu o zadávání veřejných zakázek, ve kterém byla provedena transpozice nových zadávacích směrnic a došlo i k dalším úpravám procesu zadávání veřejných zakázek. V novém zákoně se upravuje prokazování kvalifikace dodavateli tak, že kvalifikaci bude prokazovat pouze vybraný uchazeč. Zákon nabude účinnosti 1. října 2016. Spolupracující institucí je ÚOHS. 
Statistika, spolupráce, předávání dat - sdílení informací mezi subjekty státní správy
Prohlubování a rozšiřování spolupráce mezi subjekty z veřejné, ale i soukromé ekonomické sféry při přebírání administrativních dat s cílem snížit zátěž respondentů a zachovat či zvýšit kvalitu statistických informací. 
spolupráce několika subjektů
Úkol je plněn průběžně na různých místech veřejné správy - např. ČTÚ v dubnu 2015 ukončil projekt "Napojení needitačních agendových systémů ČTÚ na Informační systém základních registrů", MV dále precizuje a rozvíjí projekty základních registrů, datové schránky, síť kontaktních center Czech POINT, Portál veřejné správy, otevřená data apod., MF podporuje zjednodušení výběru a správy daní a pojistného, dále probíhají jednání mezi MS, MF, GFŘ a ČSÚ ohledně možnosti zajištění předávání informací zjištěných v rámci výkonu finanční správy a rejstříkových soudů vzhledem ke způsobu zajištění přenosu informací, které se vztahují především k účetním výkazům atd. 
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