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Platné znění zákona o podpoře malého a středního podnikání s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 4a 

 

(1) Zřizuje se Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen "Agentura") 

jako státní příspěvková organizace se sídlem v Praze. Agentura má právo hospodařit 

s majetkem státu a při své činnosti se řídí zvláštními zákony. 3a) Agentura je podřízena 

Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo"). 

 

(2) Statutárním orgánem agentury je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr 

průmyslu a obchodu. Bližší podmínky činnosti agentury a její organizační uspořádání upraví 

statut, který schvaluje ministr průmyslu a obchodu. 

 

(3) Agentura plní úkoly v oblasti podpory podnikání tím, že 

a) poskytuje podporu malým a středním podnikatelům podle tohoto zákona, 

b) poskytuje podporu podnikatelům na základě programů schválených vládou podle 

zvláštního zákona, 3b) 

c) plní funkci určené organizace při poskytování investičních pobídek podle zvláštního 

zákona, 3c) 

d) plní další úkoly v oblasti podpory podnikání. 

 

(4) Agentura dále poskytuje podporu podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie. 

------------------------------------------------------------------ 

3a) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3b) Například zákon č. 218/2000 Sb. 

3c) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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§ 4b 

 

(1) Zřizuje se státní příspěvková organizace Agentura pro podnikání a inovace se 

sídlem v Praze. 

 

(2) Agentura pro podnikání a inovace vykonává činnost zprostředkujícího subjektu 

pro poskytování podpory podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6). 

 

(3) V čele Agentury pro podnikání a inovace je generální ředitel; na jeho výběr, 

jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o 

výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním 

úřadu. 

 

(4) Na zaměstnance Agentury pro podnikání a inovace, kteří vykonávají činnosti 

uvedené v § 5 odst. 1 zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě. 

 

(5) Agentura pro podnikání a inovace se považuje za služební úřad. Za vedoucího 

služebního úřadu a služební orgán se považuje generální ředitel.  

 

(6) Nadřízeným služebním úřadem Agentury pro podnikání a inovace je 

ministerstvo. 

§ 5 

 

(1) Finanční prostředky státního rozpočtu určené k financování podpor podle tohoto zákona 

jsou soustředěny v rozpočtové kapitole ministerstva, které může zajišťovat finanční 

prostředky pro financování podpor i z dalších zdrojů. 

--------------------------------------------------------------------- 

6) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013  ze dne 17. 

prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro 

rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. 

prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních 
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týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 

1080/2006. 

 

(2) Podporu poskytují 

a) ministerstvo, Agentura, Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade a Design 

centrum ČR, zřízené ministerstvem, ministerstvo, Česká agentura pro podporu 

podnikání CzechTrade, která byla zřízena ministerstvem, Agentura pro podnikání 

a inovace a Agentura, a to ve formě uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) a b). K tomuto účelu 

tyto subjekty, nejsou-li organizační složkou státu, zřídí ve prospěch České republiky účty 

u banky, která vede jejich účet, a podporu poskytují na základě písemné dohody uzavřené 

s ministerstvem; dohoda musí obsahovat podmínky použití prostředků státního rozpočtu, a to 

podle jednotlivých programů podpory, způsob jejich vyplácení příjemcům podpory, zásady 

nakládání s těmito prostředky na účtech banky, pravidla pro jejich zúčtování se státním 

rozpočtem, 

b) Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (dále jen "banka"), a to ve formě 

uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) až e), z prostředků státního rozpočtu soustředěných na 

účtech zřízených bankou ve prospěch České republiky. Podporu banka poskytuje na základě 

písemné dohody uzavřené s ministerstvem; dohoda musí obsahovat podmínky podle 

písmene a) obdobně a dále stanovení výše odměny banky za poskytované služby zahrnující 

přiměřený zisk (dále jen "poskytovatelé podpory"). 

 

(3) Ministerstvo dbá o to, že na účtech banky nebudou vznikat vklady prostředků státního 

rozpočtu nepřiměřené splatným závazkům. 

 

(4) Prostředky určené na financování podpory jsou pro účely jejich zúčtování se státním 

rozpočtem prováděného bankou považovány za čerpané dnem uzavření smlouvy 

s příjemcem podpory, a to v rozsahu celého sjednaného závazku k jejich vyplacení. 

 

(5) Příjemcem podpory mohou být malí a střední podnikatelé při splnění podmínek 

stanovených tímto zákonem; u podpory podle § 3 písm. e) mohou být příjemcem podpory 

i sdružení pro rozvoj malých a středních podnikatelů, která jsou právnickou osobou; 

u podpory podle § 3 písm. f) mohou být příjemcem podpory i osoby připravující se na 

podnikání. 
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