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STAVEBNÍ ZÁKON A POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ 
 

16/12/16 2 

 

 Před více než 2 roky jsme předložili parametry jednotného povolovacího řešení.  

 Výsledkem je nedostatečná novela, která sice představuje dílčí zlepšení, ale 
nenaplňuje původní očekávání.  

 Zúčastnili jsme se mnoha jednání na různých úrovních a přispívali k řešení. Nyní 
budeme bojovat za to, aby současný návrh prošel a prosadili jsme pozměňovací 
návrhy týkající se zásadních rozporů, zejména zahrnutí do společného řízení i stavby, 
kde je stavbou vedlejší i vodní stavba.  

 Po vládě nyní požadujeme, aby nám předložila harmonogram kroku s milníky 
v podobě věcného záměru zákona a představení kompletní legislativy včetně změn 
v kompetenčním zákoně.  

 
 



ENERGETICKÁ ÚČINNOST – ZÁVAZKY PŘED EU 
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 Stát není schopen plnit závazek snižovat konečnou energetickou spotřebu      
a EK zároveň zvažuje další zpřísňování cílů.  

 Problémem je špatné nastavení výzev operačních programů a pomalé 
čerpání dotací z těchto programů.  

 I proto nyní velmi výrazně bojujeme jak poskytováním věcné argumentace, 
tak tlakem na aktivity vlády v oblastech potřebných změn nastavení 
operačních programů (například limitace pro velké podniky, vazby na EU 
ETS). 

 



KOHEZNÍ POLITIKA 
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 Nové období nabralo zpoždění a operační programy vnímáme jako jednu 
z investičních priorit.  

 V poslední době jsme pracovali na řešení neuspokojivého stavu hodnocení 
v OP PIK, které se neustále posouvalo  a v těchto dnech by měly být všichni 
žadatelé již postupně informováni o výsledku hodnocení jejich žádosti, 
nejpozději do konce roku, ale i dříve.  

 Daří se nám některé podmínky ve výzvách či hodnotících kritérií ovlivni tak, 
aby pro firmy nebyly příliš zatěžující a v praxi nesmyslné. Dále bojujeme za 
rozumné realokace mezi programy, efektivní systém hodnocení apod. 

 



OCHRANA DAT 
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 ČR bude muset v blízké době implementovat evropské směrnice a nařízení 
související s ochranou dat, to přinese nové povinnosti a s tím spojené 
náklady a rizika pro firmy.  

 Provedli jsme šetření a zjistili například, že firmy o Nařízení o ochraně 
osobních údajů moc nevědí a připraveny příliš nejsou. Iniciovali jsme výzvu 
k vládě a budeme osobně usilovat, aby implementace byla pro firmy co 
nejméně náročná.  

 Budeme požadovat osvětu, kterou i sami provádíme, a návody pro firmy.  
 



VODNÍ ZÁKON A POPLATKY ZA ODBĚR VODY 
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 Novela vodního zákona předložená letos MŽP nakonec neobsahovala 
úpravy, které by znamenaly zhoršení, což lze považovat za úspěch. 

 Nicméně ani původní návrh neřešil systémově financování vodního 
hospodářství v ČR a poplatky za odběr povrchové vody, což trápí průmysl. 

 Nechali jsme si zpracovat k tomuto studie a budeme na pracovní úrovni 
s příslušnými resorty pracovat na řešení a přípravě právní úpravy, která 
pomůže řešit současný stav. Momentálně je systém financování podniků 
Povodí primárně zajištěn finančními zdroji plynoucími z průmyslu. 

 



VaV 
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 Svaz bude v příštím období pokračovat v podpoře dlouhodobého 
kolaborativního výzkumu realizovaného průmyslovými podniky                     
a výzkumnými organizacemi.  

 V krátkodobém horizontu pomůžeme přijetí novely z. 130/2002 o podpoře 
výzkumu, aby nedošlo k pozastavení vyhlašovaných výzev, a dohlédneme 
na implementaci Metodiky hodnocení výzkumných organizací.  

 Důležitá bude příprava nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, 
který by měl stanovit mimo jiné koncepci řízení VaVaI a měl by obsahovat 
vznik zastřešující instituce aplikovaného výzkumu a vývoje. 

 



DANĚ 
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 Náročnost plnění daňových povinností se bohužel nesnižuje. Potvrzují to jednak 
šetření SP ČR, tak výsledky mezinárodních srovnávání. V žebříčku Doingbusiness 
figuruje ČR na 53. místě. Podle loni zveřejněných čísel se sice ČR pohybovala na 122. 
pozici, ale „zlepšení“ je dáno pouze změnou metodiky, nad kterou stále zůstává 
velký otazník. Ve skutečnosti jsme se nijak nezlepšili.  

 Dlouhodobě proto požadujeme po Ministerstvu financí ČR, aby přišlo s opatřeními na 
snížení daňové náročnosti – cílenost kontrol, propojenost systému, předvyplněná 
přiznání, nezadržování nesporné části vratky DPH. MF nyní zahájilo práce na přípravě 
těchto opatření a Svaz bude vyvíjet tlak, aby nezůstalo pouze u slibů. Osobně to 
přislíbil i ministr financí na jednání na Svazu. 

 



ODPADY 
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 Jedním z problematických návrhů a složitých i z hlediska naší členské 
základny je návrh zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou 
životností. Právě druhý zmíněný zákon představuje nové limitující úpravy, 
nad nimiž se těžko hledá shoda.  

 V současnosti jednáme o vyřešení těch nejzásadnějších rozporů, například, 
aby nedošlo ke zpětnému zásahu do vlastnictví kolektivního systému 
asociacemi či aby burza nebyla jediný a zákonem povinný nástroj pro obchod 
se sebranými výrobky s ukončenou životností. 

 



ZÁKONÍK PRÁCE (ST 903) 
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 Návrh v poslanecké sněmovně představuje úpravu, která byla dosažena po 
mnoha kolech připomínkového řízení a složitých jednání s MPSV a zejména 
s odbory – křehká dohoda o nenačítání pozměňovacích návrhů.  

 Nutné rozvinout aktivity v PSP – jednání ve výborech a poslaneckých klubech  
s cílem hledat oporu proti načítání a schválení PN ze strany odborů, brzdit 
projednávání, optimální varianta zamítnutí novely.  

 



ZRUŠENÍ KARENČNÍ DOBY (ST 744) 
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 V PSP je stále původní senátní návrh ČSSD na zrušení karenční doby – ST 744  
(p. Škromach), s kompenzací pro zaměstnavatele – sleva na odvodech pojistného na 
sociální pojištění o 0,2%, návrh je zařazen k projednání v 1. čtení na programu  
53. schůze od 29. 11. 2016, pod bodem 152 a bez pevného zařazení.  

 V rámci 133. PS RHSD byl 21. 11. 2016 projednán materiál s variantami řešení zvýšení 
dávek nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti, zaměstnavatelé i odboráři 
podpořili zvýšení už od 31. dne DPN, odboráři ale nepodporují zvýšení ve dvou 
krocích (od 31. a následně od 61. dne) a konkrétní procentuální výše zvýšené dávky 
má být také ještě předmětem diskuse.  

 Ze strany SP ČR zazněl na jednání PS RHSD i apel, aby už nebylo téma zrušení karenční 
doby dále prosazováno, protože na něm není možné dosáhnout shody.  

  
 



MINIMÁLNÍ MZDA  
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 S účinností od 1. 1. 2017 bylo schváleno navýšení minimální mzdy z 9 900 
na 11 000 Kč (NV č. 336/2016 Sb.), a to i přes náš požadavek na postupné 
přibližování ke 40 % průměrné mzdy a navyšování cca o 700 Kč ročně. 

 Zároveň se ruší i stávající zvláštní sazba minimální mzdy pro OZP (9 300Kč).  
 



NEDOSTATEK PRACOVNÍCH SIL NA TRHU PRÁCE  
 

16/12/16 13 

 

 Urychleně doplnit cizinci ze třetích zemí – vyšší kvóty na Ukrajinu, umožnit 
využívat i agenturní zaměstnance/dočasné přidělení na cizince ze třetích 
zemí  

 Pozn.: současné praktiky Ukrajinci přes Polsko nebo Maďarsko nemají 
jednoznačný legální výklad) – jasnou legální cestu i např. s omezením výběru 
agenturních zaměstnanců pouze na vybrané státy.   

 



NEDOSTATEK PRACOVNÍCH SIL NA TRHU PRÁCE  
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 Režim Ukrajina – jednáme o zkrácení termínu k osobnímu pohovoru pro 
podání žádosti uchazeče o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátu 
ČR ve Lvově 

  Tzv. Režim Ukrajina – možnost zaměstnat středně a nízko kvalifikované 
ukrajinské zaměstnance na pozicích, které nejsou ani po 30 dnech obsazeny 
zaměstnanci ČR. Kvóta na listopad (320 žádostí) byla vyčerpána již 21. 10. 
2016, pro prosinec byla vyčerpána již 7. 11. 2016.  

 Lhůta pro přijetí žádosti  činila v srpnu 7 dní, v prosinci je to už 47 dní. 
V průběhu prosince se bude konat společná schůzka s garanty tohoto 
projektu a zástupci ministerstvem (MZV, MV, MPO a MPSV). 

 



TRH PRÁCE 
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 Zpracovat a ověřit opatření na podporu mobility domácí pracovní síly, která 
přispějí k vyřešení regionálních disparit na trhu práce a rozšíří pracovní 
uplatnění pro nezaměstnané. 

 SPLNĚNO V rámci opatření na podporu uchazeči a zájemci o zaměstnání  
v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, byl zaveden nový nástroj APZ 
"příspěvek na podporu regionální mobility". Na základě požadavků Svazu byly 
zmírněny podmínky pro nárok na příspěvek (vypuštěna podmínka vedení 
v evidenci déle než 12 měsíců, zvýšení limitu pro výši mzdy pro zachování 
nároku na příspěvek).  



TRH PRÁCE 
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 Představit modely změn fungování tzv. 3. pilíře důchodové reformy, jako 
doplňkové formy k 1. pilíři a vylepšení celkového důchodu, včetně 
harmonogramu jejich zavedení. 

 PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO Výstupy odborné komise pro důchodovou reformu 
s konkrétními návrhy jsou předmětem diskuse. Modely  zapojení 
zaměstnavatelů vyžadují hlubší diskusi na úrovni Svazu a s odbory. Profese 
horníků, kterých se spořící modely ve 3. pilíři týkají nejvíce, byly   řešeny 
v souvislosti s omezováním těžby v uhelných společnostech jinými systémy. 
Existující právní úprava  předdůchodů nebyla využita i u starších 
zaměstnanců, protože nepředcházelo spoření.  

 



VZDĚLÁVÁNÍ 
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 Novelou školského zákona zavést povinnost konání přijímacích zkoušek na 
maturitní obory od školního roku 2016/17. V rámci společné části maturitní 
zkoušky od školního roku 2018/19 zařadit povinnou zkoušku z matematiky.  

 SPLNĚNO Novela školského zákona zavádí přijímací zkoušky od šk. roku 
2016/17 a povinnou maturitu z matematiky od roku 2021.  

 Nicméně MŠMT se snaží nařízením vlády uložit povinnost povinné 
matematiky jen části oborů, ale část z nich bude (zatím jen dočasně) 
vyjmuta. S takovým postupem nesouhlasíme! 

 



VZDĚLÁVÁNÍ 
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 Navrhnout reformu financování regionálního školství a úpravu normativů 
středních škol podle reálných potřeb oborů. 

 PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO Reforma financování je projednávána v poslanecké 
sněmovně. MŠMT předložilo jen část parametrů (koeficienty PH max, 
příplatky, vzorové výpočty), ze kterých nelze posoudit, jaký bude dopad 
reformy na odborné školy.  

 Svaz požaduje jejich doplnění a zveřejnění. 
 



NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA 
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 Jde o novelu zaměřenou na ochranu proti šikanózním věřitelským insolvenčním 
návrhům a elektronizaci některých podání v rámci insolvenčního řízení tak, aby bylo 
možné díky on-time analýze identifikovat případné nekalé praktiky.  

 Dále rozšiřuje dohled MSp nad insolvenčními správci a v agendě oddlužení se snaží 
omezit působení „poradců pro oddlužení", kteří některé zadlužené dostávají do ještě 
horší dluhové pasti.  

 SP ČR předložil pozměňovací návrh ohledně kritérií pro posuzování úpadku 
v případě platební neschopnosti (tzv. mezera krytí), který si formálně osvojil 
předseda ÚPV Jeroným Tejc a který ÚPV podpořil. Návrh je před 3. čtením, které je 
na programu 53. schůze PSP od 29.11.2016 pod bodem 191, bez pevného zařazení. 

 



EVROPSKÝ PROSTOR  
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 Brexit: SP ČR jako součást podnikatelské a zaměstnavatelské lobby v Evropě 
se musí soustředit na zachování tržních principů a udržení všech čtyřech 
svobod vnitřního trhu.  

 Obchodní politika: SP ČR musí i nadále podporovat všechny snahy EK uhájit 
dosavadní úspěchy ve sjednávání dvojstranných obchodních a investičních 
dohod (Vietnam, Jižní Korea, Kanada, atd.), udržet 
harmonogram projednávání dohody s USA i dynamiku jednání o dalších 
bilaterálních dohodách (Japonsko, Filipíny, Indonésie, Austrálie a Nový 
Zéland).  

 



EVROPSKÝ PROSTOR  
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 Udělení statusu tržního hospodářství Číně: v souvislosti s vypršením 
některých přechodných ustanovení přístupového protokolu Číny ke Světové 
obchodní organizaci SP ČR lobuje prostřednictvím BusinessEurope za dlouho 
očekávanou revizi antidumpingové a antisubvenční legislativy s cílem bránit 
nekalé konkurenci ze států, kde má stát velký vliv na ekonomiku.  

 



PODPORA EXPORTU 
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  Svaz v letošním roce zorganizoval 13 podnikatelských misí doprovázejících 
prezidenta, premiéra a ministry vlády. Ta největší v letošním roce vedla  
do Íránu a zúčastnilo se jí téměř 60 firem. Vedle toho jsme se podíleli  
na organizaci několika desítek tuzemských akcí na podporu exportu.  

 Od roku 2002 každoročně organizujeme konzultace firem s ekonomickými 
diplomaty a řediteli ZK CzechTrade, pravidelně se účastní cca 350 zástupců 
firem. Letos jsme zaregistrovali 330 účastníků, kteří si zažádali o celkem 
2.372 individuálních schůzek.  

 



PODPORA EXPORTU 
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 Největší zájem našich exportérů je stále převážně o mimoevropské 
destinace: Bělorusko, Brazílie, Čína, Egypt, Indie, Írán, Kazachstán, Mexiko, 
Rusko, Saudská Arábie, SAE, Turecko, Vietnam a USA. 

 



PODPORA EXPORTU 
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 Institucionální podpora exportérů se v poslední době díky našemu působení 
významně vylepšila. Sledujeme koordinaci MZV, MPO a sítě zahraničních kanceláří 
CzechTrade a CzechInvest a podílíme se na hodnocení zastupitelských úřadů CŘ        v 
zahraničí z hlediska podpory exportérů. 

 Hlavní prioritou ekonomické agendy zastupitelských úřadů se i díky SP ČR stal 
klientský přístup k exportérům a k jejich zájmovým organizacím.  

 Problematická je situace v oblasti exportního financování a pojišťování. Nová 
koncepce směřující k transformaci systému státní podpory v této oblasti bohužel 
nebyla vládou schválena a s tím souvisí obavy ze zhoršeného přístupu exportérů 
k financím.  

 Těmto otázkám se věnuje expertní skupina tzv. Platforma exportérů SP ČR. 
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