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INFORMACE Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ESIF 

▪ Svaz spolupracuje s MPO na odstranění administrativních bariér čerpání, podílí se na nastavení 

programu a realizaci konkrétních opatření. Změnou nastavení podmínek se administrativní zátěž pro 

žadatele v OP PIK v posledním půl roce snížila a došlo k několika pozitivním úpravám. 

▪ Implementována Svazem zajištěná možnost podpory velkých podniků v programu Potenciál, pokud 

budou na projektu spolupracovat s MSP. Lze to považovat za velký úspěch Svazu při vyjednávání s EK 

ve prospěch podniků. 

▪ Svaz podpoří vznik programu „velké dešťovky“, který by pomohl průmyslovým firmám se zadržením 

vody pro průmyslové využití.  

▪ Problematika sucha by také měla být zohledněna v dokumentech pro budoucí programové období 

kohezní politiky. 

▪ ČMZRB rozšíří program EXPANZE. Nově MSP mohou financovat technologie související se zavedením 

a provozováním vysokorychlostního internetu, zpracováním dřeva zasaženého kůrovcem či 

k efektivnějšímu využívání vody v průmyslu.  

▪ Svaz se dohodl s MPO, že v rámci prioritní osy I. (inovační aktivity apod.) bude plně využit limit 

alokace pro velké podniky, v případě zbylých prostředků zejména skrze program Aplikace. 

▪ Na Monitorovacím výboru OP PIK byla krátce diskutována otázka politického rozhodnutí o realokaci 

prostředků mimo OP PIK. Dle Evropské komise (EK) je pro diskusi nad možností realokace klíčové 

zaměření na uhelné regiony. Svaz deklaroval, že v OP PIK jsou programy, kde firmy zájem čerpat mají 

a mají absorpční kapacitu. Toto potvrdil i na jednání pracovní Rady ESIF či na jednání s ministryní MMR. 

▪ Svaz podporuje fungování OP PIK jako klíčového programu pro podnikatelský sektor. S podporou 

MPO bude v programech s absorpční kapacitou a s typově kvalitními projekty požadovat zajištění 

prostředků na vyhlášení výzev pro zbytek stávajícího programového období. Konkrétně se jedná 

například o programy Potenciál, Inovace, Aplikace, Nemovitosti či programy ve vztahu k Průmyslu 4.0. 

o Svaz dohodl s ministryní pro místní rozvoj, že MMR pomůže zajistit prostředky a bude 

podporovat Svazem předložený návrh k zajištění prostředků pro podnikatelskou sféru 

v klíčových programech OP PIK ve zbytku programového období. 

▪ MPO provedlo řadu kroků, které by měly v nejbližší době (dle informací MPO) obnovit certifikaci. 

Auditní orgán konstatoval, že byla přijata Řídícím orgánem OP PIK nápravná opatření. ČR bude ale 

muset provést finanční korekci části prostředků (dopad na státní rozpočet, ne na podnikatele). Na 

nastavení opatření Svaz spolupracoval. 

▪ Svaz vyzývá své členy k podávání žádostí o platbu v programu OP PIK co nejdříve, nejlépe ihned po 

ukončení realizace projektu. Při nevyčerpání dostatečného množství prostředků hrozí snížení alokace.  

▪ Svaz vyzývá členy k využití prostředků v aktuálních výzvách OP PIK. Byla provedena řada opatření 

snižujících administrativní zátěž. U programu Úspory energie jsou v současné výzvě odstraněny hlavní 

bariéry. 

▪ Svaz upozornil premiéra A. Babiše a ministra R. Brabce na velký zájem o dotační podporu projektů 

zaměřujících se na ochranu ovzduší v OP Životní prostředí, kde v rámci 89. výzvy byly vyčerpány 

alokované prostředky a uspokojeno bylo pouze 10 ze 163 projektů. Svaz požádal o nalezení řešení 

a způsobu dofinancování neuspokojených žadatelů. 

▪ Svaz ve vyjádření pro MMR k NKR (novému programovému období) podpořil zachování současné 

struktury operačních programů, v případě zúžení pak jako kompromis sloučení OP VaV s OP PIK. Dále 

žádal například o podporu soustav zásobování teplem či nových digitálních technologií.  

▪ BusinessEurope na základě požadavku Svazu bude pro příští období hájit podporu velkých podniků. 

https://www.cmzrb.cz/novinky/expanze-prinasi-reseni-v-oblasti-internetu-boje-se-suchem-a
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INFORMACE Z  OBLASTI ENERGETIKY A KLIMATICKÉ ZMĚNY 

Energeticko-environmentální problematika 

▪ V oblasti národní implementace revize směrnice EU ETS Svaz požaduje rozhodnout o implementaci 

3 podpůrných mechanismů (zejména využití tzv. derogací dle čl. 10c Směrnice a zavedení 

kompenzačního schématu za růst ceny elektřiny kvůli EU ETS) s cílem mimo jiné srovnat podmínky 

tuzemského průmyslu s podmínkami v okolních zemích, udržení konkurenceschopnosti či v případě 

derogací přispět k plnění klimaticko-energetických cílů. V tomto smyslu téma bylo komunikováno 

i v rámci koordinačního jednání s vrcholnými zástupci MPO a již dříve také formálním dopisem ministru 

Brabcovi. 

▪ Svaz se účastní diskuse a uplatňuje připomínky k Národnímu energeticko-klimatickému plánu, který 

stanoví národní cíle pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje do r. 2030. Požadujeme, aby 

národní cíle pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost zohledňovaly technicko-klimatické 

možnosti České republiky a ČR využila všech dostupných politik a opatření pro splnění cílů nákladově 

efektivní cestou, a to vč. podpůrných mechanismů v EU ETS. 

▪ Svaz na jednání s ministryní průmyslu zdůraznil zpoždění harmonogramu Národního akčního plánu pro 

chytré sítě (NAP SG), zejména ve vztahu k akumulaci energie. Jednotlivé kroky uvedené v NAP SG jsou 

provázané a další prodlevy mohou negativně ovlivnit připravenost ČR na moderní trendy v energetice. 

Téma bylo dále osobně komunikováno také náměstku Nedělovi a řediteli Havlovi. Bylo sděleno, že celý 

NAP SG bude do konce roku 2019 aktualizován a konsolidován. 

▪ Na základě aktivního přispění Svazu bylo dosaženo definitivní dohody na úpravě vyhlášky určující 

způsob výpočtu výše škody nebo újmy způsobené na lesích. Jedná se o významný úspěch, který 

zásadně transformuje dosavadní právní rámec zejména z pohledu průmyslových emitentů, kteří 

dlouhodobě platili za škody podle stavu lesa a imisního zatížení z 80. let. Dohodnuté závěry představují 

roční úsporu v nákladech průmyslových emitentů v ČR v řádech desítek milionů Kč. Nabytí účinnosti by 

mělo být od počátku roku 2019. 

▪ Svaz podpořil deklaratorní cíle společné výzvy účastníků diskusního setkání v Berlíně k tématu „firm 

capacity in Europe“. Deklarace vyzývá ke společné snaze o zajištění stálého a spolehlivého výkonu 

v evropských přenosových soustavách. 

▪ Proběhlo úvodní jednání nově založené pracovní skupiny MŽP pro analýzu možností omezení výjimek 

z BAT pro velké spalovací zdroje. Podařilo se dosáhnout řady dílčích posunů – např. se omezil rozsah 

látek, pro něž omezení výjimek bude zkoumáno.  

▪ Svaz uplatnil připomínky k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ pro podporované obnovitelné zdroje 

energie na rok 2019 a zúčastnil se jejich konferenčního projednání. ERÚ většinu připomínek Svazu 

neakceptoval a cenové rozhodnutí již oficiálně publikoval v de facto původní podobě. 

▪ Na jednání tripartity Svaz požádal Vládu ČR o rozhodnutí v souladu s ASEK a Programovým prohlášení 

Vlády ohledně investičního modelu a financování pro výstavbu jaderných bloků.  

▪ Bylo uplatněno stanovisko Svazu k novele zákona o pohonných hmotách. Drtivá většina připomínek 

Svazu byla zapracována. 

▪ Svaz uplatnil připomínky k zákonu o hospodaření energií. Po delší diskusi byly uspokojivě vypořádány. 

▪ Rada EU přijala pozici k Návrhu nařízení stanovující CO2 cíle pro osobní auta a LUV. Bližší informace 

a komentář Svazu naleznete zde. Svaz formálním dopisem GŘ oslovil všechny české poslance 

s konkrétními doporučeními pro hlasování. 

▪ Svaz požaduje zachovat pětileté moratorium na nezvyšování sazeb úhrad za vydobytý nerost. 

https://www.spcr.cz/en/news/12265-the-eu-industry-appeals-to-maintain-energy-security-in-europe
https://www.spcr.cz/en/news/12265-the-eu-industry-appeals-to-maintain-energy-security-in-europe
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12157-svaz-ma-vyhrady-k-navrhu-cenoveho-rozhodnuti-pro-poze-na-rok-2019
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12157-svaz-ma-vyhrady-k-navrhu-cenoveho-rozhodnuti-pro-poze-na-rok-2019
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12193-stanovisko-k-novele-zakona-o-pohonnych-hmotach-2018
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11785-stanovisko-k-novele-zakona-o-hospodareni-energii-2
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12263-evropska-legislativa-ztizi-existenci-spalovacich-motoru
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12285-petilete-moratorium-na-zmenu-uhrad-za-vydobyte-nerosty-se-nesmi-rusit
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Povolovací procesy 

▪ Svaz podpořil teze věcného záměru novelizovaného zákona o urychlení výstavby. 

▪ Svaz vyjádřil nesouhlasné stanovisko k poslanecké novele stavebního zákona. 

▪ Svaz je zapojen do hlavního „rekodifikačního týmu k povolovacím procesům“ a podílí se taktéž na práci 

jednotlivých pracovních skupin. 

INFORMACE Z OBLASTI DIGITÁLNÍ EKONOMIKY 

▪ Koncepce Digitální Česko byla schválena vládou, obsahuje zapracované veškeré zásadní připomínky 

Svazu a nyní probíhají přípravy detailních implementačních plánů, které by měly být dokončeny do 

konce roku 2018. Svaz například nabídl spolupráci v oblasti umělé inteligence. 

▪ Svaz ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR v Bruselu uspořádal seminář k návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro obchodní uživatele 

zprostředkovatelů online služeb. Seminář zaznamenal velký úspěch. Zpráva ze semináře zde. 

▪ Svaz intenzivně jednal s českými europoslanci a jejich asistenty před hlasováním k návrhu směrnice 

o autorském právu (Copyright). Svaz také rozeslal apel na české europoslance před hlasováním. 

Schválená pozice nicméně Evropského parlamentu požadavky Svazu dostatečně nezohledňuje, čímž 

mimo jiné zásadním způsobem ohrožuje další rozvoj umělé inteligence v EU. Komentář Svazu 

naleznete zde. Svaz vydal ve spolupráci s HK, ICT unií a Seznam.cz také společné prohlášení 

k hlasování Evropského parlamentu o směrnici o autorském právu v Jednotném digitálním trhu. 

▪ Evropský parlament na plenárním zasedání schválil nařízení o volném toku neosobních údajů. Svaz jej 

dlouhodobě podporoval a jeho přijetí lze považovat za velký úspěch ČR i Svazu průmyslu v EU. 

▪ Svaz přerušil pořádání prezenčních seminářů k GDPR a aktuálně byl dokončen rebranding "Akademie 

GDPR" na "Vyškoleno - Vaše digitální akademie", jehož cílem je na webové stránce www.vyskoleno.cz 

nabídnout firmám i institucím sofistikované e-learningové kurzy k tematice GDPR, perspektivně také 

k dalším tématům. Účastníme se nynějších pěti krajských seminářů MPO ke GDPR a plánujeme sérii 

článků pro firmy se zaměřením na dosavadní zkušenosti z praxe s cílem pomoci správné implementaci 

a vyhnutí se častým chybám. 

▪ Z diskuzí PS Svazu pro ochranu dat vyplynulo, že implementace GDPR firmy obrovsky administrativně 

i finančně zatěžuje, přesné náklady bude možné vyčíslit nejdříve po prvním roce implementace.  

▪ Svaz společně s Czech Fintech Association představil iniciativu Blockchain Republic. Oblasti 

Blockchainu se Svaz bude věnovat aktivněji (Pracovní skupina SP ČR, workshopy, konference, osvěta 

pro firmy apod.). 

▪ Ministerstvu vnitra a Ministerstvu průmyslu a obchodu byl zaslán vstup Svazu průmyslu pro potřeby 

přípravy rámcové pozice ČR k novému návrhu nařízení k odstraňování teroristického obsahu 

z internetu. Rámcová pozice ČR odráží pozici Svazu. Sdílíme cíl a ambici zodpovědně se zaměřit na 

problém terorismu a zajistit, že všichni aktéři pracují společně na bezpečnosti obyvatel Evropy. 

Nicméně některá ustanovení vyžadují vyjasnění, zatímco jiná ve svém současném znění vzbuzují obavy. 

INFORMACE Z OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 

Hospodářská politika a investice  

▪ Vláda schválila návrh novely zákona o investičních pobídkách. Svaz dlouhodobě žádá zásadní revizi 
současného stavu. Svaz vítá cíl změny systému investičních pobídek a zaměření na přidanou hodnotu, 
otazníky nad transparentností ale vyvolává pravomoc vlády schvalovat všechny pobídky na území ČR. 

https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12224-stanovisko-k-poslanecke-novele-stavebniho-zakona
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12163-seminar-na-tema-platforms-to-business-regulation
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12172-evropsky-parlament-jde-proti-technologickym-trendum
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12226-spolecne-stanovisko-k-hlasovani-evropskeho-parlamentu-o-smernici-o-copyrightu
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12226-spolecne-stanovisko-k-hlasovani-evropskeho-parlamentu-o-smernici-o-copyrightu
http://www.vyskoleno.cz/
https://www.blockchainrepublic.cz/
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12221-novela-zakona-o-investicnich-pobidkach
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12221-novela-zakona-o-investicnich-pobidkach.
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12221-novela-zakona-o-investicnich-pobidkach.
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Nyní se připravuje nařízení vlády, které ještě blíže určí síto pro přidanou hodnotu a Svaz v jeho 
nastavení s MPO nyní aktivně odborně spolupracuje.  

o Na kulatém stole k pobídkám za Svaz nejspíše prosazena úprava kritérií dle požadavků Svazu. 
Ve spolupráci s RVVI vytvořena pracovní skupina k tématu Výzkum a vývoj v legislativní úpravě 
systému investičních pobídek. 

▪ Svaz požádal jako člen Správní rady České agentury pro standardizaci o naplnění naší dohody 

a o přeložení norem se vtahem k BOZP, které nyní přeloženy nejsou. V tomto by mělo být Svazu 

vyhověno, překlady byly přislíbeny. 

▪ Probíhají jednání k digitální technické mapě ČR, kterou Svaz vítá jako principiálně dobrý záměr 

k systematické správě dat o umístění sítí. Nyní byly definovány rizika a základní předpoklady z pohledu 

podnikatelské sféry. Zároveň členové Svazu budou součástí pracovních skupin.  

▪ Dle interních informací byly ITC Zlín a EZÚ renotifikovány na 24, respektive 13 měsíců – měly by tedy 

i nadále mít oprávnění certifikovat zdravotnické prostředky, i když jednání s EK byla značně složitá. 

Později bude probíhat složitější notifikace na nová nařízení. EZU a ITC se musí nyní připravit na to, 

aby veškeré požadavky bez problémů plnily a mohly fungovat i následně. Dlouhodobější pozastavení 

certifikací zdravotnických prostředků by znamenalo i zastavení výroby, nemožnost dodávání 

nejaktuálnějších inovací na trh či existenční problémy pro menší firmy. Konkrétní příklady předal Svaz 

vedení MPO pro posílení pozice ČR ve vyjednávání s EK. Svaz toto již delší dobu iniciuje a připomíná na 

vrcholných úrovních MPO a ÚNMZ jako zásadní podmínky pro existenci a další rozvoj výrobců 

zdravotnických prostředků v ČR, což se díky Svazu řešilo i na ministerské úrovni. 

Doprava 

▪ Svaz lobboval spolu se svazy zemí CEE u svých europoslanců k emisím CO2 u aut, aby odmítli návrh Envi 

výboru na zpřísnění cíle snížení emisí vozidel. Bohužel europoslanci zemí CEE byli přehlasováni a cíle 

byly Evropským parlamentem schváleny ve výši 20 % pro rok 2025 a 40 % pro rok 2030, což velmi 

výrazně ohrožuje evropské automobilky. Rada poté schválila o něco přijatelnější snížení emisí pro rok 

2025 o 15 % a do roku 2030 o 35 % pro osobní automobily a 30 % pro dodávky. Nyní se bude 

vyjednávat v rámci trialogu. Svaz k tomu vydal kritický článek. 

▪ Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR na základě našeho vyjednávání schválil pozici ke Třetímu balíčku 

mobility, upravujícímu mj. emise nákladních aut, v souladu se stanoviskem Svazu. 

▪ Svaz uvítal zrušení zpoplatnění 900 km silnic I. třídy, ale kritizoval zbytečnost celého parametru 

a v návaznosti na nezpoplatnění i neefektivnost soutěže na nového provozovatele. 

▪ Svaz ve stanovisku k novele zákona o silniční dopravě (2018) podporuje moderní technologie, které 

umožňují poskytování kvalitnějších služeb v oblasti dopravy, a zároveň rozumnou regulaci 

Ekonomika a průmysl, finance 

▪ Průmysl i přes zpomalení v srpnu stále roste. Průmyslová výroba v srpnu podle dat ČSÚ meziročně 

vzrostla reálně o 1,9 %. Od začátku roku průmyslová výroba celkově nadále roste, bez očištění o 3,2 %.  

▪ Svaz odpovídal na dotazy ohledně očekávání krize a vývoje ekonomiky. 

▪ ČNB zvýšila základní úrokové sazby, dvoutýdenní repo sazba je tak nyní na úrovni 1,5 %. Pro firmy 

navýšení sazeb znamená další růst nákladů na úvěry, nejde ale stále o primární bariéru rozvoje růstu 

firem, firmy byly i Svazem průmyslu na tento vývoj upozorňovány.  

▪ Vláda schválila státní rozpočet s deficitem 40 mld. Kč. Svaz považuje schodkový rozpočet v době 

prosperity za systémově špatný a na toto upozornil Vládu na jednání RHSD a v tiskové zprávě. 

▪ Svaz aktualizoval svou predikci na rok 2018 a 2019. 

https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12263-evropska-legislativa-ztizi-existenci-spalovacich-motoru
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12253-s-rozsirenim-myta-na-silnice-i-trid-se-nemelo-nikdy-pocitat
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12253-s-rozsirenim-myta-na-silnice-i-trid-se-nemelo-nikdy-pocitat
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12220-stanovisko-k-novele-zakona-o-silnicni-doprave-2018
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/12250-prumysl-v-srpnu-i-pres-zpomaleni-stale-roste
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/12250-prumysl-v-srpnu-i-pres-zpomaleni-stale-roste
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12200-pohled-sp-cr-na-soucasnou-kondici-ceske-ekonomiky
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/12222-cnb-opet-zvysila-zakladni-urokove-sazby
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12197-schodkovy-rozpocet-v-dobe-prosperity-je-systemove-spatny
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12197-schodkovy-rozpocet-v-dobe-prosperity-je-systemove-spatny
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12173-sp-cr-na-tripartite-ke-statnimu-rozpoctu
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/12270-svaz-prumyslu-a-dopravy-aktualizoval-svou-predikci-na-rok-2018-a-2019
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INFORMACE Z  OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (VAVAI) 

▪ Vláda jmenovala na základě volby RVVI nového předsedu TA ČR P. Konvalinku. Jmenováni také noví 

členové výzkumné rady TA ČR. Za podnikatelskou sféru byli zvoleni pánové Václavík, Kleindienst 

a Džugan, tedy všichni nominovaní Svazem. Svazu se podařilo prosadit do usnesení RVVI, aby byl co 

nejrychleji odstraněn nepoměr ve složení výzkumné rady TA ČR tím, že při další volbě bude vybrán člen 

nominovaný z podnikatelského sektoru. 

▪ S MF finalizujeme znění návrhu novely ZDP k daňovým odpočtům na VaV, aby mohla platit co 

nejdříve. Našim cílem je minimalizovat nejasné pojmy a další překážky pro poplatníky. 

▪ S experty ET VaVaI připomínkovány návrhy novely zákona 130/2002 o VaVaI a aktualizace Národní 

politiky VaVaI. Na RVVI se našim zástupcům podařilo některé naše návrhy prosadit a oba dokumenty 

budou poslány do meziresortního připomínkového řízení. Svaz bude apelovat na urychlené přijetí 

novely a iniciovat další, ale širší novelu, která bude obsahovat mimo jiné i zjednodušení administrativy u 

výzev programů. Také bude prosazovat urychlení příprav NP VaVaI 2021+.   

▪ Proběhlo jednání s představiteli TA ČR ke způsobu vypořádání našich připomínek k posledním 

výzvám TA ČR. Nyní uspořádáme pracovní setkání s odborníky z TA ČR k vypořádání připomínek. 

▪ Proběhla setkání Národních inovačních platforem. Představeny změny provedené v aktualizaci, 

zejména nová karta chemie či doplnění oblasti letectví, tedy námi podporované. Začínají přípravy nové 

RIS3 strategie.  

▪ Proběhl kulatý stůl MŠMT k připravovanému komunitárnímu programu Horizont Evropa. S účastí 

velkých podniků se zde počítá. 

▪ Svaz požaduje, například v rámci připomínek RVVI, urychlené řešení růstu nároků 

z nespotřebovaných výdajů TA ČR. Svaz bude prosazovat takové řešení, aby nedošlo k poklesu 

podpory aplikovaného výzkumu a ohrožení pozice TA ČR.  

▪ Svaz uspořádal diskusní kulatý stůl k opatřením pro odstranění překážek, které omezují firemní 

výdaje na VaVaI a opatření k rozvoji potenciálu růstu soukromých výdajů v této oblasti. Účastníci se 

shodli například na potřebě pokrytí mezery v inovačním procesu a efektivnějšího zacílení podpory 

z hlediska uživatelů. Dále je nutná revize administrativní zátěže pro příjemce podpory, koordinace 

kontrolních orgánů či jednotný výklad pravidel. 

▪ Sešla se komise AV ČR pro vzorové smlouvy a duševní vlastnictví, kde má Svaz v rámci spolupráce 

svého člena. Výsledkem práce skupiny budou například vzorové smlouvy pro jednotlivé formy 

spolupráce a sdílení duševního vlastnictví se základními parametry. 

▪ TA ČR zveřejnila výsledky soutěže Národní centra kompetence. Uspěly sdružení například z oblasti 

energetiky, materiálů, strojírenství, letectví či kybernetika a umělá inteligence. Neuspěla oblast chemie.   

▪ Český statistický úřad zveřejnil nové statistiky k výzkumu a vývoji za rok 2017. Celkové výdaje na VaV 

dosáhly rekordních 90,4 mld. Kč, tedy meziročně o 10,3 mld. Kč.  Více informací zde 

INFORMACE Z OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY 

▪ Svaz oslovil předsedu vlády s požadavkem na řešení problematiky vodního hospodářství. Beze změny 

systému financování vodního hospodářství nastane ve střednědobém výhledu zhroucení systému 

financování aktivit podniků Povodí doprovázené všemi negativními dopady na konkurenceschopnost 

průmyslu. Požadavek na rychlé řešení a předložení konkrétního návrhu v rámci připravované novely 

vodního zákona projednává Svaz i v rámci tripartitních pracovních skupin. 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1476-vyhlaseni-vysledku-1-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-narodni-centra-kompetence-1.html
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12305-podniky-investovaly-do-vav-o-5-6-mld-kc-vice
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▪ Svaz je členem vrcholné skupiny k řešení problémů sucha/vody a zastupuje sektor průmyslu. 

Příslušným ministrům (MMR, MŽP, MZE) nabídl v dopise i další spolupráci a předložil klíčová témata 

a návrhy v této oblasti. Průmysl jako nedílná součást naší společnosti může výrazně přispět k řešením 

souvisejícím s bojem se suchem či jinými extrémními stavy souvisejícími s vodou. 

▪ PS Ochrana vod zpracovala podněty k možným dotačním titulům na pomoc podnikům pro stavy sucha. 

Například výstavba retenčních nádrží je způsobilým výdajem v rámci současné Výzvy III v rámci 

programu Nemovitosti (OPPIK). 

▪ Svaz uplatnil připomínky k návrhu Vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, 

provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod 

povrchových. 

▪ Proběhlo jednání s ministrem životního prostředí R. Brabcem, kde byla diskutováno mj. i téma EU ETS 

a požadavek na změnu podmínek přidělování bezplatných povolenek pro energeticky náročná odvětví, 

zejména aplikace kompenzací nepřímých nákladů a derogací v následujícím obchodovacím období. 

Zavedení kompenzací nepřímých nákladů se stává zejména pro chemii, ocelářství, papírenství a některé 

další sektory zpracovatelského průmyslu životně důležité téma. Svaz proto nalezl širokou shodu v rámci 

svých členů a podporuje tyto významné zástupce zpracovatelského sektoru ČR. 

▪ Svaz zveřejnil článek, který vznikl jako odpověď na dotazy Průmyslové ekologii a ve kterém deklaruje 

podporu odklonu od skládkování směsného komunálního odpadu a navýšení skládkovacích poplatků. 

Pozici Svazu potvrdily i mezinárodní zkušenosti - Svaz ve spolupráci s Business Europe uspořádal 

mezinárodní kulatý stůl k oběhovému hospodářství - Circular Economy - Challenges, Issues, Best 

Practices“.  

▪ MŽP na kulatém stolu Svazu potvrdilo, že letos předloží návrhy nového zákona o odpadech, zákona 

o výrobcích s ukončenou životností a zákon o obalech. Platit by měly od července 2020. 

▪ V oblasti odpadů a oběhového hospodářství bylo na jednání s ministrem životního prostředí potvrzeno, 

že Svaz bude zapojen do pracovní přípravy odpadových zákonů ještě před meziresortním 

připomínkovým řízením. Ministerstvem životního prostředí již bylo avizováno užší jednání s paní 

náměstkyní B. Peštovou k odpadové legislativě. 

▪ Svaz vyjádřil negativní Stanovisko k poslaneckému návrhu novely zákona o ochraně ovzduší na zrušení 

relativně čerstvé možnosti kontroly kotle a paliva přímo v budově. 

▪ Svaz upozornil premiéra A. Babiše a ministra R.Brabce na velký zájem o dotační podporu projektů 

zaměřujících se na ochranu ovzduší v OP Životní prostředí (viz informace z oblasti koheze) a požadoval 

přesun prostředků do této oblasti tak, aby mohlo být zajištěno efektivní čerpání evropských prostředků.  

▪ Svaz se významným způsobem angažoval při přípravě Rámcové pozice ČR k připravované směrnici 

o jednorázových plastech a následně před během procesu projednávání v Evropském parlamentu. 

INFORMACE Z OBLASTI DANÍ 

▪ Svaz bude nadále aktivně vyjadřovat podporu EET. Svaz je proti zrušení evidence tržeb či nastavení 

hranice pouze pro plátce DPH. To by vedlo k zatížení pouze části skupiny, která je již dnes sledována 

a musela plnit řadu povinností.  

▪ Proběhlo jednání ET Svazu pro daně se zástupci MF. Mezi hlavní témata patřilo představení projektu 

MOJE daně, přístup finanční správy k firmám, zhodnocení dopadů rozšíření režimu reverse-charge 

u DPH či návrhu digitálních daní. Podrobněji k projektu MOJE daně, daňovým aktualitám a k závěrům 

jednání ET pro daně v článku zde.  

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iii/
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12238-stanovisko-k-navrhu-vyhlasky-o-postupu-pro-urcovani-znecisteni-odpadnich-vod
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12238-stanovisko-k-navrhu-vyhlasky-o-postupu-pro-urcovani-znecisteni-odpadnich-vod
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12238-stanovisko-k-navrhu-vyhlasky-o-postupu-pro-urcovani-znecisteni-odpadnich-vod
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12237-pohled-prumyslu-na-odklon-od-skladkovani
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12237-pohled-prumyslu-na-odklon-od-skladkovani
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12241-recyklacnimu-byznysu-pomuze-rust-poplatku-za-skladkovani
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12241-recyklacnimu-byznysu-pomuze-rust-poplatku-za-skladkovani
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12223-svaz-zaujima-negativni-stanovisko-k-poslanecke-novele-zakona-o-ochrane-ovzdusi
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12296-expertni-tym-pro-dane-je-potreba-aby-danove-zmeny-prispivaly-take-k-lepsimu-podnikatelskemu-prostredi
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o Projekt MOJE daně by podle prezentace ministerstva financí měl nabídnout průvodce 

vyplněním, umožnit jednoduchou autorizaci na dálku či předvyplňování dostupných údajů do 

daňových formulářů. Ministerstvo financí připravuje vyhlášení veřejné zakázky s cílem spuštění 

portálu v roce 2020. Jednotlivé funkcionality budou nabíhat postupně v řádech několika let. 

Příkladem konkrétního námětu Svazu na odstranění duplicit, který by měl být zapracován, je 

využití dat z finanční správy v rámci statistik ČSÚ.  

▪ Svaz se zúčastnil veřejné konzultace Evropské komise o otázkách zdanění tabákových výrobků.  

▪ Svaz se věnuje problematice návrhů EK na zavedení digitálních daní. Doposud předložené návrhy ze 

strany Evropské komise byly ale z pohledu Svazu nekvalitně připravené a zvyšují nejistoty dopadů 

na rozvoj digitální ekonomiky v EU.  

▪ Svaz se podílí na finalizaci textu pozměňovacího návrhu s důvodovou zprávou v souladu s dohodou 

k pozitivním změnám v daňových odpočtech na VaV. Cílem je předložení pozměňovacího návrhu ještě 

letos. Svaz tento postup dojednal s ministryní financí a finanční správou, vybranými poslanci a se 

spolupracujícími subjekty. 

▪ Svaz upozornil MF na dílčí pozměňovací návrh k Zákonu o DPH, který de facto znamená v případě 

přijetí, že by někteří členové statutárních orgánů museli kromě odvodu daně z příjmů nově řešit i DPH. 

Úprava by v praxi způsobila komplikace. Budeme informovat poslance a požádáme o zamítnutí návrhu. 

▪ Svaz zveřejnil pozici k plošnému dočasnému režimu reverse-charge pro transakce nad určitou hranici. 

Upozorňujeme na dopady rozšíření tohoto režimu a předložili jsme konkrétní návrhy na opatření 

k minimalizaci případné dodatečné zátěže a rizik. Ministerstvo financí přislíbilo nejprve provést analýzu 

dopadů na rozpočet i podnikatelské prostředí v ČR. 

▪ Svaz upozorňuje v souladu se závěry jeho ET pro daně na nové nebezpečí pro zaměstnavatele týkající se 

„stravenek v elektronické podobě“, které ale negarantují použití pouze na nepeněžní plnění. 

Upozorňujeme firmy, že povinnost prokazování využití těchto benefitů jako osvobozených plnění od 

daně je zcela na zaměstnavateli.  

▪ Aktuální pokusy o diskuzi k zdanění robotů považujeme za věcně neopodstatněné, z našeho pohledu 

postrádají jasnou definici předmětu a podstaty zdanění, nevychází z žádného šokově výrazného růstu 

produktivity. Nijak neodráží aktuální stav ekonomiky, ani její potřeby či problémy. 

https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12153-verejna-konzultace-evropske-komise-o-otazkach-zdaneni-tabakovych-vyrobku
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12243-rozsireni-reverse-charge-z-pohledu-firem

