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INFORMACE Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ESIF 

▪ Svazu se podařilo vyjednat: 

o Monitorovací výbor OP PIK schválil zásadní pozitivní změny nastavení hodnotících kritérií pro 

IV. Výzvu programu Úspory energie, která obsahuje maximum možného a odstraňuje klíčové 

bariéry nastavení (v rámci limitů pravidel EU). Svaz nové nastavení vyjednával s MPO 

posledních šest měsíců, vycházel z námětů a zkušeností členů Svazu. 

o Na naši žádost dochází k uspokojení více projektů z výzvy Potenciál III. 

o Díky našemu jednání s Evropskou komisí bude umožněno čerpat prostředky v programu 

Potenciál velkým firmám, které spolupracují s malými a středními podniky  

o V programu „ICT a sdílené služby – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb“ bude 

umožněn (i přes počáteční silný nesouhlas MPO) Home-office do 20 % úvazku 

o Hodnocení hospodárnosti již nebude v nových výzvách v prioritní ose 1 bodováno. 

▪ Prodloužení termínů realizace v programu Potenciál I. není možné. Přestože hlavní chyba byla na 

straně MPO a Svaz velmi silně loboval za prodloužení termínů. Z právního hlediska nelze provést 

zpětnou nápravu, neboť by byl narušen rovný přístup žadatelů a hrozily by žaloby. 

▪ Komise představila návrh víceletého finančního rámce pro období 2021–2027. Součástí jsou i tři nové 

zdroje, které by se měly stát tzv. vlastními zdroji příjmů EU. Svaz nesouhlasí s rozšiřováním vlastních 

zdrojů EU a toto uplatňuje na jednáních k přípravě budoucího rozpočtu EU.  

▪ V návrhu rozpočtu a kohezní politiky pro období 2021-2027 je snížení pro ČR o čtvrtinu, očekáváno 

bylo ještě drastičtější. Evropská komise navrhuje zkrácení pravidla „n+3“ na „n+2“, omezení možností 

pro velké podniky či snížení auditní činnosti. Zaměření je na 5 tematických priorit, kde nejvýznamnější 

je tzv. inteligentnější Evropa (inovace, digitalizace, podpora MSP) a zelenější bezuhlíkatá Evropa. 

Oprávněné k podpoře v rámci kohezní politiky zůstanou všechny regiony v ČR. 

▪ Připomínkujeme v rámci ET koheze a dalších skupin tematické karty k nastavení kohezní politiky po roce 

2020.  

▪ Vláda údajně rozhodla o realokaci prostředků ve výši 7 mld. Kč z programu Vysokorychlostní internet 

do Integrovaného regionálního operačního programu. Reakce členů Svazu ohledně převodu z OPPIK 

do IROP, tj. mimo priority podnikatelské sféry, jsou zatím nesouhlasné. Navíc jsou zde rizika vyčerpání 

těchto prostředků v souvislosti s jednáními s Evropskou komisí. Původně MPO uvažovalo o přesunech 

pouze v rámci OP PIK, což Svaz podporuje. 

INFORMACE Z  OBLASTI ENERGETIKY A KLIMATICKÉ ZMĚNY 

Energeticko-environmentální problematika 

▪ I přes opakované apely Svazu Stálý výbor pro jadernou energetiku opět nerozhodl, jak bude stát 

financovat výstavbu nových bloků v Dukovanech. Svaz vyzval vládu, aby rozhodla co nejdříve. 

▪ Svaz odmítá návrhy na rušení tzv. výjimek z BAT pro uhelné zdroje a toto téma aktivně loboval a 

medializoval. Kromě oslovení poslanců se například aktivně zúčastnil semináře v Poslanecké sněmovně. 

V následném hlasování Poslanecká sněmovna návrh na zrušení výjimek zamítla. 

▪ Monitorovací výbor OP PIK schválil dohodnuté změny v programu podpory Úspory energie. Základní 

informace naleznete v Tiskové zprávě.  

▪ SPČR vypracoval připomínky ke kodexu ČEPS pro poskytovatele podpůrných služeb. Na Svazu vedena 

diskuse a vznikla základní pozice k nástupu moderních technologií v elektroenergetice, vč. akumulace. 

https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11888-dotace-na-uspory-energie-v-op-pik-budou-vyrazne-dostupnejsi-3
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11888-dotace-na-uspory-energie-v-op-pik-budou-vyrazne-dostupnejsi-3
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11877-stat-opet-nerozhodl-jak-bude-financovat-nove-jaderne-zdroje
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11877-stat-opet-nerozhodl-jak-bude-financovat-nove-jaderne-zdroje
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11888-dotace-na-uspory-energie-v-op-pik-budou-vyrazne-dostupnejsi-3
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11896-stanovisko-ke-kodexu-ceps-pro-poskytovatele-podpurnych-sluzeb
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▪ Svaz vyjádřil připomínky k úpravě statutu Stálého výboru pro jadernou energetiku, zejména pak 

k formulaci bezpečnostního zájmu státu. Následně proběhlo jednání s vládním zmocněncem pro 

dostavbu jádra.  

▪ Na základě námitky Svazu Evropská komise uznala chybu a slíbila nápravu v datech na webu 

Observatoře energetické chudoby, které znevýhodňovali pozici ČR při jejím hodnocení v této oblasti. 

▪ Proběhlo jednání k přípravě konceptu dobrovolných dohod v energetických úsporách.  

▪ Po intenzivním jednání trialogu byly přijaty závěry k RED II, kde byl stanoven 32 % cíl na úrovni EU 

bez automatického vzorce přepočtu na podíly členských zemí. Krátký komentář Svazu naleznete na 

anglické verzi webu. 

▪ Došlo k dohodě nad finální podobou revidované směrnice o energetické účinnosti. Odsouhlasené cíle 

EU pro energetickou účinnost pro rok 2030 se zpřísnily. K jejich naplnění bude jenom v ČR zapotřebí v 

příští dekádě investovat stovky miliard korun, tedy částku v hodnotě až 95 % českého státního 

rozpočtu.  

▪ Elektrárna Počerady se připojila k žalobě vůči Evropské komisi proti nepřiměřené regulaci, která 

stanovuje limity znečištění, tzv. BAT. Svaz vyjádřil zklamání, že tento krok neučinila vláda ČR již letos v 

lednu. 

Povolovací procesy 

▪ Poslanecká novela zákona o urychlení výstavby schválena Poslaneckou sněmovnou. Novela obsahuje 

např. mezitímní rozhodnutí, fikci souhlasu či určení stavebních úřadů. 

INFORMACE Z OBLASTI DIGITÁLNÍ EKONOMIKY 

Koordinace digitální agendy 
▪ Proběhlo jednání expertního týmu pro digitální ekonomiku za účasti vládního zmocněnce pro IT a 

digitalizaci V. Dzurilly. 

▪ Uplatněny připomínky k materiálu Digitální Česko. Svaz se na některých částech či návrhu související 

organizační struktury podílel. 

Ochrana dat, volný tok dat, kybernetická bezpečnost 
▪ Svaz zaslal klíčovým zástupcům ČR dopis podepsaný 57 asociacemi a organizacemi napříč EU, 

obsahující stanovisko a komentáře k poslednímu návrhu nařízení o ePrivacy. Svaz i další asociace 

upozornili na potřebu dalších jednání o podobě nařízení, na stále přetrvávající nedostatky a překryvy 

s GDPR. Svaz vyzval, aby ČR nepodpořila uspíšení projednání tohoto zásadního nařízení, čemuž zástupci 

ČR následně vyhověli. 

▪ Svaz požádal české poslance Evropského parlamentu o podporu ve věci návrhu směrnice o autorském 

právu na jednotném digitálním trhu, zejména aby nepodpořili návrh zprávy výboru JURI. 

▪ Svaz podpořil společný dopis vybraných asociací zemí V4 k tématu Copyright.  

▪ Česká republika s partnery z koalice podobně smýšlejících států, včetně spolupráce se Svazem, 

prosadila v Evropě princip volného toku dat. Velvyslanci členských států potvrdili finální text nového 

nařízení, díky němuž budou odstraněny nežádoucí regulatorní bariéry, které v současnosti volnému 

toku neosobních údajů v Evropě brání. 

https://www.spcr.cz/en/news/11958-eu-agreed-on-the-new-targets-for-renewables-for-2030
https://www.spcr.cz/en/news/11958-eu-agreed-on-the-new-targets-for-renewables-for-2030
file://///adserver1/common/users/shp/BCsoubory/%09https:/www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11980-cile-eu-pro-energetickou-ucinnost-jsou-velke-financni-riziko
file://///adserver1/common/users/shp/BCsoubory/%09https:/www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11980-cile-eu-pro-energetickou-ucinnost-jsou-velke-financni-riziko
file://///adserver1/common/users/shp/BCsoubory/%09https:/www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11980-cile-eu-pro-energetickou-ucinnost-jsou-velke-financni-riziko
file://///adserver1/common/users/shp/BCsoubory/%09https:/www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11980-cile-eu-pro-energetickou-ucinnost-jsou-velke-financni-riziko
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12002-elektrarna-pocerady-se-pripojila-k-zalobe-vuci-evropske-komisi-proti-neprimerene-regulaci
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12002-elektrarna-pocerady-se-pripojila-k-zalobe-vuci-evropske-komisi-proti-neprimerene-regulaci
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12017-stanovisko-ke-koncepci-digitalni-cesko-a-navrh-statutu-rady-vlady-pro-informacni-spolecnost
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12015-evropa-se-brzy-muze-tesit-na-volny-pohyb-dat
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12015-evropa-se-brzy-muze-tesit-na-volny-pohyb-dat
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INFORMACE Z OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 

Hospodářská politika a investice  

▪ Svaz bude ve standardizaci přes svého zástupce ve správní radě České agentury pro standardizaci 

iniciovat řešení problematiky otevřených norem, sponzorovaného přístupu, zvýšení kvality překladů či 

větší spolupráce se zahraničními orgány. 

▪ V programovém prohlášení vlády z května 2018 stále několik zásadních priorit chybí. Bohužel na naše 

připomínky následná verze z června vůbec nereagovala. Bude předmětem jednání RHSD („tripartity“). 

▪ Svaz požaduje zásadní revizi systému investičních pobídek, který musí být cílenější na přidanou 

hodnotu a výběrový. Plošný systém vytváří nerovné prostředí, což většina firem negativně hodnotí. 

Cílem Svazu není zrušení, ale podpora investic subjektů v ČR, např. do unikátních technologií. Svaz je 

proti podmínce vytvoření pracovních míst. Pobídky poskytuje řada dalších zemí. Většina je poskytována 

slevou na dani z dodatečného zisku. Svaz také nepodporuje politické rozhodování o pobídkách. Svaz v 

proběhnutém vypořádání k novele zákona o investičních pobídkách prosadil většinu svých připomínek. 

Neuznáno bylo například snížení míst u strategické akce ve výrobě. Nařízení, ve kterém budou hlavní 

parametry nastavení pobídek, bude teprve předmětem dalšího meziresortního připomínkového řízení. 

▪ Svaz předložil připomínky k Implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice. 

▪ Svaz nominoval do PS ke zdravotnickým prostředkům a sponzorovanému přístupu k normám pod 

ÚNMZ M. Paláta a P. Maška.  

Doprava 

▪ EK zveřejnila 3. balíček mobility. Mezi nejdůležitější změny patří snižování emisí těžkých vozidel oproti 

roku 2019 o 30 % do roku 2030, iniciativa k bateriím, zvýšení bezpečnosti dopravy, digitalizace 

informací v dopravě, povinná výbava vozů technologiemi a urychlení výstavby TEN-T komunikací. 

▪ Svaz ve stanovisku ke změně programu Pořízení a modernizace železničních vozidel žádá o 

prodloužení doby realizace programu, zvýšení míry uznatelných nákladů či zavedení možnosti přímého 

zadání. 

▪ Svaz podpořil novelu zákona o silničním provozu poslance Jurečky, která by měla umožnit autonomní 

řízení. Návrh by mohl být impulzem pro rozvoj autonomních aut v ČR.  

Ekonomika a průmysl, finance 

▪ K šetření SP ČR a ČNB za první čtvrtletí 2018 byl připraven analytický článek, který obsahuje 

i informace a shrnutí k aktuální predikci SP ČR k ekonomickému vývoji na rok 2018 a 2019.  

▪ Průmysl v dubnu pokračoval v růstu, bez očištění byl meziroční růst 5,5 %. Po očištění o vliv počtu 

pracovních dní je meziroční mírný pokles o 0,2, což je dáno dobrým předchozím výsledkem a 

odstávkami v energetice a v rafinérském průmyslu. Přesto letos nedosáhneme tak skvělých souhrnných 

výsledků jako loni, zvlášť ve výhledu na druhou polovinu roku jsme opatrnější. 

▪ BusinessEurope vydal jarní výhled ekonomiky. Celkový růst HDP pro rok 2018 je předpovídán na 

úrovni 2,4 % v EU 28 a 2,3 % v eurozóně. V r. 2019 by pak růst v EU i eurozóně měl být 2,1 %.  

▪ ČNB zvýšila základní úrokové sazby.  

INFORMACE Z  OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (VAVAI) 

▪ Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila seznam opatření pro snížení nejistoty při 

uplatňování daňových odpočtů, na kterých se Svaz významně podílel a koordinoval společné úsilí řady 

dalších partnerů za podnikatelskou a odbornou sféru. Tento nástroj považujeme za důležitou součást 

podpory inovativních firem, proto jsme intenzivně pracovali na odbourání bariér pro jejich využívání. 

file://///adserver1/common/users/shp/BCsoubory/%09https:/www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11908-stanovisko-k-implementaci-agendy-2030-pro-udrzitelny-rozvoj-v-cr
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_en
file:///F:/%09https:/www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11923-stanovisko-ke-zmene-programu-porizeni-a-modernizace-zeleznicnich-kolejovych-vozidel
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11893-zverejnujeme-aktualni-setreni-sp-cr-a-cnb-za-1q-2018-vcetne-ekonomicke-predikce
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11893-zverejnujeme-aktualni-setreni-sp-cr-a-cnb-za-1q-2018-vcetne-ekonomicke-predikce
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11941-dubnove-vysledky-prumyslu-povazujeme-za-pozitivni
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11941-dubnove-vysledky-prumyslu-povazujeme-za-pozitivni
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11941-dubnove-vysledky-prumyslu-povazujeme-za-pozitivni
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11996-businesseurope-vydal-jarni-ekonomicky-vyhled
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/12009-cnb-zvysila-sazby-dle-naseho-ocekavani
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Vystupy-PS-RVVI-pro-danove-odpocty-na-VaV_definitivni-zavery-a-opatreni.pdf
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Bližší informace naleznete v tiskové zprávě Úřadu vlády nebo v rozhovoru s B. Čížkem. Svaz bude nyní 

spolupracovat na realizaci dohodnutých opatření. 

▪ RVVI zveřejnila výzvy k nominacím kandidátů na člena předsednictva/předsedy TA ČR a členy 

Výzkumné rady TA ČR, kterou má z třetiny nominovat podnikatelský sektor. Termín pro zaslání 

nominací na RVVI je 17. srpen 2018, termín pro zasílání návrhů na Svaz byl dán na 8. srpna (na 

jproksch@spcr.cz). Dále Rada schválila zejména pokračování příprav aktualizace NP VaVaI a úprav 

zákona o podpoře VaVaI.  

▪ Vláda v uplynulém období schválila námi připomínkované a podporované dokumenty Rozpočet na 

VaVaI a programy TA ČR DELTA2 a KAPPA.  

▪ Svaz se vyjadřoval k návrhu státního rozpočtu k VaVaI. Žádá, aby prostředky nebyly již snižovány jako 

se tomu dělo v minulosti. 

▪ Na Svazu proběhlo jednání ke spolupráci MPO a TA ČR, kde byl prezentován stav dohody pro rozdělení 

rolí u programů pro podporu aplikovaného výzkumu odsouhlasený RVVI. Některé odvětvové svazy se 

staví proti této dohodě. Dohoda je výsledkem řady jednání, kompromisem v rámci politického zadání a 

systém by mohl být funkční. Pokud by však měla dopadnout nesystémově jen na vztah MPO a TAČR či 

negativně na podporu aplikovaného výzkumu, Svaz souhlasit nebude. 

▪ Připomínkována Rámcová pozice ČR k Návrhu rozhodnutí o zavedení zvláštního programu k "Horizont 

Evropa". Žádáme především otevření programu pro všechny typy podniků a snížení lhůt pro hodnocení 

žádostí. 

▪ V rámci připomínkování dokumentů v Národních inovačních platformách nyní pod MPO jsme zejména 

podpořili vznik karty pro průmyslovou chemii.  

▪ V programovém prohlášení vlády za oblast VaVaI jsme ocenili zájem o řešení daňových odpočtů na 

VaV, nicméně považujeme kapitolu VaV za nedostatečnou, kdy nám chybí např. novelizace zákona o 

VaVaI, aktualizace NP VaVaI či obecně podpora aplikovaného výzkumu. 

▪ Dva kandidáti Svazu uspěli v hlasování Akademického sněmu AV ČR o nových členech za oblast 

průmyslu.  

▪ Probíhá dotazníkové šetření Svazu k VaVaI prostřednictvím Technologického centra AV ČR, které se 

zaměřuje na posouzení překážek pro soukromé výdaje do VaVaI, významu státní podpory VaVaI pro 

rozvoj firem a zjištění očekávání a výhledů firem o budoucích výdajích do VaVaI. 

INFORMACE Z OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY 

▪ Svaz uplatnil stanovisko k návrhu rámcové pozice ČR k návrhu směrnice o omezení dopadu některých 

plastových výrobků na životní prostředí a upozornil na nesladěnost s balíčkem směrnic oběhového 

hospodářství.  

▪ Změny směrnic, které byly součástí balíčku k oběhovému hospodářství, byly publikovány v Oficiálním 

věstníku EU. Nyní má ČR 2 roky na implementaci. Dle MŽP by návrhy hlavních zákonů měly být 

připraveny do konce letošního roku a byly slíbeny průběžné konzultace MŽP se Svazem. 

▪ Podařilo se díky rozsáhlým aktivitám Svazu prosadit zamítnutí pro průmysl nebezpečných 

pozměňovacích návrhů novely vodního zákona, a to jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. 

Například návrh týkající se omezení dovážených odpadních vod na komunální čistírny odpadních vod 

(ČOV) byl nebezpečný pro celé spektrum průmyslu.  

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/rada-pro-vedu--vyzkum--vyvoj-a-inovace-schvalila-opatreni-upravujici-rezim-danovych-odpoctu-na-vyzkum-a-vyvoj-167240/
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12013-odpocty-na-vyzkum-a-vyvoj-budou-dostupnejsi
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=843486
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11746-stanovisko-k-navrhu-vydaju-statniho-rozpoctu-na-vavai-na-rok-2019-s-vyhledem
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11746-stanovisko-k-navrhu-vydaju-statniho-rozpoctu-na-vavai-na-rok-2019-s-vyhledem
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11322-stanovisko-k-programu-podpory-vyzkumu-a-vyvoje-delta-2
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11769-stanovisko-k-navrhu-programu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-kappa
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11997-stanovisko-sp-cr-k-navrhu-ramcove-pozice-cr-k-navrhu-smernice-o-omezeni-dopadu-nekterych-plastovych-vyrobku-na-zp
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11997-stanovisko-sp-cr-k-navrhu-ramcove-pozice-cr-k-navrhu-smernice-o-omezeni-dopadu-nekterych-plastovych-vyrobku-na-zp
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INFORMACE Z OBLASTI DANÍ 

▪ S ministerstvem financí a Finanční správou byly dojednány změny při uplatňování daňových odpočtů 

na VaV, na kterých se Svaz významně podílel a koordinoval společné úsilí řady dalších partnerů za 

podnikatelskou a odbornou sféru. Schválená opatření by měla přinést pro inovační firmy jasnější 

podmínky, odstranit nejistotu a snížit administrativní zátěž. Bližší informace naleznete v rozhovoru s 

ředitelem SHP Svazu a hlavním ekonomem Bohuslavem Čížkem či detailní přehled výsledků zde. 

▪ Svaz považuje Evropskou komisí předložené návrhy digitálního zdanění ze strany Evropské komise 

v současné době za nekvalitně připravené. Navržené záměry přináší nejistoty dopadů na rozvoj 

digitální ekonomiky v EU. Stanovisko Svaz předal zástupcům ČR s žádostí o jeho zohlednění v pozicích 

ČR. 

▪ Vláda schválila balíček daňových zákonů, např. v souvislosti s transpozicí směrnice proti praktikám 

vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD), kterou Svaz dříve připomínkoval (zde). Základní 

parametry: omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA, 

zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních 

společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů. Zrušení konceptu superhrubé 

mzdy v balíčku nebylo obsaženo. 

https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12013-odpocty-na-vyzkum-a-vyvoj-budou-dostupnejsi
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12013-odpocty-na-vyzkum-a-vyvoj-budou-dostupnejsi
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12013-odpocty-na-vyzkum-a-vyvoj-budou-dostupnejsi
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12013-odpocty-na-vyzkum-a-vyvoj-budou-dostupnejsi
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Vystupy-PS-RVVI-pro-danove-odpocty-na-VaV_definitivni-zavery-a-opatreni.pdf
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11899-postoj-sp-cr-k-navrhum-digitalniho-zdaneni
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11612-stanovisko-k-implementaci-atad-a-k-dalsim-danovym-zmenam

