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INFORMACE Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ESIF 

▪ S MPO a MMR byl dohodnut společný postup k tématům při vyjednávání s EK (například oprávněnost 

podpory i pro velké podniky, nesnižování intenzity podpory či zajištění maximální flexibility).  

o Zpracován podklad pro jednání státní správy s EK obhajující podporu nehledě na velikost 

podniku, který byl postoupen MMR a MPO. Limitace podniků dle velikosti snižuje absorpční 

kapacitu či znesnadňuje plnění cílů na úrovni EU.   

▪ Svaz je zapojený do přípravy národních priorit budoucí kohezní politiky a bude se podílet i na jejich 

výběru. Mezi priority bude Svaz prosazovat např. „VaVaI a digitalizaci“ a „plnění cílů EU: úspory energie 

a oběhové hospodářství“. 

▪ Vláda a Rada ESIF rozhodly o záměru realokace z OP PIK z programu Vysokorychlostní internet (6,2 mld. 

Kč mimo OP PIK, z toho 1 mld. Kč na OP ŽP (snižování prašnosti a emisí), 5,2 mld. Kč do IROP (doprava, 

vzdělávání, zdravotnictví, e-government)). V rámci OP PIK navržena vnitřní realokace 2 mld. Svaz s HK ČR 

upozornili dopisem premiéra, že OP PIK je určen na podporu podnikatelů a plnění příslušných cílů daných 

EK. Svaz od MPO požaduje, aby předložilo přehled programů OPPIK k navýšení alokace, kde byly převisy 

žádostí a firmy mají projekty. Ministryně MMR Dostálová přislíbila, že prostředky pro navýšení alokace 

v těchto programech zajistí případně z výkonnostní rezervy.  

▪ A. Babiš informoval, že byl ze strany ministryně MPO Novákové ujištěn, že byla provedena nápravná 

opatření a obnovení certifikací/plateb ze strany EK očekává vláda v září.  

▪ Poradní skupina ministryně průmyslu k OP PIK nadále funguje za účasti Svazu. Cílem je zajistit funkčnost 

OP PIK, obnovit certifikace a odstranit problémy s negativními dopady na žadatele.  

▪ Proběhlo jednání s Ministerstvem financí (MF) i s MPO k přístupu MF jako auditního orgánu v OP PIK 

k prověřování statusu MSP. MF tvrdí, že postupuje v souladu s platnými dokumenty. Dle Svazu a MPO 

jsou některé výklady MF sporné, což žadatele poškozuje.  

▪ V rámci OP PIK jsou prověřovány v jednáních s MPO možnosti podpory podniků ve spojitosti 

s problematikou kůrovce (lesů) a s problematikou vody/sucha. Bude možné využít i některé stávající 

programy. Například nepřímá forma podpory bezúročným úvěrem přes ČMZRB pro malé a střední 

podniky. Určité možnosti by měly být například v energetické ose či v programu Inovace (některá 

inovativní opatření ve vztahu k využívání vody). Jak na boj se suchem, tak boj s kůrovcem bude možné 

také využít finanční nástroje programu EXPANZE z ČMZRB. Problematika sucha by také měla být 

zohledněna v dokumentech pro budoucí programové období kohezní politiky. 

▪ Dovysvětleny dotazy EK k nastavení možnosti spolupráce velkých podniků s MSP v programu Potenciál. 

Nyní nic nebrání tomu, aby Svazem zajištěná možnost podpory velkých podniků, které budou na 

projektu spolupracovat s MSP, byla implementována do následujících výzev programu Potenciál. Jedná 

se o úspěch Svazu při vyjednávání s EK ve prospěch podniků. 

INFORMACE Z  OBLASTI ENERGETIKY A KLIMATICKÉ ZMĚNY 

Energeticko-environmentální problematika 

▪ Vznikla základní pozice Svazu k nástupu moderních technologií v elektroenergetice, vč. akumulace. 

Stanovisko následně komunikováno na MPO i ERÚ. Žádáme zejména pokrok v naplňování Národního 

akčního plánu pro chytré sítě. 

▪ V jednání s MPO došlo ke shodě nad hrubými rysy budoucího konceptu dobrovolných dohod pro plnění 

cílů energetických úspor dle čl. 7 EED.  

▪ Svaz dopisem oslovil ministryni MPO Novákovou s přehledem priorit v oblasti energetiky. Zvláště 

akcentovány byly například oblasti nového jaderného zdroje, akumulace energie či energetických úspor.  

https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12051-na-nastaveni-kohezni-politiky-po-roce-2020-se-jiz-pracuje
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12113-svaz-vyzyva-k-pokroku-v-tematu-akumulace-energie
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▪ Svaz na jednání s ministryní průmyslu zdůraznil zpoždění harmonogramu Národního akčního plánu pro 

chytré sítě (NAP SG). Jednotlivé kroky uvedené v NAP SG jsou vzájemně logicky provázané a 

nepřipravenost může negativně ovlivnit připravenost ČR na moderní trendy v energetice. 

▪ Odeslán dopis na ministra MŽP R. Brabce ve věci zachování derogací (přidělení bezplatných povolenek) 

dle čl. 10c Směrnice o EU ETS o přidělení bezplatných povolenek pro modernizaci odvětví energetiky. 

▪ Při konferenčním vypořádání připomínek k Zákonu o hospodaření energií se podařilo nalézt shodu nad 

všemi spornými body návrhu zákona, který tak jde dále bez rozporů za stranu SP ČR. 

▪ Uplatněny připomínky k druhému návrhu metodiky MŽP pro uplatnění výjimek z BAT. Nadále zůstávají 4 

otevřené body, z nichž dva jsou z pohledu regulovaných subjektů stále vysoce rizikové. 

▪ Na přímou žádost MŽP byla odeslána pozice SPČR k tzv. malému opt-outu v rámci EU ETS. Podpořeno 

navrhované znění MŽP, které firmám regulovaným Směrnicí otevírá novou možnost využít tzv. malý opt-

out, a to na principu dobrovolnosti. 

▪ Proběhlo jednání se zástupci MF k akčnímu plánu pro udržitelné finance. Svazu byla poskytnuta příslušná 

rámcová pozice ČR, která z velké části odpovídá postoji Svazu. 

▪ Potenciální příjemci kompenzací v rámci jednoho z nástrojů EU ETS – kompenzací nepřímých nákladů – 

připravili první verzi strukturovaného uchopení tohoto nástroje v rámci českého legislativního rámce.  

▪ Proběhlo finální jednání Svazu s Ministerstvem zemědělství nad konečnou podobou návrhu novely 

vyhlášky č. 55/1999 určující způsob výpočtu výše škody nebo újmy způsobené na lesích. Bylo dosaženo 

úspěchu - shody, která bude znamenat zásadní změnu dosavadního právního rámce zejména z pohledu 

průmyslových emitentů, kteří dlouhodobě platili za škody podle stavu lesa a imisního zatížení z 80. let. 

Tyto závěry představují roční úsporu v nákladech průmyslových emitentů v ČR významně přesahující 

100 milionů Kč a je možné, že významně ovlivní i aktuální soudní spory, které se kumulativně odhadují 

přes 1 miliardu Kč.  S výstupy jednání už vyjádřilo souhlas také MPO. 

Povolovací procesy 

▪ Poslanecká novela zákona o urychlení výstavby schválena Sněmovnou i Senátem a podepsána 

prezidentem.  

▪ Proběhlo konferenční vypořádání připomínek k návrhu nařízení o minimálním zůstatkovém průtoku. 

Hlavní bod argumentace Svazu byl, že není možné v důsledku změny legislativy vyžadovat po 

odběratelích vody z toku, aby výrazně zmenšily své požadavky na odběr povrchových vod a tomu 

uzpůsobily své průmyslové provozy. Po jednání zůstaly za Svaz všechny body otevřené, ale z obou stran 

byla přislíbena ochota pokročit v jednání.  

▪ Svaz se domluvil s HK a se zástupci investorů na zastoupení v pracovních skupinách při přípravě zásadní 

rekodifikace povolovacích procesů. Svaz bude mít své zástupce, kteří zajistí propojení na ET a PS Svazu. 

Hospodářská komora jako hlavní externí zpracovatel analytických podkladů pro přípravu rekodifikace 

nabídla Svazu spolupráci a zapojení, včetně užšího řídícího týmu. Svaz toto přijal, neboť se jedná o prioritu 

a chce zajistit vazbu na veškeré oblasti podnikatelské sféry a přispět ke skutečnému zjednodušení. 

▪ MMR zveřejnilo v eklepu „Informaci o hlavních směrech a cílech rekodifikace veřejného stavebního 

práva“. Jedná se o materiál, který připravila Hospodářská komora a který měl Svaz možnost 

připomínkovat. V dokumentu se MMR přihlásilo k ambici představit do konce roku malou novelu 

Stavebního zákona, která by řešila pouze pár nejpalčivějších bodů. 
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INFORMACE Z OBLASTI DIGITÁLNÍ EKONOMIKY 

▪   Svaz ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU připravil společný seminář v Bruselu k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro obchodní 
uživatele zprostředkovatelů online služeb.  

▪ Svaz průmyslu zaslal Úřadu vlády připomínky k první verzi rámcové pozice k programu Digital 
Europe. Většina připomínek zaslaných Svazem byla do rámcové pozice zapracována. V dokumentu zcela 
postrádáme přímé zmínky o podpoře volného toku dat na vnitřním trhu EU. Chybí i vazba strategie EU 
v oblasti podpory či naopak možného omezování rozvoje internetu věcí. 

▪ Ve spolupráci s MPO a Řídicím orgánem OP PIK probíhají konzultace o nastavení parametrů hodnocení 

v rámci nové výzvy OP PIK Technologie 4.0.  

▪ Svaz navázal spolupráci se sítí českých Center pro digitální inovace – Digitálních Inovačních Hubů. Jejich 

společným cílem pro nadcházející období je upevnění sítě, poskytování standardizovaných služeb 

zaměřených na podporu digitální transformace zejm. MSP v českých regionech a spolupráce na 

projektech na podporu digitalizace. 

▪ Svaz se podílí na přípravě návrhu zákona o právech občana na digitální služby. Hlavním cílem návrhu 

zákona je dát do rukou klienta veřejné správy, ale i vybraných služeb v oblasti soukromoprávních vztahů, 

právo na poskytnutí služeb veřejné správy a některých služeb v soukromoprávních vztazích 

prostřednictvím “digitální služby”. 

▪ Proběhlo vypořádání připomínek ke všem částem koncepce Digitální Česko a ke Statutu Rady vlády pro 

informační společnost (RVIS). Svaz mj. požádal o explicitní uvedení SP ČR ve Statutu Rady vlády pro 

informační společnost, jakožto člena předsednictva RVIS. Zásadní připomínky Svazu byly zapracovány a 

kladně vypořádány.  

▪ Svaz je členem Pracovního výboru RVIS pro digitálně přívětivou legislativu. Na jednání výboru bylo 

informováno o schůzce se zástupci Legislativní rady vlády o možnosti začlenění tzv. Digitální RIA do 

struktur RIA. Zástupci LRV nechtějí, aby digitální RIA byla součástí stávající RIA. RVIS bude i nadále 

pokračovat ve snaze začlenit posuzování digitální přívětivosti nově vytvářené legislativy do RIA.  

INFORMACE Z OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 

Hospodářská politika a investice  

▪ Proběhlo jednání s ministryní MPO M. Novákovou. Panovala shoda nad důležitosti podpory exportu či 

nad významem aplikovaného výzkumu pro český byznys. Řešena i otázka čerpání evropských fondů 

a certifikace OPPIK či priority Svazu v energetice.  

▪ Návrh novely zákona o investičních pobídkách bude v nejbližší době projednán Vládou. Úřad vlády 

navrhl ustanovení, dle kterého Vláda ČR bude schvalovat všechny investiční záměry, kromě těch 

v hospodářsky postižených regionech, což může narušit transparentnost. Primární filtrace investic dle 

vybraných kritérií by měla být řešena v separátním Nařízení vlády, které bude ještě předmětem diskusí. 

Více informací k pohledu Svazu v článku zde. 

▪ Vytvořen materiál k podpoře MSP či startu-upů, který bude ve spolupráci s AMSP postoupen podvýboru 

pro podnikání a ministryni průmyslu s doporučením rozpracování a koordinaci systému podpor. 

▪ Připomínky Svazu k návrhu zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb byly akceptovány. 

▪ 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. 

▪ Svaz jedná s ÚNMZ o možném systému na překlady doporučujících a interpretačních dokumentů 

MEDDEV (návodné dokumenty pro implementaci legislativy ke zdravotnickým prostředkům).  

https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12154-system-investicnich-pobidek-potrebuje-zasadni-revizi
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12050-stanovisko-k-navrhu-zakona-o-stavebnich-vyrobcich-a-jejich-pouziti-do-staveb
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▪ Proběhlo jednání mezi MF, MMR a ÚNMZ/ČAS ke sponzorovanému přístupu k normám k e-fakturaci. 

Cena vychází ze stávající licence za elektronický přístup, ČAS se ji pokusí ještě snížit.  

Doprava 

▪ Svaz na základě žádosti členů požádá o odložení aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility 

o rok, což umožní kvalitnější přípravu a soulad s ostatními plány a chystanou legislativou EU. 

▪ Svaz podporuje záměry Třetího balíčku mobility, žádá ale mj. zásadní redukci emisních cílů pro těžká 

vozidla, čas na zavedení nových bezpečnostních prvků vozidel a rozšíření rozsahu nařízení o zjednodušení 

opatření na zlepšení realizace sítě TEN-T.  

▪ Většina připomínek k novele zákona o drahách (2018), kde jsme žádali např. řešení liberalizace 

železničního trhu, byla zamítnuta, protože se jednalo o transpozici. MD přislíbilo, že připraví standardní 

novelu, která by měla určité problémy řešit. 

▪ Většina připomínek ke změně programu na pořízení železničních vozidel, kde jsme žádali o prodloužení 

programu, zvýšení míry spolufinancování, možnost přímého zadání, byla akceptována.  

▪ Na základě tlaku SP ČR změnil BusinessEurope pozici k pozměňovacím návrhům k emisním cílům pro 

osobní automobily a dodávky. Navzdory odporu jiných členů se podařilo prosadit podporu 

pozměňovacích návrhů, které jsou pro české výrobce vhodné, a BE nakonec upustilo od podpory návrhů, 

které by automobilový průmysl ohrozily. BE bude následně oslovovat zpravodaje s touto pozicí. 

▪ Všechny připomínky Svazu k návrhu vyhlášky o technických prohlídkách vozidel byly akceptovány. 

Ekonomika a průmysl, finance 

▪ Predikce řady institucí jsou revidovány směrem dolů, ČNB snížila odhad růstu ekonomiky HDP v letošním 

roce na 3,2 %, v roce 2019 na 3,4 %, stejně tak MF provedlo snížení na 3,2 %, resp. 3,1 % v 2019. Začínají 

se tak přibližovat predikci Svazu ve výši 3,4 % pro rok 2018 a 3,1 % pro rok 2019. 

▪ Průmyslová produkce v červenci meziročně vzrostla po očištění o 6,7 % a bez očištění o 10,3 %, v červnu 

po očištění vzrostla o 6,9 % a bez očištění o 3,4 %. 

▪ MF a MŽP odeslány odpovědi Svazu k iniciativě EU pro udržitelné finance. Zahrnutí aspektů udržitelnosti 

(environmentální a sociální dopady) do systému finančních trhů a investičních strategií považujeme za 

netržní distorzní regulaci.  

▪ Svaz jednal s Národní rozpočtovou radou. Zopakoval nesouhlas s návrhem vysokého deficitu, upozornil 

na rizika deficitu a seznámil členy s prioritami Svazu. 

▪ Dle šetření Svazu a ČNB za 2 čtvrtletí 2018 letošní výsledky nedosáhnou loňských úrovní. Větší zvrat 

ukazatele nepředvídají. Rostou zakázky či investiční aktivita. Bariérami trh práce, rostou ceny vstupů.  

▪ Základní sazba ČNB byla znovu navýšena na 1,25 %, což se do určité míry promítne do nákladů za úvěry, 

ale nejde o zásadní bariéru. Nečekáme, že by se v současné době kvůli tomu snížil zájem firem o úvěry 

nebo investiční aktivita firem. 

▪ Celkový ekonomický výkon či průmyslová produkce nadále rostou, ale pomalejšími tempy. Nižší míru 

růstu potvrdil zpřesněný odhad vývoje ekonomiky za 2. čtvrtletí 2018, konkrétně se jednalo o růst HDP 

ve výši 2,4 % meziročně. Analytický komentář Svazu naleznete zde. 

INFORMACE Z  OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (VAVAI) 

▪ Svaz po konzultaci s členy ET VaVaI a hlasování představenstva nominoval své kandidáty na členství 

v orgánech TA ČR. Do předsednictva TA ČR navržena paní Rut Bízková a do výzkumné rady pánové 

Miroslav Václavík, Jan Kleindienst, Jiří Reiss a Ján Džugan. 

file://///adserver1/common/users/shp/BCsoubory/%09https:/www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12030-stanovisko-k-tretimu-balicku-mobility
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12043-stanovisko-k-novele-zakona-o-drahach-2018
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11923-stanovisko-ke-zmene-programu-porizeni-a-modernizace-zeleznicnich-kolejovych-vozidel
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12108-stanovisko-k-navrhu-vyhlasky-o-technickych-prohlidkach-vozidel
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/12155-prumysl-vykazal-vysoky-rust-srpen-bude-patrne-slabsi
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/12082-prumysl-se-v-cervnu-vyvijel-pozitivne-setreni-sp-cr-a-cnb-doklada-dobrou-kondici-ceske-ekonomiky-vyraznejsi-ochlazeni-zatim-necekame
https://www.spcr.cz/images/Vysledky_setreni_SPCR_a_CNB_2q_2018_finalni.pdf
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12073-cnb-opet-zvysila-sazby
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/12138-vykon-ekonomiky-cr-nadale-roste-tempo-ale-zpomaluje
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▪ Příští jednání ET VaVaI se uskuteční 25. 9. Diskutovanými tématy by měly být: zákon VaVaI, NP VaVaI, 

Open Access, RIS 3/Priority orientovaného výzkumu, Programové prohlášení Svazu, komplementarita TA 

ČR a MPO a další. 

▪ Vláda doplnila složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Za zesnulou členku Rady J. Moravcovou byl 

schválen pan Luboš Novák, který je předsedou představenstva České membránové platformy, z.s. 

Stávajícím 7 členům, kterým končil mandát, byla prodloužena funkce na druhé období. 

▪ S předsedy příslušných PS projednávána témata novelizace zákona 130/2002 a aktualizaci NP VaVaI 

v návaznosti na činnost skupin pod RVVI, kde Svaz zastupují E. Palíšek a K. Kouřil a R. Bízková. Následně 

se budou připravovat zcela nové dokumenty.  

▪ Připravujeme jednání s TA ČR k řešení podnětů vzešlých z naší členské základny k činnosti TA ČR a jejím 

posledním soutěžím. Cílem je i nastavit systém užší praktické spolupráce k řešení problémů. 

▪ Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 4. veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného 

výzkumu TRIO. Soutěž zaznamenala oproti minulosti několik změn. Např. zvláštní zřetel při hodnocení je 

věnován projektům zaměřeným na vybraná témata v sektoru Automotive, limit pro podíl dotace na 

způsobilých nákladech projektu je 70 % či koordinátor může podat nejvýše 2 žádosti. 

▪ Technologická agentura ČR vyhlásí dne 12. 9. 2018 druhou veřejnou soutěž programu na podporu 

aplikovaného výzkumu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků 

prostřednictvím zapojení studentek/ů vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných 

případech také žákyň/ů středoškolského vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/ků.   

▪ Úřad průmyslového vlastnictví zveřejnil seznam vzdělávacích seminářů do konce roku 2018. Všechny 

akce jsou volně přístupné, účast na nich není nijak zpoplatněna.    

INFORMACE Z OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY 

▪ Na MŽP se uskutečnilo jednání k připravovaným zákonům o odpadech, o výrobcích s ukončenou 

životností a o obalech. Cílem MŽP je zákony předložit na podzim 2018. Svaz ale bude mít možnost 

vyjádřit se k návrhům v pracovní verzi v termínu ještě před zahájením MPŘ. Svaz vyjádřil podporu 

zákazu skládkování od roku 2024 dle platného zákona, včetně ochoty aktivní mediální deklarace. 

▪ Svaz zaslal MŽP připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění přestává 

být tuhé alternativní palivo („TAP“) a tuhé alternativní palivo na bázi biomasy odpadem. Předložený 

návrh považujeme za nelogický. Nicméně v tuto chvíli se jedná pouze o neformální návrh k diskusi a Svaz 

vítá zájem MŽP o diskusi v době před oficiálním připomínkovým řízením.  

▪ Proběhlo jednání s ministrem životního prostředí R. Brabcem, kde byla diskutována realokace 

prostředků na OPŽP, voda/sucho (žádost o zahrnutí průmyslu do programů OPŽP), novela zákona o 

prevenci závažných havárií a téma EU ETS (požadavek na změnu podmínek přidělování bezplatných 

povolenek pro energeticky náročná odvětví). 

▪ Proběhlo jednání s ministryní průmyslu a obchodu M. Novákovou, kde byla diskutována realokace 

z OPPIK na IROP a OPŽP a voda/sucho – náměty Svazu na nové výzvy do OPPIK. 

▪ PS Ochrana vod zpracovala podněty k možným dotačním titulům na boj průmyslu se suchem. Následně 

byly Svazem předloženy klíčovým ministrům – MPO, MZe a MŽP. Navrhovány ze strany Svazu jsou 

například projekty, které umožní efektivní využití srážkové vody či projekty ke snížení potřeby odběru 

povrchových vod. Nyní prověřujeme absorpční schopnosti a možnosti dotování projektů z OPPIK nebo 

OPŽP. 

▪ Svaz oslovil na základě žádosti Svazu chemického průmyslu vybrané členské asociace v otázce prevence 

závažných havárií (PZH), kdy subjekt provozující výrobu ošetřenou zákonem (a navazujícími předpisy) dle 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/oznameni-k-4--verejne-soutezi-v-programu-trio--239437/
https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1401-oznameni-o-vyhlaseni-2-verejne-souteze-programu-zeta.html
https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/seminare_podzim_2018.html
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dnešní platné úpravy nemá možnost pravomoc účastnit se územního řízení či stavebního řízení v okolí 

svého areálu.  

▪ Svaz se zúčastnil jednání platformy suchu za účasti klíčových ministrů. Za Svaz zdůrazněna zejména 

potřeba řešení financování vodního hospodářství, prezentovány náměty opatření ke zvládání sucha 

v průmyslu, které by bylo vhodné podpořit dotačními tituly, či problematické návrhy na stanovení 

minimálního zůstatkového průtoku. 

▪ Svaz se bude snažit dostat téma sucho do klíčových investičních dokumentů ČR a do koncepcí budoucí 

kohezní politiky. 

INFORMACE Z OBLASTI DANÍ 

▪ S MF opět projednána problematika nezadržování nesporné částky vratky DPH – potřebná úprava 

daňových zákonů by měla být připravena v rámci přípravy MOJE Daně. Svaz doporučuje, aby se IT 

úprava vyřešila v horizontu jednoho roku, nevázala se na IT řešení MOJE daně a k právní úpravě došlo 

v roce 2019. MF přislíbilo, že legislativní proces cílí na rok 2019 tak, aby bylo možné nezadržování 

nesporné části vratky DPH spustit od 2020. 

▪ V září má MF v plánu prezentovat funkcionality MOJE Daně. V rámci MOJE Daně se dle MF (snad) 

podaří na základě podnětu Svazu spojit statistické databáze ČSÚ a daňové oblasti. Svaz úspěšně 

požadoval odstranění výkazních duplicit a využití dostupných dat.  

▪ Svaz předložil návrhy k budoucí novelizaci zákona o DPH. Zásadní je právní úprava, aby se zajistilo 

nezadržování nesporné části vratky DPH. Mezi další náměty patří např. dle požadavku některých našich 

členů úpravy odvádění DPH ze služeb zdarma či možnost vystavování daňového dokladu ve specifických 

situacích. Chceme zahájit také diskuzi o možnostech vhodného nastavení sazeb DPH pro výrobky 

s recyklovaným obsahem. 

▪ Uplatněn názor Svazu do veřejné konzultace EK týkající se spotřební daně z tabákových výrobků a 

možného zdanění nových produktů.  

https://www.spcr.cz/images/SPCR_pripominky_e-sluzby_2018_fin2.pdf
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12091-svaz-se-aktivne-zapojil-do-predkladani-navrhu-k-budouci-novelizaci-zakona-o-dani-z-pridane-hodnoty
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/12153-verejna-konzultace-evropske-komise-o-otazkach-zdaneni-tabakovych-vyrobku

