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INFORMACE Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ESIF 

▪ Proběhla jednání nově vzniklé pracovní skupiny pod ministrem průmyslu k OP PIK, která připraví 

doporučení a náměty ministrovi ke zlepšení čerpání a efektivity procesů. Svaz například předložil 

náměty k nastavení výzvy programu Potenciál a k výzvě Úspory energie či návrh na parametry 

programu „ICT v podnicích s prvky 4.0“. 

▪ Svaz na základě jednání s Ministerstvem průmyslu (MPO) požádal o snížení hranice bodového 

hodnocení pro projekty vyhodnocené ve výzvě III programu Potenciál, což má i pozitivní efekt pro 

čerpání v letošním roce uspokojením většího množství již vyhodnocených projektů. Svaz tak pomohl 

získat dotaci několika firmám. Po dohodě Svazu s novým vedením MPO také nadále zůstává cílem 

vyhlásit další výzvu v programu Potenciál, kde budou oprávněnými žadateli i velké podniky a kde byly 

Svazem navrženy a s MPO dohodnuty konkrétní parametry další výzvy.  

▪ MPO zamítlo i přes několik jednání se Svazem prodloužení termínů realizace projektů z výzvy I – 

POTENCIÁL (OP PIK) řadě žadatelům, kteří předkládali projekty ještě v roce 2015 a kde v důsledku 

dlouhých dob hodnocení, problémů se systémem MS2014+ a následně dlouhých dob pro vydání 

rozhodnutí či při výběrových řízení, není možné u projektů inovativního charakteru naplnit původně 

plánované harmonogramy. Vlivem chyb na straně MPO požádali žadatelé o posun termínů o několik 

měsíců, což MPO zamítlo s odkazem na rovný přístup, metodický pokyn a vyjádření auditního orgánu. 

Svaz vyjádřil jiný právní názor a byly předloženy argumenty MPO, MMR a zdůrazněny na pracovní 

Radě ESIF - všechny tyto orgány byly požádány o přehodnocení, aby MPO mohlo termíny posunout. 

▪ Vzhledem k tomu, že MPO ve výzvách v programu Potenciál zatím nenalezlo definici spolupráce 

velkých a malých firem, která umožní vyjmutí takových projektů z limitu alokace pro velké podniky, 

oslovil Svaz ředitele DG Regio (EK) s konkrétním návrhem řešení a požádal o oficiální vyjádření. Cílem 

Svazu je podpořit projekty spolupráce, které umožní malým firmám realizovat řadu projektů, na které 

by neměly prostředky bez spolupráce s větším subjektem. EK bohužel návrh Svazu zatím odmítá.  

▪ Díky dvouletým intervencím Svazu vydalo MPO oznámení k uplatnění výjimky ze zákona o zadávání 

veřejných zakázek v rámci projektů v OP PIK, což se týká například smluvního výzkumu v programu 

Aplikace OP PIK. Výjimky lze využít, pokud příjemce předloží vlastní zdůvodnění užití výjimky 

a technické či věcné odůvodnění toho, v čem jsou podmínky pro užití výjimky splněny a potvrzení 

s odůvodněním od advokáta.  

▪ Svaz ve spolupráci s MPO připravuje úpravu další výzvy v programu Úspory energie tak, aby byla 

maximálně atraktivní a odstranila klíčové dlouho kritizované demotivační parametry, jako jsou 

položkové rozpočty. Navrženo je také snížení bodové hranice z 60 na 50 bodů. 

▪ Řada firem narazila na problém s neproplácením dotací, kde i přes urgence ze strany MPO, aby firmy 

podávaly žádosti o platby, firmy prostředky nedostávaly ani po dvou-třech měsících. To se týkalo 

například programu Potenciál či nízkouhlíkaté technologie a některým firmám to působilo i problémy 

s řízením cash flow. Na základě tlaku Svazu došlo k posunu a firmy začaly prostředky dostávat na účty.  

▪ Svaz řeší s vedením MPO a API (Agentura pro podnikání a inovace) potřebu opatření k akceleraci 

administrace či zlepšení kvality procesů ve vztahu k žadatelům v OP PIK. To vychází z častých 

negativních zkušeností firem, například s administrací hodnocení, výběrového řízení, nekompetentností 

hodnotitelů, zpožděním ve vydávání rozhodnutí či s proplácením a řady dalších. 

▪ Evropská komise představí nejpozději na začátku května návrh dlouhodobého rozpočtu EU po r. 

2020. Prostřednictvím scénářů chce vyvolat diskuzi, dívá se na priority (mj. ochrana vnějších hranic EU, 

podpora skutečné evropské obranné unie, posílení digitalizace Evropy, zefektivnění fondů EU 

podporujících soudržnost a zemědělskou politiku) a na to, kolik by různé varianty jejich realizace stály.  

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/evaluace-a-analyzy/oznameni-pro-zadatele-prijemce-dotace-programu-op-pik---235228/
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▪ Svaz ve vstupu do veřejné konzultace Evropské komise k využívání fondů EU v oblasti soudržnosti 

v příštím programovacím období upozorňuje zejména na fakt, že nová podoba podpory je pro další 

rozvoj ČR velmi důležitá, ale měla by být méně administrativně náročná, mít jednotná a jednoduchá 

pravidla a být flexibilnější. Fondy EU jsou zásadní především pro snížení regionálních rozdílů a podporu 

výzkumu a vývoje, vzdělávání, nízkoemisního a oběhového hospodářství, digitální ekonomiky a 

udržitelné dopravy a mobility. 

 

INFORMACE Z  OBLASTI ENERGETIKY A KLIMATICKÉ ZMĚNY 

Energeticko-environmentální problematika 

▪ Byla publikována společná výzva SPČR, HK ČR, AMSP, NCEU, SMOČR směřovaná Vládě ČR k tématu 

plnění národních cílů pro energetickou účinnost v období do roku 2020. Současná situace hrozí 

skončit nepříjemnými dopady na dodavatele energií, potažmo spotřebitele, a právě pro zabránění 

takovým efektům navrhují signatáři několik opatření, jak aktuální podmínky zlepšit. Tiskovou zprávu 

naleznete zde. 

o V reakci na výzvu k problematice neplnění cíle energetických úspor ministr průmyslu T. Hüner 

uznal závažnost situace a potvrdil, že MPO se plánuje soustředit na celkové administrativní 

zjednodušení programů čerpání podpory a zlepšení komunikace tématu energetických úspor. 

Konkrétním výstupem pak má být plánované navýšení prostředků v programu EFEKT. Svaz 

v této věci MPO zároveň oslovil k uspořádání společného jednání zástupců odvětvových Svazů a 

MPO k hledání optimálního nastavení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v období po 

roce 2020 např. na bázi tzv. dobrovolných dohod. 

▪ Probíhají práce (Svaz a MPO) k optimálnímu nastavení další výzvy programu Úspory energie v OP PIK 

na základě podnětů Svazu. Nové parametry výzvy budou v konečném důsledku autorizovány v úzkém 

kolegiu s poradcem ministra a zodpovědným náměstkem. Ochota je například k řešení problematiky 

kritéria položkových rozpočtů, které považujeme za jednu z největších bariér čerpání, či ke snížení 

bodové hranice. 

▪ Na webu Svazu zveřejněn článek k rozhodnutí vlády ČR nepřipojit se k polské žalobě evropské 

regulace v oblasti limitů pro velká spalovací zařízení (BREF LCP). 

▪ Svaz uplatnil stanovisko k revidovanému Desetiletému rozvojovému plánu přepravní soustavy plynu 

v ČR na období 2017 – 2026, který nově neobsahuje např. informaci o sporném projektu 

obousměrného propojení Rakouska a Česka, tzv. plynovod BACI. Svaz požádal ERÚ o doplnění informací 

a argumentů, proč byl projekt BACI být vyřazen z plánu. 

▪ S přispěním tlaku Svazu by se mohla konečně vyřešit problematika imisních škod na lesích, kde Svaz 

již v minulosti podpořil iniciativy Českého svazu zaměstnavatelů v energetice. Proběhlo jednání 

s ministrem zemědělství, kde byl tlumočen požadavek na výraznou revizi příslušné vyhlášky tak, aby 

odpovídalo současnému stavu imisního zatížení lesů. Aktuální znění navrhované novely totiž zákonem 

stanovené sankce provozovatelů spalovacích zdrojů ještě zpřísňuje a naopak vůbec nezohledňuje 

rozsáhlá a nákladná ekologizační opatření, která průmyslové firmy v posledních dvou dekádách 

realizovaly. Následně proběhlo jednání na náměstkovské úrovni nad úpravou vyhlášky určující výpočet 

imisních škod na lesích. Ministerstvo zemědělství akceptovalo, že se dva nejvíce sporné paragrafy 

budou měnit. Výsledkem je návrh na výrazné zmírnění koeficientů u §9 (snížení přírůstu) a odstranění 

imisní škody podle §10 (snížení produkce). 

http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11623-vstup-do-verejne-konzultace-k-vyuzivani-fondu-eu-v-oblasti-soudrznosti
http://www.spcr.cz/files/cz/media/Vyzva_E_ucinnost.pdf
http://www.spcr.cz/files/cz/media/Vyzva_E_ucinnost.pdf
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11528-plneni-evropskych-cilu-energetickych-uspor-je-pro-cr-kriticke
http://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11550-vladni-rozhodnuti-nepripojit-se-k-polske-zalobe-evropske-regulace-je-pro-nas-zklamani
http://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11550-vladni-rozhodnuti-nepripojit-se-k-polske-zalobe-evropske-regulace-je-pro-nas-zklamani
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11585-spcr-zada-eru-o-vysvetleni-vyrazeni-plynovodu-baci-z-desetileteho-planu
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11585-spcr-zada-eru-o-vysvetleni-vyrazeni-plynovodu-baci-z-desetileteho-planu
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▪ Svaz vydal tiskovou zprávu o faktech znečišťování v ČR, kde zdůraznil aktivity průmyslu v oblasti 

investic do ekologizace či realitu o zdrojích znečištění. Svaz žádá, aby diskuse o ochraně ovzduší byla 

vedena věcně, bez populistických požadavků a opřena o objektivní fakta. Svaz tím mimo jiné reaguje na 

návrh poslanců, který požaduje zrušení tzv. výjimek z BAT (pro uhelné zdroje), s čímž nesouhlasíme. 

Zástupce Svazu se k tomuto setkal s předkladatelkou návrhu poslankyní D. Balcarovou (Piráti), která 

vyjádřila ochotu hledat v otázkách ochrany ovzduší ta nejefektivnější řešení. Stejně tak byl ze strany 

SPČR a HK odeslán dopis na předsedy poslaneckých klubů se žádostí o odmítnutí návrhu poslankyně 

Balcarové již na jednání výboru pro životní prostředí.  

▪ MŽP zahájilo odbornou diskusi k implementaci revidované směrnice k EU ETS na obchodovací období 

2021-2030. Právě konkrétní implementace na národní úrovni bude určující z hlediska skutečných 

dopadů na průmysl v ČR. Svaz v této věci osloví i ministra pro životní prostředí s detailním popisem 

priorit Svazu směrem k národní implementaci revidované směrnice o EU ETS. 

▪ Svaz žádá ve vstupu do veřejné konzultace ke směrnici o společných pravidlech pro vnitřní trh se 

zemním plynem Evropskou komisi, aby pečlivě přehodnotila možnost poskytnout účastníkům trhu s 

plynem řádné posouzení dopadů, které by identifikovalo jak rizika, tak přínosy možných budoucích 

změn regulace.  

▪ Svaz zaslal českým členům Evropského parlamentu ve výboru ITRE doporučený voting list k legislativě 

určující pravidla pro trh s elektřinou a k nařízení o správě energetické unie pro hlasování ve výboru. 

Zvláště kontroverzní je návrh na výhradní stanovování nabídkových zón a určování přeshraniční 

přenosové kapacity na národní úrovni.  

▪ Svaz se zabývá návrhem novely horního zákona, která kromě jiného navrhuje ukotvit Surovinou 

politiku ČR jako strategický legislativní materiál. Zároveň navrhuje revizi systému rezerv pro rekultivace 

a sanace či kontroverzním návrhem na změnu plateb za vydobytý nerost. 

▪ Svaz vyjádří v připomínkovém řízení podporu poslaneckému návrhu na zrušení zákony o zákazu 

dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr (Írán). Otevření íránské jaderné energetiky pro naše 

exportéry by znamenalo velkou příležitost pro významné posílení dosud značně ochablých vzájemných 

obchodních vazeb. S ohledem na významné mezinárodně-politické přesahy však zároveň 

doporučujeme, aby případná dodávka jakéhokoliv zboží dvojího užití (zejména pak technologií 

potenciálně využitelných pro vojenský jaderný výzkum) podléhala zvláštnímu posouzení. 

 

Povolovací procesy 

▪ Na základě našich připomínek v meziresortním připomínkovém řízení k Návrhu legislativního plánu 

vlády byl doplněn Věcný záměr stavebního zákona a Věcný záměr zákona o vyvlastnění.  

▪ SPČR zaslal ministrovi průmyslu žádost o podporu rozšíření věcného záměru novely zákona č. 416/2009 

také o vybrané stavby energetické infrastruktury. 

▪ Proběhlo jednání kolegia ministryně pro místní rozvoj pro rekodifikaci veřejného povolovacího 

procesu. Byl nastaven systém práce, kdy řídícím orgánem bude právě kolegium, pod které bude spadat 

6 pracovních skupin se zástupci Svazu. Dle legislativního plánu vlády má být předložen věcný záměr 

v roce 2020.  

 

http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11590-prumysl-investuje-miliardy-do-ekologizace
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11548-vstup-do-verejne-konzultace-ke-smernici-o-spolecnych-pravidlech-pro-vnitrni-trh-se-zemnim-plynem
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11548-vstup-do-verejne-konzultace-ke-smernici-o-spolecnych-pravidlech-pro-vnitrni-trh-se-zemnim-plynem
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INFORMACE Z OBLASTI DIGITÁLNÍ EKONOMIKY 

Koordinace digitální agendy 
▪ Svaz na řadě jednání vyjádřil podporu stávajícímu týmu oddělení koordinace digitální agendy při ÚV a 

zdůraznil potřebu koordinovat digitální agendu z jednoho místa jako celek, tedy včetně politik 

Jednotného digitálního trhu a agend Společnosti 4.0. Následně na jednání předsednictva Rady vlády pro 

informační společnost (RVIS), kde je zastoupen i Svaz, byla zmocněncem pro IT a digitalizaci 

představena upravená Informační koncepce ČR v rámci materiálu Digitální Česko. Svaz bude požadovat 

jeho doplnění tak, aby dostatečně reflektoval i další oblasti digitální agendy, jakými je například 

Jednotný digitální trh EU či Společnost 4.0 a nikoliv pouze oblast eGovernmentu. Materiál bude 

předmětem jednání taktéž v rámci jednání tripartity. 

Ochrana dat, volný tok dat, kybernetická bezpečnost 
▪ Svaz získal zakázku Ministerstva vnitra pro vzdělávání v oblasti GDPR (Nařízení o ochraně osobních 

údajů), která se stává z elearningových kurzů a prezenčních školení v termínu březen-květen 2018 pro 

zástupce obcí a zaměstnance Ministerstva vnitra ČR. 

▪ Evropská komise vydala návod k přímé aplikaci GDPR, kterým Komise vymezuje kroky vedoucí 

k úspěšné implementaci na evropské úrovni, na úrovni členských států a národních dozorových úřadů. 

Hlavní zodpovědnost za komunikaci ohledně GDPR na národní úrovni svěřuje Komise dozorovým 

úřadům, tj. v ČR Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).  

▪ Svaz pokračuje v projektu Akademie GDPR i v roce 2018. Semináře nabízí praktické případy a přípravu 

firem na GDPR. Díky Svazu a spolupráci s ÚOOÚ je garantována odbornost a nezávislost. Zájemci se 

mohou hlásit pomocí registračního formuláře na http://www.gdprakademie.cz/. Součástí akademie 

bude například elearning, jehož první moduly budou spuštěny již v březnu.  

▪ Svaz chystá k rozeslání českým a slovenským europoslancům své stanovisko/doporučení k nyní 

projednávanému návrhu nařízení o volném toku neosobních údajů. Svaz ve svém stanovisku 

doporučuje podpořit návrhy EK či Rady k návrhu nařízení, především se jedná o zákaz lokalizace údajů 

z jiných důvodů, než je veřejná bezpečnost, aby bylo zamezeno protekcionistickým snahám některých 

členských států. 

▪ Svaz ve stanovisku k vyhlášce o kybernetické bezpečnosti zásadně nesouhlasí s tím, že návrh vyhlášky 

jde zjevně nad rámec evropské legislativy a obecného vztahu obou právních předpisů (směrnice / 

zákona) a fakticky tak rozšiřuje povinnosti nejen pro nové provozovatele základních služeb, ale i pro 

stávající subjekty. 

Vysokorychlostní sítě 
▪ V současné době je diskutováno nastavení II. výzvy na vysokorychlostní internet v OP PIK. Nicméně ani 

ideální výzva nezajistí vyčerpání veškerých prostředků (14 mld. Kč) v tomto období a Svaz navrhuje 

například část realokovat v rámci dané prioritní osy na ICT v podnicích s prvky 4.0, k čemuž již předložil 

návrh a podklady. MPO plánuje vyhlásit výzvu na přelomu června a července. Diskutováno je také 

zapojení obcí a krajů do projektů s vazbou na vysokorychlostní internet či EK zvažuje nové mapování a 

zvýšení parametru přenosové rychlosti. 

Ostatní 
▪ Svaz odeslal společný dopis k připravovanému regulatornímu opatření EK v oblasti vztahu P2B online 

platforem, do nějž se zapojilo dalších 18 organizací napříč EU a který deklaruje, že není třeba další 

regulace, ale naopak využít již dostupných nástrojů.  

▪ Evropská komise představila návrh na obecnou úpravu datových toků ve sjednávaných obchodních 

dohodách tzv. „EU Concept Paper on Data Flows“. Tento návrh ve své první části sice taxativně zakazuje 

nucenou lokalizaci dat ve všech podobách, v následujícím článku však v podstatě umožňuje, aby se 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-communication-com.2018.43.3_en.pdf
http://www.gdprakademie.cz/
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11639-stanovisko-k-vyhlasce-o-kyberneticke-bezpecnosti
http://www.spcr.cz/en/news/11649-the-confederation-fully-supports-digital-single-market
http://www.spcr.cz/en/news/11649-the-confederation-fully-supports-digital-single-market
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odkaz na ochranu osobních údajů a soukromí stal univerzálním důvodem k omezení volného toku dat 

přes hranice států. Obchodní dohody musí respektovat digitální realitu dnešního světa a data účinně 

chránit, nikoliv zamezovat jejich toku. Svaz zaslal Ministru průmyslu a obchodu ČR, dopis, s požadavkem 

na zahájení aktivních kroků ze strany ČR, kterými vyjádří svůj nesouhlas s tímto návrhem. 

▪ Proběhlo první jednání Platformy pro umělou inteligenci. Členy tvoří subjekty napříč akademickou 

sférou, firmami a také státní správou. Cílem je zabývat se otázkami týkajícími se aktuálních i budoucích 

výzev souvisejících s umělou inteligencí – schopností počítačových programů učit se, rozhodovat a 

napodobovat jiné inteligentní lidské chování. Navrhovat konkrétní možnosti jejich využití; vyjadřovat se 

k legislativnímu ukotvení a etické stránce jejich využívání a zakotvení v každodenním životě a tím i 

zabránění - jinak nevyhnutelnému - snížení konkurenceschopnosti českého průmyslu. 

▪ Rada EU schválila nařízení o zákazu zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace kvůli státní 

příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků. Nařízení konkrétně zakazuje například blokování 

přístupu na web poskytovatele, automatické přesměrování z verze pro jednu zemi na jiný web či 

odmítnutí prodeje zboží, které není doručováno do členského státu zákazníka. Cílem schváleného 

nařízení není srovnat ceny v rámci EU. Obchodníci budou moci i nadále uplatňovat různé ceny v různých 

členských státech. Nařízení vstoupí v účinnost ke konci tohoto roku. 

 

INFORMACE Z OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 

Hospodářská politika a investice  

▪ Premiér v reakci na osobní dopis prezidenta Hanáka vyjádřil zájem o spolupráci a ubezpečil, že při 

sestavování programového prohlášení při sestavení nové vlády uvítá vzájemnou spolupráci a našimi 

návrhy se bude vážně zabývat. 

▪ Zástupce Svazu se stal stálým hostem podvýboru pro podnikání PSP ČR. Svaz bude moci navrhovat 

témata a bude poskytovat své pozice k aktuálním návrhům členům podvýboru i hospodářského výboru.  

▪ Na řadě jednání projednán návrh poslanecké novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Návrh určuje prioritní dopravní úseky, pro které určuje 

příslušnými „stavebními úřady„ obce s rozšířenou působností (většinou jedna v kraji). Svaz iniciativu 

podpořil, vidí ji jako zásadní, zasazuje se o její schválení. Svaz žádá, aby touto novelou byly 

zohledněny i energetické a telekomunikační stavby (formou pozměňovacího návrhu). V tomto duchu 

byl na ministra dopravy a ministra průmyslu zaslán dopis prezidenta Svazu s výčtem konkrétních 

požadavků.  

▪ MMR na základě připomínek Svazu zahrnulo rekodifikaci veřejného stavebního práva do plánu 

legislativních prací a v termínu do 31. 12. 2020 se zavázalo předložit věcný záměr stavebního zákona a 

rovněž zákona o vyvlastnění.  

▪ Obdržen návrh Metodiky vyhodnocení územních nároků průmyslových zón. Metodika je poměrně 

robustní a při jejím užití lze odhadnout požadavky případné průmyslové zóny na dopravu, bydlení, 

služby a životní prostředí. Svaz na jednání s Ministerstvem průmyslu vyjádřil ale obavy nad využitím 

metodiky vyhodnocení územních nároků průmyslových zón. Případná závaznost této metodiky by dle 

našeho názoru mohla způsobit nezamýšlené negativní dopady a zamezit podpoře některých oblastí a 

tím i investic 

▪ Svaz ve stanovisku k Implementačnímu plánu ke Strategickému rámci Česká republika 2030 materiál v 

předkládané podobě odmítá a důrazně žádá jeho stažení či hloubkové a principiální přepracování. Jeho 

potenciální schválení považujeme za značně rizikové s ohledem na cíle, které má napomáhat plnit.  

http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11577-sp-cr-podporuje-zrychlene-prijeti-zakona-o-urychleni-vystavby
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11577-sp-cr-podporuje-zrychlene-prijeti-zakona-o-urychleni-vystavby
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11640-stanovisko-k-implementacnimu-planu-ke-strategickemu-ramci-ceska-republika-2030
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▪ Svaz ve Správní radě České agentury pro standardizaci podpořil požadovanou Koncepci Technické 

normalizace, která obsahuje nejdůležitější požadavky Svazu (změna financování, odpolitizování 

cenotvorby, zvýšení překladovosti norem, zvýšení participace uživatelů norem). Svaz navrhl řadu 

upřesnění a doplnění určitých částí (zdůraznění překladů, zachování stability cen základních služeb, 

posílení motivace zpracovatelů norem, zkvalitnění spolupráce s ÚNMZ/ČAS).  

▪ Jednání pracovní skupiny pro přípravu adaptace nařízení EU o zdravotnických prostředcích při 

Ministerstvu zdravotnictví a s Ministerstvem průmyslu nepřineslo pozitivní závěry. Ministerstvo 

zdravotnictví nespolupracuje. V návaznosti na to proběhla schůzka ve složení Svaz, ITC Zlín, AVDZP, 

CzechMed a (ÚNMZ/ČAS). Záměrem je podpora Svazu a zachování alespoň jedné notifikované osoby 

v ČR. Bude dopisem osloven předseda vlády, aby tlačil na ministra zdravotnictví a vydání závazného 

stanoviska k prodloužení platnosti oprávnění notifikovaných osob. 

▪ Svaz ve stanovisku k tzv. Balíčku čisté mobility podporuje přechod k ekologicky šetrnějším způsobům 

dopravy, i cíle balíčku – snížení emisí plynoucích z dopravy, větší podpory nízkoemisních vozidel, 

zvýšení podílu multimodální dopravy, podpory inovací apod. Některá konkrétní opatření v návrhu však 

nejsou v souladu s postupným snižováním emisí z dopravy, zachováním konkurenceschopnosti 

automobilového průmyslu a podporou alternativních paliv. Svaz nesouhlasí zejména s definicí čistého 

vozidla v rámci veřejných zakázek a emisními cíli pro osobní a lehká užitková vozidla.  

▪ Svaz ve vstupu do veřejné konzultace k posouzení dopadů emisních standardů CO2 těžkých vozidel 

(HDV) upozorňuje, že tlak na snižování emisí i v případě těžkých vozidel (nákladních a autobusů) musí 

být rozumný a nesmí snižovat konkurenceschopnost výrobců a dopravců.  

▪ Na Úřadu vlády se za přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše uskutečnilo další jednání klíčových 

aktérů k budoucnosti mýtného systému. Všechny zúčastněné strany včetně SP ČR označily rozhodnutí 

předchozí vlády o rozšíření zpoplatnění o 900,3 km silnic I. třídy za nesmyslné a opakovaně ho odmítly.  

Ekonomika a průmysl 

▪ Zveřejněn přehled vybraných ukazatelů k přidané hodnotě průmyslu ČR a jeho exportní roli. 

Konkrétní číselné ukazatele naleznete zde. 

▪ Česká národní banka (ČNB) rozhodla o zvýšení základních úrokových sazeb, konkrétně dvoutýdenní 

repo sazbu zvýšila na 0,75 %, lombardní sazbu na 1,5 %, diskontní sazba byla nadále ponechána na 

úrovni 0,05 %. Signály pro zvýšení, včetně komunikace ČNB, byly zřejmé a Svaz již v komunikaci se svými 

členy na scénář zvyšování úrokových sazeb upozorňoval a upozorňuje. Komentář Svazu dostupný zde. 

▪ Průmyslová produkce se v celém roce 2017 zvýšila zhruba o 6 %. Mezi hlavní tahouny v prosinci patřily 

výroba motorových vozidel či produkce elektrických zařízení. Průmyslová produkce v prosinci 

po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 8,0 %, bez očištění byla vyšší o 2,7 

%. Očekáváme, že průmyslová produkce poroste i v prvním čtvrtletí 2018, i když ne tak rychle jako vloni. 

Stejný závěr vyplývá i ze šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a ČNB mezi podniky. 

▪ Zveřejněny výsledky šetření SP ČR a ČNB za 4. čtvrtletí 2017, kde podnikatelé mimo jiné hodnotili stav 

ekonomiky v závěru roku 2017 a výhled na rok 2018. Šetření SP ČR a ČNB  potvrzuje rostoucí trend 

ekonomiky, který bude patrně pokračovat, byť v mírnějším tempu, i během roku 2018. 

▪ Ve 4. čtvrtletí rostl HDP meziročně tempem 5,2 %. Za celý rok 2017 vykázala ekonomika 4,5% růst. 

Jde o již o čtvrtý růstový rok za sebou, ekonomika vykazuje růstové hodnoty od roku 2014. Na 

úspěchu se významně podílel zpracovatelský průmysl, který ve čtvrtém kvartále meziročně vzrostl o 7,4 

%.  

Finance 

▪ MPO rozhodlo o ukončení projektu založení státní investiční společnosti Národní inovační fond. Svaz 

průmyslu a dopravy ČR je zklamán, že se Národní inovační fond ani v tomto programovém období 

http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11527-stanovisko-k-tzv-balicku-ciste-mobility
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11540-vstup-do-verejne-konzultace-posouzeni-dopadu-emisnich-standardu-co2-tezkych-vozidel-hdv
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11567-podminky-souteze-na-mytny-system-se-musi-prehodnotit
http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11512-vybrane-zajimave-ukazatele-pridana-hodnota-prumyslu-cr-a-jeho-exportni-role
http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11554-cnb-zvysila-urokove-sazby
http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11576-podle-vysledku-za-prosinec-je-prumysl-v-dobre-kondici
http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11582-zverejnujeme-vysledky-setreni-sp-cr-a-cnb-za-4-ctvrtleti-2017
http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11617-posledni-ctvrtleti-potvrdilo-skvelou-kondici-ekonomiky
http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11617-posledni-ctvrtleti-potvrdilo-skvelou-kondici-ekonomiky
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11637-inovacni-fond-se-opet-nedari-zridit
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11637-inovacni-fond-se-opet-nedari-zridit
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nedaří zřídit. Přestože je v současné době relativně dostatek volného kapitálu a existuje mnoho 

soukromých investičních fondů, mohla ČR z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost vytvořit nástroj pro podporu začínajících inovativních firem. 

 

INFORMACE Z  OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (VAVAI) 

▪ Jednání Expertního týmu pro VaVaI (ET VaVaI): ET VaVaI svým usnesením doporučil, aby nové 

programy MPO i TA ČR byly připraveny koncepčně, tj. během roku 2018 je potřeba připravit a schválit 

novou Národní politiku VaVaI a pak návazně nové programy. Aby nedošlo k poklesu podpory 

aplikovaného výzkumu, doporučuje ET VaVaI prodloužit stávající program MPO TRIO o jednu 

veřejnou soutěž, k čemuž Svaz požádal dopisem ministra průmyslu T. Hünera. Svaz bude prosazovat 

stanovisko prostřednictvím svých zástupců a členů představenstva na úrovni RVVI, resp. Vlády ČR. ET 

VaVaI dále podpořil prezentovanou metodiku hospodářské a nehospodářské činnosti výzkumných 

organizací. V návaznosti na své programové prohlášení bude Svaz prosazovat dokončení Metodiky a její 

schválení vládou. Také byla prezentována situace ohledně zavedení evropského patentu s jednotným 

účinkem na ČR a statistiky VaVaI za rok 2016.  

o Obdrželi jsme odpověď pana předsedy Babiše a pana ministra Hünera na náš dopis ohledně 

rozdělení rolí MPO a TA ČR a prodloužení programu TRIO o jednu soutěž. Všichni se shodují na 

potřebě aktualizace Národní politiky a jednání ohledně vymezení působnosti. MPO bude 

pokračovat v přípravě programu TREND a zvažuje prodloužení programu TRIO. 

▪ Připravujeme návrh postupu aktualizace Národní politiky VaVaI, kterou má Rada pro výzkum, vývoj a 

inovace (RVVI) jako jednu z letošních priorit a naši zástupci - pan Palíšek a Kouřil - jsou uvedeni jako 

zpravodajové. Svaz považuje aktualizaci za nutný a nezbytný krok, proto v rámci Pracovní skupiny 

Svazu pro Strategické dokumenty bude připravovat a připomínkovat podklady a prosazovat zapojení 

Svazu.  

▪ Svaz na žádost předsedkyně AV ČR nominoval své zástupce do Akademického sněmu Akademie věd ČR. 

Svaz nominoval Eduarda Palíška, Bohdana Wojnara, Martina Wichterleho a Ivana Součka.  

▪ Schváleny priority RVVI na rok 2018, kde jsou zahrnuty také naše návrhy, jako je rozpočet na VaVaI, 

aktualizace NP VaVaI (včetně priorit), problematika ukotvení a financování velkých výzkumných 

infrastruktur. RVVI se usnesla, jak jsme navrhovali, že má MŠMT připravit lepší analýzu výzkumných 

infrastruktur a center. Dále by mělo dojít k domluvě na rozdělení rolí mezi MPO a TA ČR, kde za RVVI 

budou v PS také naši zástupci.  

▪ Daňové odpočty na VaV 

o Svaz připravil návrh řešení a zorganizoval platformu SP ČR, AMSP ČR, AVO a ostatních 

zainteresovaných subjektů, která bude základem pro přípravu dalších rozhodnutí a odborných 

doporučení. Svaz v této věci již měl připravené například návrhy pozměňovacích návrhů Zákona 

o daních z příjmů či s Ministerstvem financí domluvil zpracování postupů finanční správy. 

o Svaz se snaží, aby RVVI dala jasný signál Ministerstvu financí, že jde o nástroj běžně užívaný 

napříč světem. Pokud chceme mluvit o ČR, jako o ekonomice, která se chce posunout z pohledu 

míry přidané hodnoty. Odpočty mají být nástroj konkurenceschopnosti a malé a střední 

podniky se nesmí bát jej používat, jak je tomu nyní. Přístup finanční správy v některých 

případech dle nás přiměřený není, systém odměn je diskutabilní, kontroly vnáší nejistotu a rádi 

bychom po letech negativního přístupu rádi viděli i obrat v přístupu finanční správy.  

http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11637-inovacni-fond-se-opet-nedari-zridit
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o Námi iniciovaná koordinační skupina k daňovým odpočtům na VaV připravila pro jednání RVVI 

rovněž podklady mapující současnou situaci, mezinárodní přehled, návrhy úprav a další postup. 

Bylo prosazeno 6 ze 7 navržených bodů do usnesení RVVI.  

o Významná část členů této koordinační skupiny se stala i součástí pracovní skupiny pod RVVI  

o Mezi konkrétní opatření již navržené a prosazované Svazem patří např. změna způsobu 

odevzdávání VaV projektů, jejich posuzování, rozšíření okruhu odpovědných osob a další 

změny. Svaz jedná také samostatně se zástupci ministerstva financí.  

▪ Uplatněno stanovisko ke změně usnesení vlády, dle kterého by MŠMT již nemuselo předložit vládě 

informaci o výstupech hodnocení projektů účelové podpory velkých infrastruktur pro výzkum, 

experimentální vývoj a inovace. Svaz žádá zachování tohoto úkolu s odkazem na usnesení RVVI, která 

požaduje pro další financování podrobnější analýzy od MŠMT. Svaz rovněž opakovaně upozorňuje, že 

tzv. Cestovní mapa velkých infrastruktur výzkumu, vývoje a inovací ČR obsahuje pouze infrastruktury 

základního výzkumu a neobjevují se zde, na rozdíl od jiných států, infrastruktury důležité pro 

konkurenceschopnost země. 

▪ TA ČR akceptovala naši připomínku k programu DELTA 2 a do programu byla zahrnuta také podpora 

inovací. 

▪ V současné době probíhají na ÚVČR jednání jednotlivých Národních inovačních platforem, kde se 

probírají aktuální a plánované intervence či, revize karet za jednotlivé obory pro aktualizaci RIS3 

strategie. 

INFORMACE Z OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY 

Odpady 

▪ Svaz se mediálně vyjádřil k podpoře navyšování skládkovacího poplatku. Svaz podporoval směr této 

úpravy již v minulém roce při projednávání zákona o odpadech. Jde nám i o včasné zajištění stability a 

jistoty pro investiční prostředí. Nad závěrečným stanoviskem Svazu nyní proběhne pracovní jednání 

s MŽP, HK, Asociací krajů a Svazem měst a obcí. 

▪ Svaz podporuje soutěž „Přeměna odpadů na zdroje“, kterou pořádá MPO a která má za cíl v souladu 

s pozicemi Svazu podpořit recyklační průmysl v ČR. Více informací naleznete zde.  

▪ Svaz odeslal reakci na dotazník MPO pro přípravu aktualizace Politiky druhotných surovin ČR a 

podpořil stanoviska svých členů (například Svaz chemického průmyslu ČR, Ocelářská unie, Asociace 

českého papírenského průmyslu). Svaz upozornil, že oběhové hospodářství a Politika druhotných 

surovin patří mezi klíčová témata. Akcentovali jsme několik témat jako potřebu snížení regulace a 

administrativy týkající se druhotných surovin v porovnání s regulacemi a administrativou týkajícími se 

odpadů, potřebu zjednodušení a zkrácení návrhu nového zákona o odpadech a výrobcích s ukončenou 

životností či podporu recyklace. 

▪ Proběhlo jednání pracovní podskupiny (PPS) elektro k problematice „čínské zdi“, kde proběhla 

diskuse nad návrhem možného nastavení. Část diskuse se týkala cíle snahy vytvořit akceptovatelný 

konkrétní alternativní návrh ke striktní verzi předložené MŽP do LRV. Diskuse se vedla i nad procesní 

stránkou, kdy je vysoké riziko odmítnutí ze strany MŽP. PPS si odsouhlasila snahu dále nad pozicí 

pracovat, s případnou pozicí vedení bude postupovat velmi uvážlivě a formou, která neohrozí postavení 

Svazu a konstruktivnost.  

▪ Svaz ve spolupráci s vybranými členy si nechal zpracovat právní stanovisko k problematice výkladu 

převzetí odpadu a přechodu vlastnictví odpadu. Svaz předložil MŽP závěry právní analýzy k otázce 

převzetí odpadu a požádal o rychlé řešení. Konkrétně navrhl, aby MŽP co nejdříve vydalo interní 

http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11604-stanovisko-k-navrhu-na-zmenu-nekterych-usneseni-vlady
https://druhotnasurovina.mpo.cz/
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sjednocující stanovisko pro Odbor výkonu státní správy a Českou inspekci životního prostředí, které by 

umožňovalo dosavadní praxi. Nový výklad MŽP by totiž znamenal výrazný obrat, kdy by buď byl 

vypuštěn obchodník z řetězce nakládání s odpadem nebo by musel převáděný odpad skutečně fyzicky 

přebírat, což by výrazně zvýšilo administrativu a jednalo by se o nesmyslné omezení trhu a narušení 

funkčnosti praxe. Svaz požádal o řešení co nejdříve a zdůraznil, aby MŽP přístup změnilo a nebránilo se 

dílčím komplikacím pro aparát MŽP na úkor podnikatelského prostředí. Bylo dohodnuto, že Svaz bude 

seznámen s výsledky analýzy zadané MŽP v této věci a dle jejich závěrů bude postup dále diskutován. 

Ochrana vod 

▪ Svaz ve stanovisku k nařízení vlády o minimálním zůstatkovém průtoku důrazně odmítá materiál v 

předloženém znění a žádá výrazné přepracování materiálu, který by v této předkládané podobě 

(vlivem navýšených požadavků na minimální průtok) vyústil i v nucené odstávky výroby významných 

průmyslových závodů. Vládou navrhované znění by mělo fatální dopady na běžnou obchodní praxi 

většiny podniků hospodařících s vodou v tocích. Navíc by byla zásadním způsobem zpochybněna právní 

jistota odběratelů vody a provozovatelů vodních elektráren.  

▪ Proběhlo jednání skupiny na MZe zaměřené na problematiku sucha a následně Svaz uplatnil 

připomínky k návrhu novely vodního zákona. Svaz například zdůraznil, že chybí rozhodná kritéria pro 

určení vyhlášení stavu sucha či a aby v plánech byli definováni významní uživatelé. Proto požadujeme, 

aby zpracování plánu pro sucho probíhalo dle standardizované metodiky a za účasti významných 

odběratelů.  

▪ Svaz vydal tiskovou zprávu s výzvou k odmítnutí pozměňovacího návrhu k novele zákona o vodách ve 

věci zákazu likvidace odpadních vod s obsahem nebezpečných látek na komunálních čistírnách 

odpadních vod (ČOV). Návrh totiž paušálně vylučuje možnost likvidace odpadních vod z průmyslové 

výroby, potravinářství, ale i obslužnosti na komunálních ČOV a to odkazem na zákaz likvidace 

jakýchkoliv vod s obsahem nebezpečné závadné látky. Návrh je mimo realitu a neexistuje jiná rozumná 

alternativa, což povede k nárůstům nákladů či i omezení výroby. Důsledek přijetí tohoto 

pozměňovacího návrhu je negativní hlavně pro menší podnikatelské subjekty, které nemají jinou 

možnost likvidace odpadních vod. V této věci vyjádřili již podporu v prvních reakcích i někteří 

poslanci. 

Ostatní 

▪ Proběhlo jednání mezi ministrem zemědělství Milkem a prezidentem SPČR Hanákem nad úpravou 

vyhlášky určující výpočet imisních škod na lesích. Členské firmy provozující spalovací zdroje jsou 

zákonem každoročně vázány k úhradě sankcí ve výši i několika desítek milionů, a to aniž by byla 

zohledněna ekologizační opatření z posledních desetiletí, do nichž firmy investovaly miliardové částky. 

V návaznosti na toto vrcholné jednání proběhla schůzka nad konkrétní úpravou předmětné vyhlášky. 

Dohodnuté změny klíčových pasáží vyhlášky slibují zásadní průlom v tomto desítky let trvajícím sporu 

(další informace viz část Energetika). 

 

INFORMACE Z PRŮMYSLU 4.0 

▪ Na základě množících se dotazů z oblasti „zavádění“ robotů v procesech průmyslové výroby zakládá 

Svaz průmyslu novou pracovní skupinu pro robotizaci. Pracovní skupina se v první fázi zaměří zejména 

na identifikaci klíčových aspektů, které firma musí zjistit a zohlednit při rozhodování o pořízení 

http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11530-stanovisko-k-narizeni-vlady-o-minimalnim-zustatkovem-prutoku
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11630-pozmenovaci-navrh-k-novele-zakona-o-vodach-ohrozuje-mensi-firmy
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11630-pozmenovaci-navrh-k-novele-zakona-o-vodach-ohrozuje-mensi-firmy
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11630-pozmenovaci-navrh-k-novele-zakona-o-vodach-ohrozuje-mensi-firmy
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robotického pracoviště a jeho začlenění do výroby. Dále se pracovní skupina zaměří na zjištění 

stávajících překážek pro rozšiřování robotizace ve firmách a zejména na jejich odstraňování. 

 

INFORMACE Z OBLASTI DANÍ 

▪ Proběhlo jednání se zastupujícím náměstkem pro daně a cla Z. Hrdličkou, kterému byly představeny 

blíže priority Svazu v oblasti daní s požadavkem na aktivní kroky ze strany MF a spolupráci. Kromě 

otázky daňových odpočtů, byla zdůrazněna například podstata přínosu z úprav systémů a elektronizace, 

kde Svaz požaduje propojenost systémů, odstranění duplicit, vyšší uživatelskou přívětivost či cílenost 

kontrol. Svaz připomněl dlouhodobý slib MF k vyřešení nezadržování nesporné části vratky DPH. Svaz 

požádal i o zahájení důraznější diskuse nad změnou přístupu finanční správy směrem k proklientskému 

přístupu, jak deklarovala paní ministryně.  

▪ Ministryně financí se v médiích vyjádřila k preferenci varianty rozdělení nového zákona o daních 

z příjmů do dvou zákonů v členění pro fyzické a pro právnické osoby. Z pohledu Svazu to smysl dává. 

„Právně hezký zákon“ nemusí pro firmy být zjednodušením a firmy jsou opatrnější k deklaracím typu, že 

se to výrazně zjednoduší, zpřehlední apod. Doposud praxe vycházející čistě z dílny ministerstva financí 

tomu nenasvědčovala. Navíc zatím ty návrhy zákonů nikdo neviděl. Svaz dále ve věci nového zákona o 

daních z příjmů požádal MF, aby při přípravě zákona předcházela i odborná diskuse se zástupci 

dotčených subjektů.  

▪ Svaz odeslal a navrhl MF a GFŘ konkrétní připomínky a náměty k zamýšlenému nastavení 

funkcionalit v e-službách v oblasti daní a též projektu MOJE daně. Za hlavní pilíře, které by 

elektronizace měla přinést, Svaz považuje prokazatelné snížení administrativní zátěže, prokazatelné 

zvýšení přehlednosti, snížení rizik na straně daňových subjektů z řad firem. Konkrétně by mezi prvky 

elektronizace měla patřit integrace systémů vedoucí například k odstranění duplicitních výkazních 

povinností či lepší koordinace a cílenosti kontrol.  

▪ ET pro daně na svém jednání diskutoval požadavek na nezadržování nesporné části vratky DPH. 

Navrácení nesporné částky vratky DPH není dle MF realizovatelné bez změny systému a je slibováno 

v souvislosti s novým systémem. Může jít ve skutečnosti o poměrně náročnou změnu. V případě řešení 

k nezadržování nesporné části vratky DPH Svaz bude požadovat hledání rychlejšího řešení, nežli 

odložení řešení do nejistého budoucna spolu s komplexní výměnou systému. 

▪ V České republice se nyní implementují opatření z evropské směrnice o zamezení vyhýbání se 

daňovým povinnostem. Nejdiskutovanějším opatřením je nové pravidlo pro daňovou uznatelnost 

úrokových nákladů, konkrétně limit pro nadměrné výpůjční náklady ve výši 80 mil. Kč a zároveň v 

případě překročení výše 80 mil. Kč ještě definovaný jako 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a 

odpisy. Navíc zacílení je logicky jen na firmy, které působí v nějaké skupině, tj. mají spojené osoby. Z 

pohledu Svazu jde o vhodné využití limitů a možností, které dovoluje směrnice. Dle dosavadních 

interních propočtů spadá do kategorie, kde bude omezena uznatelnost těchto úrokových nákladů, 

velmi málo subjektů (počet dotčených subjektů dle odhadů rozhodně nedosáhne řádu stovek či tisíců). 

Více k této problematice naleznete v odborném článku Svazu (zde), kde jsou obsaženy i souvislosti, 

pohled a vlastní propočty Svazu. 

▪ Svaz uplatnil připomínky k aktuálnímu daňovému balíčku, který se věnuje například implementaci 

evropské směrnice „ATAD“ (opatření na vyhýbání se daňovými povinnostem), zrušení konceptu tzv. 

superhrubé mzdy a zavedení nových sazeb daně z příjmů fyzických osob či úprava zákona o 

spotřebních daní (reakce na nové typy výrobků v tabákovém průmyslu) atd. 

http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11549-namety-a-navrhy-sp-cr-k-nastaveni-projektu-moje-dane
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11549-namety-a-navrhy-sp-cr-k-nastaveni-projektu-moje-dane
http://www.spcr.cz/images/SPCR_Pracovni_prispevek_k_diskuzi_o_implementaci_ATAD.pdf
file:///C:/Users/Lucka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TQG7XSDM/•%09http:/www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11609-pripominky-k-implementaci-atad-a-k-dalsim-danovym-zmenam
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o Svaz ve stanovisku k implementaci ATAD a k dalším daňovým změnám podporuje navrženou 

implementaci ATAD, kdy se především stanovují limity daňové uznatelnosti úrokových nákladů. 

Transpozice se drží maximálně širokého vymezení, které Směrnice umožňuje. Přesto 

upozorňujeme, že některé dílčí postupy mohou být v praxi komplikované. 

o MF navrhuje superhrubou mzdu, která zvyšovala základ pro daň, odstranit a nahradit 

současnou 15% sazbu daně z příjmů (se 7 % solidárním zvýšením) novými sazbami na úrovni 19 

% a 23 %. Svaz v komentáři k superhrubé mzdě upozorňuje, že návrhy na její zrušení s 

nastavením výše sazeb na 19, respektive 23 % nic zásadního pro firmy nepřináší. Svaz 

k návrhu zveřejnil rozhovor s podrobnostmi změny a pohledu firem. Návrhy zrušení superhrubé 

mzdy s tímto nastavením výše sazeb by v konečném důsledku prakticky znamenaly plošné 

snížení daně z příjmu pro všechny zaměstnance, ale s neutrálním přímým efektem na firmy. U 

ostatních příjmů fyzických osob, například u daně z pronájmu nebo z kapitálového majetku, se 

plně projeví zvýšení sazeb daně. Tím se prakticky zvyšuje zatížení u ostatních příjmů fyzických 

osob.  

▪ Publikován článek Svazu týkající se problematiky daňové zátěže pro podniky zdůrazňující problémy, 

složitost a náročnost daňového systému v ČR. 

▪ K daňovým odpočtům na VaV proběhlo mimo řady jiných jednání (ať na úrovni firem, tak například 

s členy Poslanecké sněmovny apod.) několik jednání jak s paní ministryní Schillerovou, tak s jejími 

spolupracovníky. Opět jsme upozorňovali, jak tento nástroj je důležitý pro podporu 

konkurenceschopnosti a k posunu struktury české ekonomiky. Za stěžejní stále vidíme změnu přístupu 

finanční správy a odstranění obav, zejména menších firem. Kromě principů či i konkrétních návrhů 

v této oblasti, které jsou uvedeny v našem programovém prohlášení, jsme například upozornili, že 

zveřejněná informace FS, námi neodpřipomínkovaná, přinesla opačný efekt, kdy místo jasného 

vymezení požadavků na projekt, indikovala obavy na další povinnosti nad rámec zákona, a některé 

firmy dokonce odradila od této podpory. Nyní (pro nejbližší období) jsou vytyčeny například následující 

cíle. Ministryně financí na základě naší žádosti nechala zadat analýzu postupu finanční správy 

v případě uznávání/neuznávání daňového odpočtu na VaV. Připravili jsme návrhy změn zákona o 

daních z příjmů týkající se úpravy termínu předložení projektu VaV a úpravy oprávněné osoby za 

projekt VaV. Rada pro výzkum, vývoj a inovace vedená A. Babišem na svém jednání 22. 2. 2018 

přijala většinu z navrženého usnesení, na kterém se Svaz podílel. 

▪ Svaz v rámci spolupráce s MF má k dispozici pracovní verzi návrhu novely zákona o evidenci tržeb, 

která reaguje na rozhodnutí ústavního soudu (za hotovostní platbu nebude považována platba kartou, 

dílčí výjimky budou součástí zákona apod.) a zároveň například zavádí zvláštní režim pro nejmenší 

podnikatele (fyzické osoby neplátce DPH s omezeným počtem transakcí a do určité výše hotovostních 

příjmů) či sníženou sazbu DPH rozšiřuje na větší okruh služeb. Svaz bude požadovat odbornou diskusi 

nad aktualizací Metodiky a zahrnutí některých již dříve zmíněných připomínek. Svaz obecně systém EET 

jako takový nadále podporuje, 3. a 4. fáze by neměla být rušena. 

 

http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11612-stanovisko-k-implementaci-atad-a-k-dalsim-danovym-zmenam
http://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11605-bohuslav-cizek-zruseni-konceptu-superhrube-mzdy-a-zmena-sazeb-firmam-nic-neprinese
http://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11605-bohuslav-cizek-zruseni-konceptu-superhrube-mzdy-a-zmena-sazeb-firmam-nic-neprinese
http://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11620-slozitost-danoveho-systemu-jako-bariera-rustu
http://www.spcr.cz/files/cz/valne_hromady/PP_Priority_pozadavky_SPCR_dane_2017_2018.pdf

