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INFORMACE Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ESIF 

▪ Evropská komise pozastavila ČR certifikace pro Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. Proplácení žádostí o platbu již schválených projektů či předkládání projektů by 

nemělo být ohroženo, ale situaci je třeba vyřešit co nejdříve, jinak bude ohroženo další čerpání. Svaz 

program OPPIK považuje za zásadní pro podporu inovací a podnikatelského prostředí, který má přispět 

k plnění řady cílů, včetně povinných cílů v rámci EU jako například úspory energie. Svaz požaduje po 

MPO zajištění konkrétních opatření, které zajistí co nejrychlejší obnovení certifikací. Svaz na řadě 

pozitivních opatření v OP PIK spolupracuje a konkrétní návrhy změn a řešení již delší dobu předkládá. 

Zároveň po dohodě s MPO vrcholová skupina pod ministrem, kde je Svaz zastoupen, bude pomáhat 

řešit a hlídat zajištění veškerých potřebných opatření. Svaz vyvíjí tlak na příslušné resorty, aby 

konkrétní opatření byla předložena co nejdříve a zároveň byla kvalitně připravena. Cílem je obnovit 

důvěru firem, odstranit nedostatky nastavení programu a zamezit dalším problémům, aby firmy 

mohly prostředky z EU efektivně využít. Svaz požádal o zařazení bodu na jednání Plenární schůze 

Rady hospodářské a sociální dohody dne 9. 5. 2018. 

▪ Probíhají jednání vrcholné pracovní skupiny na MPO k OP PIK, kde byly diskutovány opatření 

k nápravě problémů v rámci OP PIK a nastavení programu tak, aby byly co nejdříve obnoveny 

certifikace ze strany EU, odstraněny dosavadní chyby a eliminovány chyby do budoucna. Některá 

pochybení z minulosti právně komplikují možnosti nápravy. MPO přiznává chyby předchozího 

vedení a MPO, které poškodily žadatele a program, transparentně je nyní identifikuje a řeší. Již 

například byla provedena nápravná opatření ve vztahu ke statutu MSP, kde byla udělána metodika 

na základě vyjádření DG Regio a od 1/2018 spuštěna, je řešena problematika čl. 61 či bylo přijato 

opatření k nesprávně propláceným prostředkům. 

▪ Zastavení certifikací v OP PIK je v tuto chvíli na základě tzv. varovného dopisu ze strany Evropské 

komise. Nejpozději do října je třeba program odblokovat, aby bylo možné certifikovat platby 

v rámci pravidla n+3. Vše běží vůči firmám dále, jen ČR nesmí EK posílat platby k certifikaci, než se 

to vyřeší. Svaz požaduje, aby seznam opatření a konkrétní kroky byly hotovy během května, tak aby 

následná jejich implementace a vyjednávání s EK a auditním orgánem vedly k odstranění 

problematických aspektů OPPIK a obnovení certifikací.  

▪ Problematika článku 61 evropského Nařízení a tzv. čistých příjmů, která byla jedním z hlavních nálezů 

auditu a která představovala riziko pro krácení dotací, by měla být v nejbližších dnech vyřešena. 

Revize příslušného Nařízení EU by měla být schválena a platná od července letošního roku. Dle této 

revize se na projekty v OP PIK čl. 61 již vztahovat nebude. Výklad, které projekty (v jaké fázi) lze 

započítat, je do jisté míry na národních orgánech. MPO v této věci vydá pokyn, ve kterém uvede, že 

obnovuje platby na základě zhodnocení veškerých rizik a v souladu se stanovisky MMR a auditního 

orgánu MF. 

▪ MPO bude v některých případech požadovat zpět vyplacené dotace v programu ICT, který je na 

podporu vývoje v IT. Na základě kontroly dodržování pravidel veřejné podpory bylo identifikováno 

riziko proplácení nezpůsobilých mzdových výdajů za zaměstnance, kteří nepřispívají k čistému nárůstu 

počtu zaměstnanců v dané provozovně. U pozic, které nebudou nahrazeny, budou výdaje na tyto pozice 

považovány za nezpůsobilé. Jedná o nedovolenou podporu v rozporu s Nařízením o blokových 

výjimkách (GBER). Firmy byly vyzvány k revizi projektů tak, aby bylo možné alespoň upravený projekt 

- část projektu realizovat s dotační podporou. Firmy, které již mají s MPO uzavřeny smlouvy, nechápou 

tuto neschopnost státu a považují ji za nezájem o podporu firem, který zvyšuje nedůvěru v jakoukoliv 

formu podpor.  

https://www.spcr.cz/news/11750-cr-musi-prioritne-resit-obnovu-cerpani-z-op-pik
https://www.spcr.cz/news/11750-cr-musi-prioritne-resit-obnovu-cerpani-z-op-pik
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▪ Svaz ve spolupráci s MPO připravil nové nastavení výzvy úspory energie, která odstraněním řady 

bariér bude atraktivnější. Dojde například k odstranění položkových rozpočtů, zvýšení maximální 

akceptované návratnosti či snížení požadované bodové hranice. Svaz požaduje, aby tato výzva byla 

ministrem podpořena a její vyhlášení doprovázela profesionální komunikace. Výzva by měla být 

vyhlášena v červnu s příjmem žádostí od července 2018 do dubna 2019. Svaz požádal o deklaraci 

průměrné doby hodnocení, která by se pohybovala kolem 2-3 měsíců. Podněty pocházejí z řad členů 

Svazu, odstraňují v rámci možností pravidel EU hlavní bariéry v nastavení programu a měly by přispět ke 

zvýšenému zájmu.   

▪ MPO bude nově vyžadovat, aby příjemci dotace v OPPIK měli svou účetní závěrku v rejstřících, měli 

zapsány skutečné majitele či neměli kmenové listy. Svaz tento krok k transparentnosti nezpochybňuje, 

ale bude vyžadovat, aby mezi povinnými přílohami žádosti pak nebyly informace a reporty, které jsou 

zveřejněny ve veřejných rejstřících.  

▪ Svaz obdržel vypořádání ke stanovisku k Výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství, ve 

kterém požadoval řešení situace pozastavení OP PIK a odstranění překážek v čerpání prostředků. Dále 

doplnění informací a návrhů dalšího postupu včetně případných realokací. Dle zprávy byl jako jeden 

z nejrizikovějších programů určen OP PIK (a IROP a OP PPR), což se potvrdilo pozastavením programu. 

MMR doplnilo informace o pozastavení a možných realokacích. 

▪ V tuto chvíli je navrhována pouze jediná realokace mezi programy, a to mezi IROP a OPŽP v oblasti 

úspor energie pro budovy. Ostatní případné realokace v tuto chvíli jsou zvažovány pouze v rámci 

programů. 

▪ Svaz se zúčastnil Kulatého stolu k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. Dnes je 34 % 

rozpočtu EU na kohezi, předseda EK chce zachovat alespoň 30 %. Mezi priority EU budou patřit Inovace 

a chytrý růst, Lidské zdroje a sociální začleňování, Udržitelnost, Konektivity a Územní rozvoj. Tři regiony 

v ČR přejdou do kategorie transitujících s nižší mírou podpory (nejspíše Jihovýchod, Jihozápad a Střední 

Čechy). MMR bude navrhovat úzkou sadu cílů a tematických priorit, zejména kvůli nižšímu objemu 

finančních prostředků. ČR nebude stanovovat pevný podíl finančních nástrojů. Dle MMR bude na 

začátku května po zveřejnění návrhu první představa o oblastech zúžení. Na podzim by mělo dojít k 

návrhu zúžení ze strany ČR. Svaz se bude snažit tematické zúžení ovlivnit. Prioritizace bude 

projednávána i například v rámci pracovní skupiny pro strategickou práci pod MMR, kde je Svaz 

členem. Stejně tak míra a nárokovost podpory dle vyspělosti regionů se zdá, že by klíčová hranice pro 

možnost podpory z evropských zdrojů („mapa veřejné podpory“) mohla být ve vztahu k ukazateli 100 

% průměru HDP EU. 

▪ Svaz MMR poskytl pozici k budoucnosti kohezní politiky, ve které vyjmenováváme naše největší 

priority pro nadcházející programové období. V této věci Svaz i požádal, aby byl zahrnut do užší 

skupiny, která bude finalizovat konkrétní vymezení konečných podporovaných oblastí a jejich zúžení 

pro nové programové období. MMR uvítalo pozici Svazu s prioritami. 

INFORMACE Z  OBLASTI ENERGETIKY A KLIMATICKÉ ZMĚNY 

Energeticko-environmentální problematika 

▪ Poslanecká sněmovna v souladu se stanoviskem a podporou Svazu v 1. čtení podpořila návrh na 

zrušení zákazu dodávek pro íránskou jadernou elektrárnu Búšehr. 

▪ Proběhlo jednání k nastavení systému kompenzací nepřímých nákladů v rámci EU ETS s p. 

Zámyslickým. Svaz znovu zdůraznil, že jakékoliv materiály by na Vládu měly jít již s jasným 

doporučením ze strany MŽP, které by bylo konzultováno se Svazem. Akcent věcnosti diskuse před 

https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11749-stanovisko-k-vyrocni-zprave-o-implementaci-dohody-o-partnerstvi
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11793-pozice-sp-cr-k-budoucimu-nastaveni-kohezni-politiky
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11793-pozice-sp-cr-k-budoucimu-nastaveni-kohezni-politiky
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11661-svaz-podporuje-zruseni-zakazu-dodavek-pro-jadernou-elektrarnu-busehr
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politizací tématu byl dán i v dopise Svazu ministrovi pro životní prostředí, kde Svaz více v detailu 

precizoval své postoje k jednotlivým bodům souvisejícím s implementací revidované směrnice o EU ETS 

na národní úrovni.  

▪ Proběhlo jednání k budoucímu systému dobrovolných dohod pro realizaci energetických úspor. Byl 

dohodnut další postup a strana průmyslu i ministerstva bude dále zpřesňovat své požadavky a 

očekávání od systému.  

▪ MPO po intenzivních diskusích se zástupci Svazu i představiteli průmyslových firem připravilo 

optimalizovanou IV. výzvu programu Úspory energie v OPPIK, která odstraňuje v rámci pravidel EU 

hlavní bariéry z původních výzev. Výzva by měla být vyhlášena v červnu 2018, přičemž příjem žádostí 

by měl probíhat od 07/2018 do 04/2019. Výzva bude kontinuální a bude se opakovat. Svaz nyní v rámci 

svého zastoupení ve vrcholné pracovní skupině k OP PIK pod ministrem bude prosazovat, aby výzva byla 

dotažena do konce, včetně profesionální kampaně. Byly dohodnuty dle námětů Svazu velmi pozitivní 

změny ve srovnání se III. výzvou, které by v případě jejich schválení zvýšily atraktivitu: 

o pro přiznání dotace projektu nově stačí zisk 50 bodů v hodnocení; 

o hranice IRR, od kdy projekt nemůže dosáhnout na dotaci, je namísto 15 % nyní 20 %; 

o budou odstraněny položkové rozpočty a nákladová efektivita projektu bude nově posuzována 

skrze křivku měrných způsobilých výdajů na roční úsporu 1 GJ, přičemž tato byla upravena dle 

námětu Svazu; 

o bude navýšena podpora na zpracování energetických posudků a projektové dokumentace 

na  60/70/80 %. 

▪ Svaz se ostře vymezuje proti návrhu na zrušení pětiletého moratoria na sazby z úhrady z vydobytých 

nerostů, jak navrhuje novela horního zákona. 

o Při osobním vypořádání připomínek Svaz u tohoto bodu uplatnil zásadní rozpor a v tomto stavu 

materiál projedná tripartita. 

▪ Svaz publikoval Tiskovou zprávu k výstupům jednání Stálého výboru pro jadernou energetiku, v níž 

kritizuje neustálé odkládání rozhodnutí o modelu výstavby nového jaderného zdroje. 

▪ Svaz ve stanovisku k novele zákona o hospodaření energií požaduje přepracování zejména ustanovení 

týkajících se postavení a funkce energetických specialistů, a to jak v pozici fyzických tak právnických 

osob. Svaz by rovněž uvítal rozpracování dalších klíčových předpisů. 

▪ Svaz průmyslu a dopravy ČR se velmi aktivně zapojil do debaty o pozměňovacím návrhu na zrušení 

tzv. výjimek z BAT pro uhelné zdroje. Proběhla řada osobních jednání, účastnili jsme se aktivně 

semináře v poslanecké sněmovně i jednání příslušných výborů Poslanecké sněmovny. Důsledkem této 

aktivity bylo, že výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny nakonec argumenty Svazu vyslyšel 

a radikální návrh své předsedkyně zamítl. S návrhem nesouhlasil a negativní stanovisko přijal také 

hospodářský výbor. Svaz bude v aktivitě pokračovat také po načtení příslušného návrhu ve 2. čtení ve 

sněmovně, jenž zrušení výjimek posouvá do roku 2026. 

▪ Svaz na MPO uplatnil připomínky členské základny vůči návrhu metodiky MŽP pro posuzování 

výjimek z aplikace BAT pro velké spalovací zdroje.  

▪ Dle informací ze schůzky z náměstkovské úrovně ohledně zapracování návrhů Svazu k úpravě 

vyhlášky stanovující rozsah imisních škod na lesích, Ministerstvo zemědělství nadále počítá s její 

novelizací, ale příští kroky chce směřovat až vůči nové vládní garnituře. Jakmile bude ustavena nová 

vláda, Svaz obnoví aktivity a budeme požadovat co nejrychlejší vypořádání našich návrhů úprav.  

▪ Po aktivním zapojení Svazu Vláda napotřetí projednala a schválila Memorandum o podpoře využívání 

zemního plynu v dopravě po roce 2020. Jeho klíčová součást zachovává zvýhodněnou sazbu spotřební 

daně pro užití zemního plynu v dopravě i po roce 2020.  

http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11716-energetika-potrebuje-jasne-rozhodnuti-o-financovani-vystavby-jadra
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11785-stanovisko-k-novele-zakona-o-hospodareni-energii-2
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11590-prumysl-investuje-miliardy-do-ekologizace
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11752-vlada-zachovala-zvyhodneni-pro-zemni-plyn-v-doprave
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11752-vlada-zachovala-zvyhodneni-pro-zemni-plyn-v-doprave
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▪ Svaz jednal s MPO ohledně přípravy Národního klimaticko-energetického plánu. Diskutována byla 

především plánovaná formulace národního závazku k energetické účinnosti, který MPO bude možná 

formulovat jako závazek snižování energetické náročnosti výroby jednotky HDP. 

Povolovací procesy 

▪ SPČR nominoval zástupce do jednotlivých pracovních skupin Kolegia ministryně MMR k veřejnému 

stavebnímu právu.  

▪ Ve svém stanovisku Svaz nesouhlasí s poslaneckým návrhem novely stavebního zákona a považuje 

navrhovanou změnu přesunu kompetencí v rámci posuzování souladu stavebních záměrů s územně 

plánovací dokumentací za nekoncepční, vytrženou z věcných i procesních souvislostí. Nesouhlasné 

stanovisko připojilo i MMR a další resorty. 

▪ Na jednání Hospodářského výboru vyjádřili zástupci všech poslaneckých klubů podporu novele zákona o 

urychlení výstavby. Předložený návrh obsahuje konkrétní výčet staveb, nevztahuje se však na stavby 

energetické infrastruktury. 

▪ SPČR uplatnil připomínky k vyhlášce o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.  

INFORMACE Z OBLASTI DIGITÁLNÍ EKONOMIKY 

Koordinace digitální agendy 
▪ Svaz se stal členem předsednictva Rady vlády pro informační společnost, která pod vedením vládního 

zmocněnce pro IT a digitalizaci koordinuje činnosti spojené s digitální agendou v ČR. 

▪ Svaz prosadil doplnění dokumentu Digitální Česko, který bude hlavním vládním strategickým 

materiálem pro oblast digitální agendy, o oblasti Jednotného digitálního trhu v EU a Společnosti 4.0. 

Svaz také jako hlavní partner aktivně spolupracoval s vládním zmocněncem na přípravě dokumentu 

Digitální Česko. Svaz zdůraznil, že v nové verzi jednotlivých dokumentů postrádá obsah, který byl 

součástí předešlých verzí, na nichž Svaz spolupracoval, zejména pak hlavní principy, které bude ČR 

prosazovat v oblasti Jednotného digitálního trhu a přípravu na další programovací období v rámci ESIF. 

▪ Svaz navrhl a prosadil vytvoření stálého výboru RVIS pro Jednotný digitální trh (zodpovědný státní 

tajemník pro evropské záležitosti) a také přesun stávajícího Výboru pro digitální ekonomiku pod RVIS. 

Výbory budou sloužit jako koordinační orgány a taktéž jako platformy pro výměnu stanovisek a 

komentářů mezi ústředními orgány státní správy a hospodářskými a sociálními partnery. 

Ochrana dat, volný tok dat, kybernetická bezpečnost 
▪ Svaz  uplatnil připomínky k vyhlášce o kybernetické bezpečnosti. Většina zásadních připomínek Svazu 

byla ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vypořádána. 

▪ V připomínkovém procesu je návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který se snaží dosáhnout toho, že orgány 

veřejné moci a veřejné subjekty včetně těch nejmenších obcí a neziskových subjektů budou zcela 

vyloučeny ze sankčního mechanismu nařízení GDPR, tedy, že jim nebudou hrozit jakékoli peněžité 

sankce. Svaz s tímto pozměňovacím návrhem zásadně nesouhlasí, neboť by způsobil nerovný přístup 

k subjektům ve srovnatelném postavení (např. veřejné a soukromé školy) a dle našeho názoru je i 

protiústavní. Stejného názoru jsou i gestor zákona (MV ČR) a spolugestor (ÚOOÚ). 

▪ Zákon o zpracování osobních údajů byl dne 21. 3. schválen vládou. Svaz z důvodu přípravy mladých lidí 

na digitalizaci nesouhlasil s vnitrostátním zvýšením hranice věku pro povinný souhlas zákonných 

zástupců se zpracováním osobních údajů nezletilých v online prostředí (oproti nejnižší možné hranici 13 

let, kterou stanoví GDPR, je nyní v návrhu 15 let).  

http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11719-svaz-nesouhlasi-s-poslaneckym-navrhem-novely-stavebniho-zakona
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11791-stanovisko-k-navrhu-vyhlasky-o-rozsahu-a-obsahu-projektove-dokumentace-dopravnich-staveb
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11639-stanovisko-k-vyhlasce-o-kyberneticke-bezpecnosti
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Ostatní 
▪ Svaz založil pracovní skupinu pro Blockchain a DLT. Blockchain  nebo obecněji celá oblast DLT, tedy 

zabezpečených distribuovaných databází, které jsou založeny na principech blockchain, vytváří 

předpoklady pro automatizaci komplexních obchodních transakcí a představuje nový přístup k IT 

srovnatelný s příchodem webových aplikací a je proto považován za jednu z nejperspektivnějších 

technologií pro digitální transformaci dneška. Členské firmy byly osloveny s žádostí o nominaci svých 

zástupců do této pracovní skupiny. 

▪ Svaz upozornil na potřebu dokončit jednotný digitální trh v Evropě, nicméně poukázal na to, že 

regulace není cestou k fungující digitální ekonomice. Z iniciativy Svazu průmyslu vzešel dopis pro 

Evropskou komisi, konkrétně prezidentu EK Junckerovi a vybraným komisařům, který varuje před 

negativním dopadem regulace vztahů mezi platformami a podniky. Tento dokument podpořilo dalších 

19 organizací napříč Evropskou unií. Více zde. Dopis získal velký mediální ohlas na sociálních sítích a 

také v deníku Politico. 

▪ Svaz odeslal vstup do iniciativy ke zlepšení opatření na podporu boje proti nelegálnímu obsahu. Svaz 

ve svém vstupu upozorňuje na možnost zlepšení využití stávajících nástrojů a nepotřebnou další 

regulaci. 

▪ MF zveřejnilo v meziresortním řízení návrh novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 

Cílem je zavedení poplatku z pobytu namísto stávajících místních poplatků za lázeňský nebo rekreační 

pobyt a z ubytovací kapacity. Předmětem bude úplatné poskytnutí krátkodobého pobytu bez ohledu na 

účel. Zavedení reaguje mj. na problematiku sdílené ekonomiky (airbnb).  

▪ Svaz vydal vyjádření k projednávání evropského kodexu elektronických komunikací, který se nyní 

projednává v EU a který je důležitou součástí Jednotného digitálního trhu. Požadujeme a apelujeme 

na příslušné zástupce ČR, aby kodex podporoval konkurenceschopnost a umožnil rychlý a efektivní 

rozvoj nových digitálních technologií (5G, IoT, Průmysl 4.0).  

▪ Svaz podpořil dopis týkající se tématu Copyrightu, který připravila organizace CCIA a ke kterému se 

připojilo více než 140 organizací z téměř všech členských států. Bulharské předsednictví vyvíjí tlak, aby 

bylo přijato politické rozhodnutí ke Copyright. Nicméně organizace napříč EU požadují, aby bylo více 

času na další expertní diskuze vzhledem k tomu, že návrh ve stávající podobě může mít zásadní 

negativní dopad na základní práva a rozvoj inovací v EU. 

▪ EK představila 3. datový balíček, díky němuž by se měla Evropa vydat na cestu ke společnému 

datovému prostoru. V rámci balíčku byla navržena revize směrnice o opakovaném použití informací 

veřejného sektoru (PSI), aktualizace doporučení o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchování 

a principy pro sdílení dat ze soukromého sektoru. 

▪ Evropská komise zveřejnila řadu iniciativ, které se týkají budování a prohlubování jednotného 

digitálního trhu v Evropě. Svaz nyní bude pracovat na konkrétních stanoviscích k představeným 

návrhům. Sdělení k umělé inteligenci bylo diskutováno na jednání s Úřadem vlády a dalšími 

hospodářskými a sociálními partnery. Úřad vlády na základě tohoto jednání bude připravovat rámcovou 

pozici ČR.  

INFORMACE Z OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 

Hospodářská politika a investice  

▪ Svaz vyzval v mediálním prohlášení vrcholné představitele státu, aby ukázali svůj zájem o podporu 

vývoje, inovací a podnikání v ČR a skutečně ji zahrnuli mezi své priority. Pokud se nezmění současný 

http://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11648-regulace-neni-cestou-k-fungujici-digitalni-ekonomice
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11732-vstup-do-verejne-konzultace-ke-zlepseni-opatreni-na-podporu-boje-proti-nelegalnimu-obsahu
file://///adserver1/common/users/shp/BCsoubory/%09https:/www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11772-vyjadreni-spcr-k-projednavani-evropskeho-kodexu-elektronickych-komunikaci
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11742-vyzyvame-stat-aby-ukazal-zajem-o-podporu-inovaci-v-cr
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11742-vyzyvame-stat-aby-ukazal-zajem-o-podporu-inovaci-v-cr
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přístup státu, může to do budoucna negativně ovlivnit vývoj produktivity či mezd. Řada firem v podporu 

státu nevěří, a od svých záměrů v současnosti dokonce odstupuje. Naopak se na základě jeho přístupu 

k daňovým odpočtům na výzkum a vývoj nebo problémů v oblasti OP PIK domnívá, že stát nemá reálný 

zájem o podporu vývoje, inovací a podnikání v ČR. Svaz vychází z reakcí firem, které tento politický 

nezájem, negativní kroky ministerstev nebo například konkrétní chyby v nastavení programu OP PIK 

nechápou.  

▪ Svaz upozornil předsedu vládní strany a poslance podvýboru pro podnikání na současný způsob 

předkládání pozměňovacích návrhů poslanecké sněmovně bez zhodnocení dopadů a jakékoliv 

odborné diskuse. Svaz respektuje možnost zákonodárců předkládat vlastní pozměňovací návrhy a často 

tak lze doplnit i potřebné pozitivní změny či napravit negativa. Bohužel ale v některých případech 

návrhy situaci zhoršují, a to i bez vědomí jejich předkladatelů, protože v době předkládání nejsou známy 

jejich dopady na podnikatelské prostředí. Svaz požádal poslance vládní strany a podvýboru pro 

podnikání, aby u návrhů s dopadem na podnikatele byly diskutovány jejich sporné body a alespoň 

v nějaké základní formě posuzovány možné dopady i za účasti zástupců dotčených subjektů. 

▪ Konfederace BusinessEurope zveřejnila Barometr reforem na rok 2018, na němž se Svaz podílel, kde 

například vyhodnotil plnění reforem v ČR či prioritní oblasti. Ekonomické výsledky sice potvrzují, že EU 

v roce 2017 zaznamenala více než 2% růst ekonomiky a od r. 2013 bylo vytvořeno 11 milionů 

pracovních míst. Reformní úsilí členských států je však nedostatečné. Jen 22 % reforem bylo v r. 2017 

uspokojivě implementováno.  

▪ Bude vytvořena „strategie“ České agentury pro standardizaci (ČAS), která nastaví základní rámec jejího 

fungování, včetně mantinelů pro základní úkoly, rozpočet apod. Cílem je předložení do konce května ke 

schválení ministrovi průmyslu. Zároveň bude součástí plán, který bude každoročně aktualizován. ČAS 

nabídla Svazu, že může vznést konkrétní požadavek k zajištění dodatečných překladů norem. 

▪ Svaz dopisem na předsedu poslaneckého klubu Pirátů Michálka podpořil tzv. sponzorované přístupy 

k zezávazněným technickým normám. Nicméně upozornil na některé problémy úpravy a na fakt, že 

Česká agentura pro standardizaci plánuje vlastní novelu zákona č. 22/1997 Sb. Svaz podporuje 

například, aby normy k eFakturaci byly dostupné zdarma. Jelikož bezplatně nelze normy poskytnout, 

Svaz pomůže při prosazování návrhu „sponzorovaného přístupu“, který bude vyžadovat prostředky ze 

státního rozpočtu. V tomto spolupracujeme s ČAS a proběhlo i jednání s poslancem Michálkem. 

▪ MPO zveřejnilo v připomínkovém řízení Novelu zákona o investičních pobídkách. Svaz se aktivně 

podílel na úpravách, a to i v odborné rovině. Hlavním cílem je flexibilita ve vztahu k aktuální 

hospodářské situaci a zvýšení přidané hodnoty podpořených projektů. V dnešní době již nemůže být 

parametrem počet vytvořených míst, ale například kritéria zohledňující míru vývoje v dané společnosti.  

▪ Proběhlo jednání s novou generální ředitelkou CzechInvestu Silvánou Jirotkovou. Obě strany se 

shodly nad užitečností vzájemné spolupráce. Shoda Svazu a CzechInvestu panuje nad zúžením 

poskytování pobídek na oblasti s vysokou přidanou hodnotou, například na jedinečné technologie či 

podporu firem s vysokým podílem vývoje.  

▪ Představenstvo Svazu rozhodlo, že proběhne jednání prezidenta Svazu s vrcholnými zástupci 

vyjednávané vládní koalice a jejich gestory za programové prohlášení. Kromě představení vybraných 

priorit ze strany Svazu bylo požádáno o možnost následného připomínkování návrhu programového 

prohlášení.  

▪ Obdržena odpověď premiéra A. Babiše na dopis s žádosti o koordinaci řešení systému notifikovaných 

osob v ČR. Dle premiéra se MZ a MPO dohodly na společném postupu. Premiér si je vědom nutnosti 

vydat závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví. Premiér dále ujišťuje, že se dotčené orgány celé 

situaci věnují tak, aby bylo dosaženo „co nejuspokojivějšího řešení“. 

https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-reform-barometer-spring-2018-eu-economy-10-years-after-start-crisis
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11834-svaz-jednal-s-novou-generalni-reditelkou-agentury-czechinvest
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▪ MF ČR předložilo ke zkrácenému připomínkovému řízení materiál „Rozpočtové strategie sektoru 

veřejných institucí ČR na léta 2019 až 2021“ a též „Konvergenční program České republiky (duben 

2018)“. Většina připomínek Svazu byla akceptována či vysvětlena. Stanovisko Svazu naleznete zde.  

Doprava 

▪ Svaz dopravy ČR (SD ČR) si na valné hromadě volil nové hlavní představitele. Prezidentem byl opět 

zvolen Jaroslav Hanák, který SD ČR povede spolu se čtyřmi viceprezidenty. 

▪ V souladu s doporučeními komise zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku Systém elektronického 

mýtného (SEM) CzechToll za 10,75 mld. Kč. Poslední překážkou uzavření smlouvy je správní řízení 

ÚHOSu. Na Pracovním týmu RHSD zaznělo, že v problematice soutěže na mýto případné záložní 

varianty při „nepodpisu“ v termínu neumožňují okamžitě navázat na končící smlouvu. Svaz se vyjádřil 

v duchu svých připomínek odmítajících plánované rozšíření zpoplatnění, upozornil na zatížení dopravců, 

zvýšení cen a nesouhlas všech profesních i správních organizací. Svaz upozornil také na fakt, že MD 

nevyzvalo soutěžící k „dopřesnění“ svých nabídek, což mohlo jejich cenu a tím i náklady pro stát snížit. 

Ekonomika a průmysl 

▪ Průmyslová produkce v letošním únoru dle dat ČSÚ meziročně reálně vzrostla o 2,7 %, což je hodnota 

pod průměrem růstu z loňského roku, který se pohyboval přes 6 %. Oproti lednu pak došlo k poklesu 

produkce o 1,2 %. Z údajů za jeden měsíc nelze činit závěry a žádný výrazný zvrat oproti očekáváním 

nevidíme. Navíc se jedná nadále o meziroční růstovou hodnotu a stejně tak zakázky či naše průzkumy 

neindikují pokles produkce pro následující období. Co ale již dlouhodobě zmiňujeme je opatrnost ve 

výhledu a zmírnění temp růstu, i ve vazbě na velmi solidní produkční základnu, která v posledních 

letech narostla, a na bariéry jako dostupnost pracovníků.  

▪ Šetření Svazu a ČNB mezi nefinančními podniky potvrzují nárůsty plateb v eurech, kde v prvním 

čtvrtletí 2018 inkasovaly tuzemské firmy od českých odběratelů nejvyšší podíl plateb přijatých v 

eurech od počátku publikování této statistiky (2011), a to cca pětinu. Právě na fakt vysokého využívání 

eura v platbách podniků upozorňujeme a potvrzujeme, že řada plateb v eurech (nákup/prodej) je 

prováděna i v rámci tuzemských transakcí, tj. nejen při exportu/importu. To mimo jiné odráží i význam 

mezinárodního obchodu pro ČR a jeho zapojení do globálních řetězců. Jedná se také o nástroj i v rámci 

řízení - minimalizace kurzového rizika a plánování firem.  

▪ Chtěli bychom požádat členské subjekty o zapojení do šetření Svazu a ČNB. 

INFORMACE Z  OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (VAVAI) 

▪ Proběhla jednání PS k daňovým odpočtům na výzkum a vývoj pod RVVI. Zástupci podnikatelské a 

odborné sféry koordinované Svazem připravili podklad obsahující konkrétní problémy a návrhy 

změn, které by měly nástroj odpočtů opět zatraktivnit. Cílem je najít konstruktivní řešení největších 

problémů - zamezit nejčastějším důvodům zamítnutí a poskytnout firmám větší míru jistoty. 

Připraveny rovněž mezinárodní statistiky a studie. Jednání budou nadále pokračovat, kde cílem Svazu je 

naplnit hlavní záměr tohoto nástroje – podpora konkurenceschopnosti. Svaz požaduje objektivní popis 

problematiky a zamezení současného negativního trendu, který naopak řadu firem demotivuje. ČSÚ 

k tématu vydal každoroční analýzu za rok 2016, která ukazuje pokles zájmu o tento nástroj. 

▪ Svaz v Hospodářských novinách vyjádřil podporu odpočtům na VaV, jelikož je chápe jako 

plnohodnotnou součást systému VaV, a na svých stránkách zveřejnil rozhovor s ředitelem Čížkem. 

Bohužel se v HN objevil také příspěvek paní ministryně Schillerové, která vystoupila proti státní 

https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11780-stanovisko-k-rozpoctove-strategii-sektoru-verejnych-instituci-cr-na-leta-2019-2021
http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/z-clenske-zakladny/11669-valna-hromada-svazu-dopravy-cr
http://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Novym-provozovatelem-mytneho-systemu-ma-byt-od-rok?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy
file://///adserver1/common/users/shp/BCsoubory/%09https:/www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech/11745-prumysl-vykazal-rust-i-v-unoru-letosniho-roku
https://www.czso.cz/csu/czso/neprima-verejna-podpora-vyzkumu-a-vyvoje-2016
http://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11687-danove-odpocty-na-vavai-podporuji-konkurenceschopnost
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podpoře aplikovaného výzkumu, jelikož podle ní firmy inovují v rámci konkurenčního boje a státní 

pobídky nemají na to zásadní vliv.  

▪ Vláda vyslyšela výzvu Svazu a schválila prodloužení národního programu TRIO určeného na podporu 

aplikovaného výzkumu a vývoje. Svaz požádal premiéra A. Babiše a ministra průmyslu T. Hünera o 

změny v programu MPO, aby mohla být vypsána 4. soutěž a vznikl tak časový prostor pro koncepční 

nastavení navazujících programů, s čímž ve své odpovědi oba souhlasili. Svaz zároveň podpořil změny v 

programu TRIO svým oficiálním stanoviskem. Soutěž s objemem prostředků ve výši cca 1,65 mld. Kč 

by měla být vyhlášena letos v září.  

▪ Pod vedením RVVI proběhla jednání mezi MPO a TA ČR k vymezení jejich rolí. Po vyhodnocení 

několika variant došlo ke vzájemné dohodě ohledně návrhu programů, jejich implementaci, 

vyhodnocení soutěží a kontrolních funkcí.  Dne 30. 5. bude představen na Svazu aktuální stav řešení za 

účasti jak těchto institucí, tak zpravodaje této problematiky v RVVI E. Palíška. Pozváni budou členové 

Představenstva, Rady členů, Grémia a ET VaVaI. Kapacita bude omezená. Přihlásit se je možné na 

jproksch@spcr.cz.  

▪ Vláda schválila Návrh na snížení výdajů kapitol v letech 2018 až 2021 k zabezpečení vládních 

výdajových priorit. Materiál se týkal krácení nespotřebovaných výdajů také v aplikovaném výzkumu a 

vývoji. Krácení u TA ČR se nakonec snížilo v současném roce 2018 ze 400 mil. Kč na 216 mil. Kč. Svaz se 

snažil prostřednictvím svých zástupců dopady minimalizovat.  

▪ Svaz uplatnil stanovisko k  Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, 

experimentální vývoj a inovace na rok 2019 se střednědobým výhledem na léta 2020 a 2021 a 

dlouhodobým výhledem do roku 2025. Žádal přepracování materiálu zejména s ohledem na snížení 

předpokládaného rozpočtu v roce 2019 o 1 mld. Kč, což se dotkne zejména TA ČR a MPO. V rámci 

možností se podařil najít kompromis a došlo k úpravě návrhu předkládací zprávy, návrhu usnesení vlády 

a samotného materiálu, kde budou po krácení účelové a institucionální výdaje rozčleněny podle zákona. 

▪ Svaz uplatnil stanovisko k novému programu TA ČR na podporou společných projektů 

uskutečňovaných uchazeči z ČR, Norska, Islandu a Lichtenštejnska s názvem Návrh programu na 

podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA. Program navazuje na 

Česko-Norský výzkumný program z let 2009 – 2014. Svaz podporuje schválení programu KAPPA a vítá 

jeho administraci TA ČR.  

▪ Svaz uplatnil stanovisko k ukončení projektu Národního inovačního fondu. Navázal na svou Tiskovou 

zprávu a doplnili otázky týkající se zaměření alternativního řešení oproti NIF. Vypořádání připomínek 

následně akceptoval.  

▪ Do Rady programu Národní centra kompetence 1 nominován za Svaz prof. Eberhard Manske, který je 

odborníkem na měřící technologie, a pan Milan Šimoník z oblasti energetiky a teplárenství. Do Rady má 

Svaz možnost nominovat své zástupce průběžně. 

▪ Proběhlo setkání se zástupci Akademie věd ČR, kde bylo řešeno společné memorandum, vzorové 

smlouvy pro vzájemnou spolupráci firem a AVČR či metodika hospodářské a nehospodářské činnosti a 

další.  

▪ Vláda schválila přesun agendy RIS 3 strategie z ÚVČR na MPO pod Sekci technologií 4.0. Svaz byl 

ujištěn, že MPO využije výstupy Národních inovačních platforem. 

▪ Proběhla jednání všech Národních inovačních platforem, kde se probíraly zejména revize karet za 

jednotlivé obory pro aktualizaci RIS3 strategie. Svaz uplatnil a podpořil návrhy svých členů, jako 

aktualizaci karty Automative, přidání nové karty Chemie nebo doplnění karty Letecký a kosmický 

průmysl. 

http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11720-stanovisko-k-navrhu-zmeny-programu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-trio
mailto:jproksch@spcr.cz
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/11769-stanovisko-k-navrhu-programu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-kappa
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11709-stanovisko-k-ukonceni-projektu-narodniho-inovacniho-fondu%c2%a8
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11637-inovacni-fond-se-opet-nedari-zridit
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11637-inovacni-fond-se-opet-nedari-zridit
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▪ Svaz oslovil členy ET VaVaI a PS6 k získání zpětné vazby k vyhlášené soutěži Národní centra 

kompetence 1 a proběhlé 4. soutěži programu Epsilon pod TA ČR. Cílem je obdržené náměty s TA ČR 

projednat a případně uspořádat diskusní setkání, aby byla práce této agentury více přívětivá pro 

žadatele a prohloubil se vztah TA ČR a průmyslu. Připomínky a náměty lze zasílat na adresu 

jproksch@spcr.cz do 4. 6. 2018. 

▪ Firmy mohou své výrobkové či technologické inovace nominovat v rámci již 17. ročníku projektu 

Česká hlava. Cenu Industrie mohou vyhrát inovace realizované českými i zahraničními podniky na 

území ČR. Soutěž vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Vláda ČR spolu s obecně prospěšnou 

společností Česká Hlava za podpory SP ČR. Pokud chcete získat podporu Svazu, zasílejte své nominace 

do 22. 6. 2018 na jproksch@spcr.cz. Více ZDE.  

INFORMACE Z OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY 

Odpady, oběhové hospodářství 

▪ Bylo zpracováno podkladové stanovisko Svazu a zhodnocení návrhu novely zákona o odpadech k 

navýšení skládkovacích poplatků. Svaz požaduje, aby byly vytvořeny zákonné předpoklady pro výrazný 

odklon toku odpadů ve prospěch jiných způsobů nakládání s odpady, než je skládkování, a zajištění 

investiční stability a předvídatelnosti v této oblasti. Následně nám ale bylo ze strany MŽP sděleno, že 

jediná nyní plánovaná změna v zákoně o odpadech je spojena s implementací Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) o rtuti. 

▪ Na základě urgence Svazu proběhlo jednání s odborem odpadů MŽP za účasti náměstkyně B. Peštové 

v otázce převzetí odpadů, role obchodníka, subdodávek a související evidence. Jako výsledek jednání 

MŽP potvrdilo pokračování stávající praxe obchodování s odpady – druhotnými surovinami a 

přislíbilo interní informování dotčených složek státní správy a kontroly tak, aby firmy nebyly 

sankciovány za pokračování dosavadní praxe. Jedná se pouze o nepsanou dohodu, nicméně v tuto 

chvíli MŽP nebylo ochotno jiným způsobem věc řešit a alternativní varianty by znamenaly i významná 

rizika pro firmy s nejistým výsledkem. Proto Svaz tento postup akceptoval a v případě, že narazí některý 

z našich členů na problém z praxe v rozporu s touto nepsanou dohodou se naše ad hoc skupina znovu 

sejde a aktivizuje. Svaz se domnívá, že naše právní analýza je silná a v případě nedodržení dohody a 

naopak diskutabilní je, že analýza MŽP potvrdila přesně to, co bylo zadáno MŽP. 

▪ Dne 2. května 2018 byl zahájen oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů 

(SEPNO). SEPNO je samostatným modulem Informačního systému plnění ohlašovacích povinností 

(ISPOP), který poskytuje služby za účelem příjmu a zpracování Ohlašovacích listů přepravy 

nebezpečných odpadů v elektronické podobě. Systém je přístupný na adrese www.sepno.cz. 

▪ Svaz připomínkoval novelu vyhlášky o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 

komunálních odpadů, kde požaduje pro recyklaci papíru povinnost pro obce zajistit pro soustřeďování 

odpadů oddělené a samostatné místo.  

Ochrana vod 

▪ Svaz zpracoval a dopisem poslancům předložil stanovisko k pozměňovacím návrhům novely vodního 

zákona. Svaz kromě připomenutí výzvy k odmítnutí pozměňovacího návrhu Jana Schillera upozornil 

na další pozměňovací návrhy, které mohou mít významný dopad na fungování mj. průmyslových 

podniků a jejich možné dopady nebyly dostatečně identifikovány a vyhodnoceny. Připomínkujícím 

místům nebyl dán prostor pro jejich zhodnocení a komentování, a tak Svaz zvolil tuto cestu.  

▪ Na základě Svazem předložených informací a argumentů a řady jednání poslanci ve třetím čtení 

zamítli negativní pozměňovací návrh k novele zákona, který by omezoval možnosti použití 

mailto:jproksch@spcr.cz
mailto:jproksch@spcr.cz
http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11712-stanovisko-k-novele-vyhlasky-o-rozsahu-a-zpusobu-zajisteni-oddeleneho-soustredovani-slozek-komunalnich-odpadu
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11712-stanovisko-k-novele-vyhlasky-o-rozsahu-a-zpusobu-zajisteni-oddeleneho-soustredovani-slozek-komunalnich-odpadu
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11674-stanovisko-k-pozmenovacim-navrhum-novely-vodniho-zakona
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11674-stanovisko-k-pozmenovacim-navrhum-novely-vodniho-zakona
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komunálních čistíren odpadních vod ze strany podnikatelů a který skrze poslance ANO navrhlo a 

velmi aktivně prosazovalo Ministerstvo pro životní prostředí. Návrh by pro řadu podniků znamenal 

buď významné dodatečné náklady či v některých případech menších podniků i existenční ohrožení. 

Navíc byl návrh ze strany MŽP předložen ne zcela korektně bez vyhodnocení dopadů. I to bylo důvodem 

aktivního lobbyingu a cílené medializace Svazu.  

▪ Svaz odeslal své připomínky k návrhu Metodiky pro přípravu Plánů pro zvládání sucha a nedostatku 

vody. Opětovně konstatujeme, že se ztotožňujeme s potřebou systémového řešení problematiky 

sucha na legislativní úrovni, tzn. doplnění nové hlavy vodního zákona. Nicméně domníváme se, že 

Metodika by ještě měla být doplněna v duchu připomínek Svazu. 

INFORMACE Z PRŮMYSLU 4.0 

▪ Na jednání pracovní skupiny pro implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách bylo dohodnuto vytvoření 

multikanálově přístupné aplikace, která bude komunikovat s firmami a nabídne jim první pohled na 

jejich potřeby týkající se zavádění robotů. Poskytne základní informace a návod, co všechno by firma 

mohla a měla udělat. Základní premisou je, že robot není v řadě případů jediným a často ani tím 

nejvhodnějším řešením problémů s nedostatkem zaměstnanců. 

▪ V letošním roce pokračuje projekt Kyberneticka revoluce CZ, letos s podtitulem Lid versus roboti?, Svaz 

je odborným partnerem. V plánu jsou akce v Brně (17. 5.), Ostravě (5. 6.), v podzimních měsících potom 

v Ústí nad Labem, Praze, Hradci Králové a Zlíně. Svaz na akcích prezentuje své počiny v oblasti podpory 

implementace Průmyslu 4.0 a řešení jeho důsledků ve firmách a aktuální počiny v oblasti přípravy firem 

na GDPR v souvislosti s jejich digitální transformací.   

INFORMACE Z OBLASTI DANÍ 

▪ Firmy vnímají povinnosti spojené s placením daní jako jednu z bariér ubírající kapacitu pro jejich 

podnikatelskou činnost. Firmy vidí stávající systém jako nesrozumitelný, složitý, nepřehledný, často se 

měnící s novými a novými povinnostmi, namísto zjednodušení. Svaz již dlouhodobě volá po pozitivních 

změnách, které například odstraní výkazní duplicity, umožní nezadržovat nesporné části vratky DPH či 

nebudou demotivovat podnikatele přístupem finanční správy. Podrobněji v článku zde. 

▪ Svaz se zapojil do připomínkového řízení ke změně zákona o daních z příjmů (v rámci balíku daňových 

změn). Svaz zdůraznil potřebu maximálně širokého vymezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních 

nákladů (v rámci opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem, ATAD). Na základě připomínek 

Svazu k aplikační praxi limitu uznatelných úrokových nákladů budou detaily výpočtu k nejasným 

oblastem uvedeny v rámci důvodové zprávy, jedná se například o leasingové splátky a úrokové náklady. 

Z vyjádření zástupců MF vyplývá, že bude vyhověno i zbývajícím připomínkám Svazu týkajících se 

například podmínek pro ovládané zahraniční společnosti či definice pravidla proti zneužívání. Zčásti bylo 

připomínkám Svazu vyhověno i v případě úpravy spotřebních daní dopadajících na tabákové výrobky. 

▪ MF v rámci připomínkového řízení (rovněž v rámci balíku daňových změn) k návrhu zákona, kterým se 

mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019, bylo v případě novely zákona o daních z příjmů 

rozhodnuto o odložení zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně z příjmů 

fyzických osob a k souvisejícím úpravám (zavedení progresivní sazby daně, částečná uznatelnost 

veřejných pojistných u OSVČ, zavedení samostatného základu daně apod.). Zrušení superhrubé mzdy 

tedy bylo vyňato z širokého novelizačního daňového návrh, je to zmrazeno, než bude vláda s důvěrou. 

https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11792-pripominky-sp-cr-k-navrhu-metodiky-pro-pripravu-planu-pro-zvladani-sucha-a-nedostatku-vody
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11792-pripominky-sp-cr-k-navrhu-metodiky-pro-pripravu-planu-pro-zvladani-sucha-a-nedostatku-vody
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11792-pripominky-sp-cr-k-navrhu-metodiky-pro-pripravu-planu-pro-zvladani-sucha-a-nedostatku-vody
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/11620-slozitost-danoveho-systemu-jako-bariera-rustu
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Připomínky, které byly k této části návrhu uplatněny, prý budou zohledněny při přípravě novely zákona 

o daních z příjmů, jejíž součásti tato úprava bude. 

▪ Pověřený náměstek MF pro daně a cla Z. Hrdlička na jednání k Národnímu programu reforem sdělil, že 

dle požadavku Svazu bude řešena otázka nezadržování nesporných částek vratky DPH již v rámci 

balíčku daňových změn pro rok 2020, tedy návrh bude předložen v příštím roce tak, aby bylo možné 

zajistit potřebné IT úpravy a určitou dobu zabere samotný legislativní proces od předložení návrhů ze 

strany MF. Svaz totiž zdůrazňoval urgentnost dořešení tohoto problému a nevázat je na komplexní nový 

systém finanční správy, jehož zajištění dle nás není příliš reálné do roku 2020. 

▪ Svaz uplatnil připomínky k novele zákona o evidenci tržeb, kde připomněl svou dlouhodobou 

podporu zavedení elektronické evidence tržeb (EET), a to včetně zavedení tzv. 3. a 4. fáze. Kromě řady 

doporučujících připomínek Svaz požádal, aby navržené usnesení vlády obsahovalo i úkol pro Generální 

finanční ředitelství ohledně přípravy aktualizace a prodiskutování metodického pokynu k aplikaci 

předkládaného zákona. Metodický pokyn k EET je klíčovou součástí předkládané novely, k jejíž 

aktualizaci se chceme vyjádřit před jeho vydáním. 

▪ Daňové odpočty jsou plnohodnotný nástroj státní podpory výzkumu, vývoje a inovací. Podporují 

konkurenceschopnost firem. Běžně je firmy využívají ve vyspělých státech světa. Rozhovor k významu a 

jejich fungování v ČR naleznete zde. 

▪ Proběhlo jednání daňových odborníků z ET pro daně k problematice návrhů EK na zavedení 

digitálního zdanění. Předložený návrh ze strany EK v současné době považujeme za nekvalitně 

připravený a budeme požadovat jeho odmítnutí. Například návrh dočasného řešení představuje další 

zdanění a při změně limitů by mohl dopadnout na tuzemské firmy, které jinak řádně platí veškeré 

stávající daně a odvody (návrh zdanění neobsahuje zakomponované proti-opatření, které by zabránilo 

potenciálnímu dopadu na firmy podnikající v digitálních oblastech, které v tuzemsku řádně odvádějí 

daně). 
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