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Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) doporučuje vládě České republiky k návrhu poslanců Aleny 
Schillerové, Richarda Brabce, Pavla Růžičky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 158) přijmout  
 

NESOUHLASNÉ STANOVISKO 
 
SP ČR nepovažuje řešení nárůstu cen energií skrze odpuštění DPH za ideální cestu. Žádáme, aby byl 
připraven komplexní souhrn opatření jako např. balíček k růstu cen energií (SP ČR již dříve navrhoval), 
poplatky za POZE včetně úlev pro podniky nebo kompenzace nepřímých nákladů pro podniky. 

Úprava DPH se firem nedotkne. Firmy mají stále hlavní problém s dražší energií (až dvojnásobek oproti 
minulému roku), což je mimo jiné jedna z hlavních příčin inflace. 

Žádáme vládu, aby předložila komplexní opatření řešící energetickou krizi. 

Zároveň upozorňujeme, že návrh může přinést i některé výkladové nejasnosti, jako je například otázka 
vymezení pojmu „plyn“. Již v rozhodnutí ministryně financí týkající se prominutí DPH při dodání elektřiny 
a plynu za měsíce listopad a prosinec 2021 (které bylo technicky a legislativně sporné) byl tento pojem 
výkladem Generálního finančního ředitelství omezen na plyny určené pro pohon motorů či výrobu tepla. Text 
rozhodnutí stejně tak jako text předložené novely zákona o DPH však takové omezení neobsahuje a v případě 
jeho přijetí pak bude tato nepřesnost přinášet nejistoty jak na straně daňových subjektů, tak i daňové správy. 
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