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Svaz průmyslu a dopravy České republiky (dále jen SP ČR) po projednání s členskou základnou 
k předloženému návrhu sděluje následující: 

 
OBECNĚ 
SP ČR vítá záměr snižování a zjednodušení administrativy pro podnikatele, který má být hlavním 
cílem Antibyrokratického balíčku I. (dále jen balíček) a o který dlouhodobě usilujeme. SP ČR také 
oceňuje, že byly do návrhu zapracované i některé naše dřívější požadavky, např. zrušení povinného 
vykazování údajů o množství elektřiny pro dobíjení služebních vozidel, zrušení povinnosti pracovně 
lékařských prohlídek u zaměstnanců zařazených v první kategorii, odstranění hlášení o ukončení 
pracovní neschopnosti zaměstnance, který již v dané firmě nepracuje či návrh na zrušení povinnost 
zpracování písemného rozvrhu čerpání dovolené. Více viz upozornění na 13 zbytečných povinností 
podnikatelů  zde).   

Rovněž vítáme, že byl do balíčku zařazen již dříve deklarovaný záměr umožnit účetní a daňovou 
evidenci v cizí měně, tj. účetní vykazování v cizí měně, podání daňového přiznání ke korporátní 
dani v cizí měně či možnost placení v cizí měně (EUR). Pokud by si zainteresované firmy mohly 
zjednodušit účetní a daňovou evidenci, byla by to pro ně velká administrativní pomoc. Vedení 
téměř celého účetnictví a přidružených evidencí duplicitně (CZK a EUR) vyžaduje vysoké finanční 
náklady na udržování a úpravy IT systémů a též i na personální kapacity.  
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KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
 

1. K návrhu usnesení v bodě II. 1., případně k předkládací zprávě 

Navrhujeme doplnit návrh usnesení či předkládací zprávu, že se úpravy mají provést s ohledem na 
naplnění zákona 12/2020 Sb. (digitální ústava) a 261/2021 Sb. (elektronizace postupů orgánů 
veřejné moci). 

Odůvodnění: 

Realizace zákonů může řadu podnětů obsažených v materiálu vyřešit. Pokud se navíc některé 
změny budou realizovat separátně, zbytečně se prodraží realizace digitálních zákonů.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. K opatřením Antibyrokratického balíčku I. (Příloha usnesení vlády)  

Složité daňové odepisování (gestor MF) 
Navrhujeme v rámci plánované redukce vytvořit přechodné ustanovení pro historické režimy 
odpisování, které umožní přechod na nový systém odepisování. 

Odůvodnění: 

Oceňujeme již dříve deklarovaný záměr usnadnit způsob odepisování a redukovat počet 
odpisových skupin. Český systém daňového odpisování majetku je mimo jiné složitý díky existenci 
několika historických režimů, které musí daňový poplatník sledovat. Pro majetky se uplatňuje 
konkrétní způsob odpisování na základě zdaňovacího období jejich zařazení do užívání, přičemž dle 
současné úpravy se konkrétní majetek odpisuje až 50 let. V otázce redukce způsobu odpisování a 
odpisových skupin je tedy klíčová otázka přechodného ustanovení, které by mělo ideálně umožnit 
přechod na nová pravidla i u majetku sledujících různé historické režimy odpisování. Tímto by 
došlo k výraznému zjednodušení pro řadu firem.  

Tato připomínka je zásadní. 

 
Zrušení povinnosti povinného vykazování údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení 
vozidel dle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, a to v případě neveřejných dobíjecích 
stanic (gestor MPO) 
Navrhujeme návrh řešení změnit takto: 

„Zrušit, případně zvážit jiné, méně administrativně zatěžující opatření (nezavádět reportovací 
povinnost pro neveřejné dobíjecí stanice (wallboxy)). Dále např. zvážit možnost udělení výjimky 
pro servisy a autosalony, u kterých se v tomto případě jedná pouze o servisní úkony anebo 
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předvádění zákazníkům. Zvážit také výjimku v případě wallboxů fyzických i právnických osob 
umístěných např. v podzemních parkovacích stáních budov anebo u rodinných domů.“ 

Odůvodnění 

Oceňujeme záměr zrušení povinnosti (případně zvážení jiné alternativy) k povinnosti vykazování 
údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v neveřejných stanicích. Tato 
povinnost je zbytečně zatěžující pro řadu malých firem a OSVČ. Požadujeme upřesnit spíše obecné 
návrhy na omezení, příp. zrušení této povinnosti.  

Tato připomínka je zásadní. 

 
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (gestor ministryně pro vědu, výzkum a 
inovace). 
Požadujeme doplnit v rámci úpravy uvedeného zákona další bod a to: 

„Komplexní novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje s cílem snížení administrativní zátěže 
(např. přenesení zodpovědnosti ověřovat způsobilost příjemců na poskytovatele tam, kde je to 
možné a (efektivní), atd.), odstranění roztříštěnosti a zjednodušení celkového systému řízení i 
podpory (např. možnost kratších veřejných soutěží, jednoduššího hodnotícího procesu, 
schvalování programů atd.)“ 

Odůvodnění: 

Souhlasíme s předkládaným návrhem v antibyrokratickém balíčku, avšak požadujeme rozšířit 
úpravy na komplexní novelu, která sníží zbytečnou administrativní zátěž a zjednoduší celý systém 
tak, aby byl přínosný pro potenciální žadatele.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

3. Nad rámec Antibyrokratického balíčku 

Odvod DPH z darů (gestor MF) 
Navrhujeme rozšířit výčet osvobození DPH z darů, a to nejen směřující před dobročinnou 
organizaci do třetích zemí, ale i ty, které budou využity zde v ČR nebo v EU.  

Odůvodnění: 

Firma je osvobozena od DPH, pokud dodá věcný dar humanitární organizaci, která jej zašle do třetí 
země (např. do Afriky, Asie apod.). Pokud ale dodá věcný dar humanitární organizaci, která jej 
využije v Česku, musí odvést DPH. Firmě se kvůli tomu daňově „vyplatí“ konkrétní produkt zničit, 
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než aby ho darovala. V rámci daru musí totiž zaplatit DPH, zatímco pokud se stejnou věc rozhodne 
zničit, může si paradoxně odečíst DPH z jejího pořízení na vstupu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Prohlášení poplatníka k dani z příjmů (gestor MF) 
Navrhujeme zautomatizovat podepisování prohlášení poplatníka k dani z příjmů, pokud nedojde 
ke změně údajů u daného zaměstnance.  

Odůvodnění: 

Pro mzdové účetní znamená každoroční podepisování tzv. růžového papíru, tedy prohlášení 
poplatníka k dani z příjmu, zbytečnou časovou a administrativní zátěž. U většiny pracovníků přitom 
nedochází ke změně již uvedených údajů. Řešením by bylo podepsání prohlášení při nástupu do 
zaměstnání a pak jen v případě, že dojde ke změně, ať už třeba narození dítěte, ztrátě zaměstnání 
u manžela nebo manželky nebo např. invaliditě.  

Jedním z návrhů opatření Antibyrokratického balíčku je záměr přistoupit k tzv. individualizaci 
v rámci správy zaměstnavatele u daně z příjmů zaměstnanců, kdy by zaměstnavatel mohl 
automaticky uplatnit položky, které zaměstnanec určí v zásadě bez nutnosti dodatečného 
dokladování (kontrolu by převzal správce daně a případné problémy by řešil přímo se 
zaměstnancem). Prosíme o vyjasnění, jestli má být součástí tzv. individualizace i výše uvedená 
automatická platnost prohlášení poplatníka k dani z příjmů (pokud nedojde ke změně údajů).  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Omezení povinnosti zajišťovat sběrná místa pro biologický odpad (gestor MŽP) 
Navrhujeme zrušení povinnosti pro FO nebo PO (mimo gastronomii) zajistit v provozovně místa 
pro soustřeďování biologického odpadu. 

Odůvodnění: 

Zajištění míst pro oddělené soustřeďování biologického odpadu vznikajícího v provozovně 
zaměstnancům je smysluplné a efektivní pouze u podniků typu restaurace, bistro, rychlé 
občerstvení apod. Pro ostatní provozovny je tato povinnost zbytečně zatěžující.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Sjednocení označování odpadů (gestor MŽP) 
Žádáme o doplnění opatření na sjednocení označování odpadů. 
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Odůvodnění: 

Firmy mají povinnost ze zákona ohlašovat nakládání s odpady a vést si průběžnou evidenci, kterou 
reportují MŽP a ČSÚ. Každá instituce přitom odpady označuje jinak. SP ČR požaduje sjednocení, 
např. použitím stejných katalogových čísel odpadů a stejných kódů pro nakládání s odpady a pro 
způsob jejich vzniku. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (gestor MSP) 

• navrhujeme zrušit ustanovení § 53 odst. 2 (a související odkaz v odst. 3 upravit pouze na 
odkaz na odst. 1) 

Odůvodnění: 

 Tato sankce nepřiměřeně zatěžuje obchodní korporace, které musí před výplatou podílu na zisku 
prověřovat existenci zápisu skutečného majitele u každého akcionáře. Dochází k přenosu následku 
na samotnou korporaci, která zisk vyplácí, a která musí zápis v ESM prověřovat.   

Tato připomínka je zásadní. 

• navrhujeme zrušit ustanovení § 54 odst. 3 (a související odkaz v odst. 4 upravit pouze na 
odkaz na odst. 1) 

Odůvodnění: 

Tato sankce nepřiměřeně zatěžuje obchodní korporace, které musí před každým hlasováním 
prověřovat existenci zápisu skutečného majitele u každého akcionáře. Dochází k přenosu následku 
na samotnou korporaci, o jejíž valnou hromadu se jedná, a která musí zápis v ESM prověřovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (gestor MSP) 

• zpráva o vztazích (§ 82 odst. 1) - navrhujeme upravit tak, aby ve vztahu k osobám 
ovládaným stejnou ovládající osobou dopadalo pouze na společnosti přímo ovládané 
stejnou ovládající osobou, tj. na sesterské společnosti ovládané osoby. 

Odůvodnění: 

S ohledem na účel úpravy, kterým je především umožnit ostatním společníkům ovládané osoby 
posoudit, zda v důsledku ovládání nedošlo ke vzniku újmy na straně ovládané společnosti, máme 
za to, že není účelné ve zprávě o vztazích popisovat vztahy mezi osobou ovládanou a jejími 
dceřinými společnostmi. Tyto informace jsou často značně rozsáhlé a příprava zprávy o vztazích se 
tak stává administrativně i časově velmi náročným procesem, který je nepřiměřeně zatěžující pro 
ovládanou osobu a neslouží k naplnění účelu, pro který je zpráva o vztazích vyhotovována. 



6 

 

Tato připomínka je zásadní. 

• § 55 odst. 2 ZOK – navrhujeme upravit tak, aby ve vztahu k osobám ovládaným stejnou 
ovládající osobou dopadalo pouze na společnosti přímo ovládané stejnou ovládající 
osobou, tj. sesterské společnosti.  

Odůvodnění: 

Stávající znění tohoto ustanovení přináší praktické problémy při uzavírání smluv v rámci 
podnikatelského seskupení (smlouvy či jiná právní jednání mezi ovládanou osobou a jejími 
dceřinými společnostmi) – časová i administrativní náročnost, a s ohledem na účel tohoto 
ustanovení (předcházení střetu zájmů, který by mohl poškodit ovládanou osobu) máme za to, že 
by toto ustanovení na popsanou situaci dopadat nemělo. V praxi se rovněž setkáváme se zcela 
nepřiměřenými požadavky ze strany externích subjektů (zejména z finančního sektoru) na 
schvalování smluv či jiných právních jednání mezi ovládanou osobou a jejími dceřinými 
společnostmi na valné hromadě ovládané osoby s odkazem na ustanovení § 55 odst. 2 (byť takový 
požadavek ze znění zákona rozhodně nevyplývá), což značně komplikuje proces uzavírání takových 
smluv. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Omezení koncesionářských poplatků pro televize v průmyslu (gestor MK) 
Žádáme o omezení koncesionářských poplatků pro televizní obrazovky využívané v průmyslu. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme zrušit koncesionářský poplatek za televizní obrazovky, které firmám slouží výhradně k 
průmyslovým účelům, například sledování procesu výroby, a nepřijímají televizní signál. V případě, 
že má podnik takových obrazovek několik desítek, jde o neúměrnou finanční zátěž. Při pořizování 
obrazovek, resp. chytrých televizorů a jejich provozování, naráží firmy stále častěji na povinnost 
platit poplatek vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích. Dle 
tohoto zákona se televizní poplatek platí za zařízení, které je „technicky způsobilé k individuálně 
volitelné reprodukci televizního vysílání i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu“ (viz § 
2 zákona). Dle § 5 uvedeného zákona platí poplatník, který je právnickou osobou, televizní 
poplatek z každého televizního přijímače. Vzhledem k tomu, že firmy s přechodem na průmysl 4.0 
např. osazují každou výrobní linku či samostatný stroj obrazovkou k zobrazování výsledků 
výkonnosti, ke kontrole kvality výrobků nebo k řízení celých výrobních linek, je takových zařízení ve 
firmě i několik desítek a náklady spojené s platbou televizních poplatků se stávají 
zatěžujícími. Zproštění by dle našeho názoru znamenalo nejen snížení nákladů a administrativní 
zátěže pro firmy, ale i podporu digitální transformace českého průmyslu, což považujeme i v 
kontextu současné krize za nadmíru přínosné. 

Tato připomínka je zásadní.  

 


