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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá tyto připomínky k Plánu legislativních prací vlády na rok 2021. 
 
 
KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
 

Předkladatel MŽP  

Požadujeme uvést u předkladatele MŽP nové nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých 

nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů 

spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny v roce 2021. 

Stanovený termín předložení vládě: 

01/2021 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

01/2022 

 

Odůvodnění: 

Dne 21. 9. 2020 bylo vydáno Sdělení Komise C(2020) 6400: Pokyny k některým opatřením státní podpory 

v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021, jehož 

součástí je i systém kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku 

uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny po roce 2021. S poskytováním 

těchto kompenzací je počítáno i v rámci novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů z ledna roku 2020. ČR tak bude kompenzovat nepřímé náklady za rok 2020 ještě dle 

v současnosti pravidel EU platných pro období 2013-2020, za rok 2021 a dále se poskytování kompenzací 

bude řídit podle pravidel nových. Je nutná transformace Pokynů do české legislativy. 

 

Předkladatel MPO – Návrh energetického zákona 

Zřejmě špatně uveden termín předložení vládě a má být místo 1/2021 12/2021. 
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Předkladatel MK 

Zásadní připomínka: 

Žádáme doplnění novelizace zákona č. 348/2005 Sb. (Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích), který 

je v gesci Ministerstva kultury - zproštění povinnosti platit televizní poplatek pro zařízení, která slouží čistě 

k průmyslovým účelům a na kterých je trvale, jakožto jediný vstupní signál, připojen pouze výstup 

z technologického zařízení. 

 

Odůvodnění:  

Český průmysl prochází zásadními změnami vzhledem k intenzivnímu využívání pokročilé automatizace 

a zavádění informačních technologií založených na efektivním využívání kyberneticko-fyzických systémů 

a systémů umělé inteligence. Tyto zásadní změny probíhají i v oblasti výroby. Nové technologie a výrobní 

postupy pracující s velkým množstvím dat, virtuálním modelováním i využitím různých forem vzdálené 

komunikace s sebou přináší zvýšené nároky na jejich vizualizaci. K tomu jsou ve firemních provozech často 

využívána zařízení, jejichž základem jsou obrazovky.  

V souvislosti s pořizováním obrazovek, resp. chytrých televizorů a jejich provozováním 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. 

Situace by mohla být vyřešena právě zavedením výjimky rozšířením seznamu uvedeného v odst. 4, § 2 zákona. 

Konkrétně by se jednalo o zproštění povinnosti platit televizní poplatek pro zařízení, která slouží čistě 

k průmyslovým účelům a na kterých je trvale, jakožto jediný vstupní signál, připojen pouze výstup 

z technologického zařízení. 

V této souvislosti jsme se již obrátili na Ministerstvo kultury, které náš požadavek označilo jako relevantní 

a je ochotno diskutovat o případné novelizaci zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Oslovili jsme 

rovněž generálního ředitele České televize a požádali jej o schůzku, na které bychom chtěli prodiskutovat 

veškeré aspekty spojené se zavedením takové výjimky, která by pro český průmysl znamenala nejen snížení 

nákladů a administrativní zátěže, ale i podporu digitální transformace průmyslu, což i v kontextu současné 

krize považujeme za zásadní. 

Vzhledem k dopadům předmětné změny, a to včetně rozpočtových, doporučujeme zpracování hodnocení 

dopadů regulace, tzv. RIA. 


