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Manažérské shrnutí 
 

Materiál "Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období                  
2019 – 2022" (dále "materiál") podává přehled plánovaných opatření ministerstev a dalších 
orgánů státní správy pro snižování administrativní zátěže podnikatelů1 na uvedené období. 

Materiál byl vypracován Ministerstvem průmyslu a obchodu, jako gestorem agendy, 
ve spolupráci s ostatními ministerstvy a ústředními orgány státní správy, které participovaly 
zejména na přípravě sektorových opatření na roky 2019-2022 a jsou popsány v Příloze 
materiálu, na základě žádosti uvedené v  usnesení Hospodářského výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR č. 134 ze dne 12. prosince 2018. Tímto usnesením byla vláda 
ČR vyzvána k předložení materiálu. Jedná se o otevřený dokument, který bude v průběhu 
celého období dále aktualizován v závislosti na změny v legislativě. Navrhovaná opatření, 
zejména pro roky 2021 a 2022, budou tedy resorty dále zpřesňovat.  
 
Snižování administrativní zátěže podnikatelů patří dlouhodobě k  prioritám vlád ČR. V letech 
2013 - 2018 bylo zrealizováno cca 115 opatření vedoucích ke snížení administrativní zátěže. 
V roce 2016 proběhlo přeměření zátěže a byl nastaven nový cíl realizovat 40 opatření 
do konce roku 2020. Nové přeměření se plánuje v roce 2021. 

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz/az jsou od roku 2010 
každoročně zveřejňovány informace o dosažených výsledcích, které jsou předkládány vládě 
ČR. Poslední informace byla schválena usnesením vlády č. 463 ze dne 18. července 2018.    
 
První část z tohoto materiálu popisuje návrhy opatření na snížení administrativní zátěže 
podnikatelů, která jsou navrhována jednotlivými ministerstvy a dalšími orgány státní 
správy. Celkem se jedná o 90 sektorových opatření. Na rok 2019 je k realizaci plánováno 52 
opatření, nejvíce je jich navrhováno resortem MPO. V této souvislosti je klíčové tzv. 
Propodnikatelské desatero Ministerstva průmyslu a obchodu, které cílí na hlavní 
problémy podnikatelů. MPO při jeho zpracování vycházelo ze zahraničních zkušeností 
a z námětů Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů (Expertní 
skupina) působící při MPO od roku 2014 jako jeho poradní orgán2 (www.mpo.cz/es).  
 
Na rok 2020 je plánováno 22 opatření, pro rok 2021 je navrženo 13 opatření a pro rok 2022 
jsou navržena 3 opatření. V těchto letech je největší počet navrhován Úřadem průmyslového 
vlastnictví. Ministerstva budou opatření pro roky 2021 a 2022 dále doplňovat a zpřesňovat. 
 
Druhá část materiálu se věnuje redukci statistického zjišťování. Tato zátěž je pro podnikatele 
jedním z velmi palčivých problémů, na který průběžně a dlouhodobě upozorňují. Příkladně je 
uvedeno 7 opatření, jejichž realizace přispěje ke snížení zátěže v této oblasti. 
 
Ve třetí části se materiál zaměřuje na digitalizaci procesů, které jsou realizovány průřezově 
orgány státní správy. Stěžejním a strategickým dokumentem v procesu digitalizace státní 
správy je vládní strategie Digitální Česko. V tomto dokumentu je uveden kompletní přehled 
projektů v oblasti digitalizace, které mají dopad na hospodářství ČR a na společnost jako celek. 
 
Tato část se soustředí na informační systémy a digitalizaci státní správy směrem 
k podnikatelům v působnosti MPO a dalších orgánů státní správy (naplňování cílů 
eGovernmentu – hlavním gestorem je MV). V případě MPO se jedná o digitalizaci formulářů 
s  dopadem na podnikatele; zjednodušení kontrolních procesů - vytvoření kontrolního webu, 
který by snížil časovou náročnost jak pro kontrolované subjekty, tak i pro kontrolní orgány; 
rozšiřování funkcí Registru živnostenského podnikání a jeho propojení s Portálem občana; 

                                                           
1 část administrativních nákladů, kterou podniky nebo podnikatelé vynakládají pouze proto, že jim to nařizuje regulace 

(administrativní zátěž je tedy podmnožinou administrativních nákladů, neboť administrativní náklady zahrnují i ty činnosti, které 
by podniky zajišťovaly, i kdyby byla regulace odstraněna) 
2 členskou základnu tvoří: zástupci MPO, AMSP ČR, HK ČR, SP ČR, SOCR ČR, KZPS ČR, SPŽ ČR, Unie Stavu ČR, ASZ ČR, 

Strana soukromníků ČR, ČVUT – fakulta ekonomická. 

http://www.mpo.cz/az
http://www.mpo.cz/es
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bezkontaktní ekonomiku a akceptaci platebních karet; právní elektronický systém (PES) 
vytvořený a spravovaný Hospodářskou komorou ČR, který má podnikatelům zpřehlednit plnění 
povinností a umožnit lepší orientaci a jejich srozumitelnost – MPO je prvním resortem, který 
věcně spolupracuje na obsahu tohoto systému; Building Information Modelling (BIM), který je 
jedním z nástrojů pro naplňování principů udržitelné stavby; Elektronická licenční správa 

(ELIS), která zjednodušuje administrativní činnosti podnikatelů souvisejících s licenčními 
a povolovacími řízeními.  
 
Řadu opatření v oblasti elektronizace veřejné správy také navrhuje MF a ÚPV. Výsledkem 
budou administrativní a finanční úspory nákladů a zlepšení prostředí pro podnikání.  
 
 
Problematice administrativní zátěže podnikatelů věnuje velkou pozornost také Evropská 
komise. Vytvořila platformu REFIT, jejímž účelem je usnadnit dialog s členskými státy 
a zúčastněnými stranami o otázkách snižování regulatorní zátěže u právních předpisů EU. 
Členem této platformy jsou všechny členské státy EU. 
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1. Sektorová opatření - přehled 

 
Sektorová opatření na snížení administrativní zátěže podnikatelů (dále jen "sektorová 
opatření") byla zpracována ve spolupráci s ostatními ministerstvy a úřady státní správy, které 
participovaly na přípravě a zpracování přehledu jednotlivých opatření na roky 2019 - 2022 
uvedených v příloze k materiálu. Cílem připravovaných opatření je odstranit zátěž zejména 
v oblastech, které podnikatelé vnímají jako nejvíce zatěžující.  
 
Přehled počtu sektorových a systémových opatření v rozdělení podle let je uveden 
v následující tabulce: 
 
 

Systémové snížení administrativní zátěže  
(počet opatření) 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 

52  22 13 3 

Celkem 90 

 
 
Na období let 2019 – 2022 bylo navrženo celkem 90 sektorových opatření pro snížení 
administrativní zátěže podnikatelů, která by se měla promítnout do nejméně 33 právních 
předpisů včetně mnoha nelegislativních opatření. Navrhuje se zrušení 26 informačních 
povinností a redukce 107 informačních povinností. Realizace opatření však mohou 
v některých případech přesahovat i do dalších let, než ve kterých budou zahájena. Vliv zde 
hraje především legislativní proces. Zejména se jedná o projekty rozvoje elektronizace veřejné 
správy, které mnohdy vyžadují delší než jednoleté období pro nalezení vhodného a funkčního 
řešení. V tuto chvíli je navrhováno 21 projektů na digitalizaci veřejné správy, které jsou 
zaměřené na podnikatele. V oblasti statistiky je navrhováno 9 opatření, které by celý proces 
zjednodušily. 
 
MK, MO, MZV, SSHR, ČZÚK a ÚV ČR k možnostem dalšího snižování zátěže uvádějí, že již 
podnikly opatření proti zvyšování celkové administrativní zátěže. Administrativní zatížení jsou 
již minimalizována a z hlediska náročnosti plnění jsou z pohledu těchto orgánů státní správy 
jednoduchá. Proto je také nelze dále co do počtu a ani z obsahového hlediska redukovat, aniž 
by byl popřen smysl právní úpravy sledující zajištění odpovídající kvality výsledků.  
 
Podrobný přehled sektorových opatření na snížení administrativní zátěže podnikatelů 
v rozdělení podle jednotlivých orgánů státní správy plánovaných na období let 2019 až 2022 
je uveden v příloze. 
 
Administrativní zátěž kladená na podnikatele je stále vysoká. Zejména v oblastech duplicitních 
hlášení o odpadech, poskytování duplicitních údajů pro ČSÚ a finanční správu, v oblasti 
placení daní, při procesu exekučního a insolvenčního řízení či vzhledem k nedostatečně rychle 
zaváděné elektronizaci veřejné správy a vzájemné propojenosti. Zejména daňová oblast, která 
se týká všech podnikatelů, je v posledních letech vnímána jako velmi zatěžující a narůstající. 
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Hlavní priority pro snižování administrativní zátěže podnikatelů: 
 
 

 Propodnikatelské desatero MPO  
MPO připravilo 10 stěžejních oblastí, které je ve smyslu lepšího podnikatelského 
prostředí a nižší administrativní zátěže potřeba v nejbližší době postupně zrealizovat. 
Na všech bodech se již pracuje: 

o přívětivá legislativa – jedná se o navrhovaná opatření, která jsou součástí 
samostatného materiálu MPO "Systémová opatření ke zkvalitnění legislativního 
procesu s dopady na podnikatelské prostředí". Proces vypořádání připomínek 
vznesených k tomuto materiálu v rámci meziresortního připomínkového řízení 
nebyl dosud ukončen, 

o Právní elektronický systém (PES) – projekt HK ČR nabízí placenou službu 
podnikatelům3, která má zpřehlednit plnění povinností a umožnit lepší orientaci 
a jejich srozumitelnost; MPO spolupracuje na kontrole správnosti povinností 

u právních předpisů ve své gesci, 
o digitalizace formulářů – MPO soustředilo více než 1 400 formulářů 

pro podnikatele na www.businessInfo.cz formuláře je možné vyhledávat 
dle různých kritérií; pracuje se na jejich interaktivní podobě, 

o kontrolní web - kalendář kontrol – jeho cílem je snížení byrokratické zátěže 
podnikatelů v oblasti kontrol ze strany kontrolních orgánů, diskutuje se 
zřízení kontrolního webu, kde by mohly být sdíleny dokumenty, konkrétní 
parametry kontrolního webu budou stanoveny na základě analýzy, 

o propojení Registru živnostenského podnikání a Portálu občana 
pro snadnější podnikání - podnikatelé budou mít možnost prostřednictvím 
Portálu občana činit komfortněji ohlášení živnosti nebo požádat o koncesi 
z pohodlí domova (bez nutnosti instalace příslušné aplikace),  

o rodinné podnikání - došlo k vydefinování tohoto segmentu podnikatelů – 
rodinná živnost a rodinná obchodní korporace, nyní se připravují další opatření, 

o exekuce - kompenzace nákladů podnikatelů spojených s exekucemi 
zaměstnanců. Toto téma je řešeno v rámci Expertní skupiny a MPO navrhlo 
konkrétní kompenzaci pro podnikatele. Další návrh připravilo Ministerstvo 
spravedlnosti v rámci novelizace občanského soudního a exekučního řádu, 
kterou v současné době projednává Legislativní rada vlády a jež zakotvuje 
náhradu nákladů plátce mzdy za úkony, které je povinen provádět v exekuci 
srážkami ze mzdy a jiných příjmů; z návrhu prováděcího právního předpisu, 

který je přiložen k návrhu zákona, plyne, že paušální náhrada by měla činit 50 
Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, z jehož mzdy jsou prováděny srážky, 

o zamezení duplicit (only once) – cílem je zamezit situaci, aby podnikatel 
odevzdával stejné formuláře či informace vícekrát. Jako příklad lze uvést účetní 
závěrku, kterou podnikatel odevzdává finanční správě a současně ji posílá 
na obchodní rejstřík. Záměr předpokládá, že primárním místem pro předávání 
účetní závěrky (přílohou DPPO) je správce daně, kterému jsou účetní závěrky 
zasílány ve strukturovaném strojivě čitelném formátu, 

o online transparentní platby – cílem je zjednodušení přístupu malých 
a středních podnikatelů k možnosti akceptace platebních karet a využívání 
dalších výhod bezhotovostní ekonomiky, 

o usnadnění povolování staveb díky integraci dotčených orgánů – významná 
redukce administrativní zátěže podnikatelů, stanovisko integrovaných 
dotčených orgánů bude stanoviskem stavebního úřadu), podnikatel by již 
nemusel zajišťovat stanoviska od všech úřadů, jak je tomu nyní. 
 
 

                                                           
3 Prioritou MPO je, aby základní balíček pro podnikatele v systému PES byl zdarma. V tomto duchu MPO 

vyjednává s HK ČR. 

http://www.businessinfo.cz/
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 Snadná orientace v právních předpisech 
Projekty e-Sbírka + eLegislativa – jsou to jedny z projektů eGovernmentu, které 
podnikatelům i občanům usnadní přístup k informacím o právní úpravě a jejich 
změnách v uživatelsky přívětivé a efektivní on-line podobě. 
 

 Statistika  
Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem připravilo MF a GŘC úpravu výše prahu 
pro vznik povinnosti vykazovat statistické údaje Intrastatu z 8 na 12 mil. Kč, který byl 
v prosinci 2018 schválen vládou. Kromě zvýšení prahů návrh obsahuje i rozšíření 
možnosti jak provést opravu vykázaného údaje. Účinnost změny nařízení vlády 
č. 323/2018 Sb. je od 1. 1. 2019. Je zvažováno další navýšení prahů, které je spojeno 
se zvažovanou účinností nového nařízení EU ke statistice, tzv. FRIBS, cca od roku 
2023-2025. 
 

 Daně  
Cílem projektu MF portál MOJE daně je vytvořit portál, který daňovým subjektům 
umožní samoobslužné vykonávání co největšího množství daňových procesů. 
Jednotný webový portál zajistí prezentaci informací Finanční správy České republiky 
(dále FS) a poskytne transakční a individualizované služby autentizovaným klientům. 
Vznikne uživatelsky přívětivé prostředí pro plnění činností spojených se správou daní 
a poplatků, poskytující kvalitní a včasné informace daňovým subjektům. Vhodně 
navržené služby významně podpoří a zjednoduší elektronickou komunikaci daňových 
subjektů s FS, což je požadavkem koncepce současného eGovernmentu. 
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1.1 Příklady opatření plánovaných na rok 2019 

 
Ministerstvo dopravy  
 
V silniční dopravě bude odstraněna povinnost:  

 označit vozidlo obchodním jménem,  

 pro tuzemského dopravce mít u sebe doklad o nákladu (u vozidel do 3,5 tuny), 

 osoby zajištující vykládku nebezpečných věcí - příjemce uchovat při přepravě 
nebezpečných věcí předepsané doklady po dobu 2 let  
(opatření bude realizováno novelou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů), 
 
 

Ministerstvo financí 
 
Zamezení duplicitám/Předávání údajů z účetních výkazů: 

 bude zajištěno předání vybraných údajů z účetní závěrky finanční správou přímo 
rejstříkovým soudům pro zveřejnění ve Sbírce listin u subjektů, které tuto variantu 
dobrovolně využijí 
(Ve fázi I se neočekává legislativní opatření), 
 

Paušální daň: 

 byly zahájeny práce na vládním návrhu zákona, díky jemuž se výrazně zjednoduší 
odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým 
živnostníkům z řad OSVČ. Tito podnikatelé, jejichž roční příjem z podnikání 
nepřekročí 1 mil. Kč, získají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit 
povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmů, sociální pojistné 
a zdravotní pojistné.  
Paušální odvod bude placen měsíčně jedinou platbou a bude zahrnovat 
minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok (tj. částky, 
které již nyní všichni poplatníci povinně platí) a částku na daň z příjmů fyzických 
osob. Poplatníkovi, který by se pro tento jediný odvod rozhodl, by se tak výrazně snížila 
administrativní zátěž. Odpadla by mu např. povinnost podávat daňové přiznání k dani 
příjmů a přehledy pojistného, postrádala by u něj smysl případná daňová kontrola 
a nemusel by hradit účetní služby - snížení finanční zátěže, 
(opatření bude realizováno novelou zákona č. 586/16692 Sb., o daních z příjmů) 

 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
Ze zákoníku práce bude odstraněna povinnost: 

 vydávat potvrzení o zaměstnání zaměstnanci v případě ukončení dohody 
zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce s výjimkou těch, 
u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo 
kteří byli účastni nemocenského pojištění,  

 mělo by dojít k zavedení automatického valorizačního mechanismu minimální 
mzdy - mechanismus valorizace minimální mzdy a podmínky pro stanovení nejnižších 
úrovní zaručené mzdy se navrhují nastavit tak, aby byla minimální mzda zvyšovaná 
pravidelně, nedocházelo k výrazným výkyvům v jejím vývoji a její výše byla jednoduše 
a dostatečně včas odhadnutelná. Pozitivním dopadem opatření na podnikatele je 
predikovatelnost výše minimální mzdy. 
(opatření bude realizováno novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

 
Ze zákona o pojistném na sociální zabezpečení dojde k:  

 posunutí zániku nemocenského pojištění po první zmeškané platbě (nadále bude 
OSVČ umožněno zaplatit pojistné na nemocenské pojištění, tak jako doposud, 
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tj. i za předchozí kalendářní měsíc, aniž by došlo k jeho zániku, a obdobně bude toto 
umožněno u záloh na pojistné na důchodové pojištění, aniž by vzniklo penále),  

 posunutí penalizace a tak k odstranění negativních dopadů na OSVČ, 

 přechod na novou splatnost záloh na pojistné má příznivý dopad na OSVČ, protože 
období bez penalizace se prodlužuje až do konce měsíce následujícího 
po měsíci, za který se pojistné platí.    

 
Novelou zákon o zaměstnanosti dojde k: 

 přenesení informační a evidenční povinnosti z tuzemského subjektu na zahraničního 
zaměstnavatele vysílajícího svého zaměstnance k výkonu práce na území České 
republiky. 

 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
Propodnikatelské desatero MPO:  

 přívětivá legislativa - navrhovaná opatření, která jsou součástí samostatného 
materiálu MPO "Systémová opatření ke zkvalitnění legislativního procesu s dopady 
na podnikatelské prostředí". Proces vypořádání připomínek vznesených k tomuto 
materiálu v rámci meziresortního připomínkového řízení nebyl dosud ukončen,  

 projekt PES - všechny povinnosti na jednom místě,  

 digitalizace formulářů – na webu BusinessInfo.cz,  

 Kontrolní web – kalendáře kontrol, v němž budou sdíleny dokumenty, konkrétní 
parametry kontrolního webu budou stanoveny na základě analýzy, 

 propojení Registru živnostenského podnikání a Portálu občana - zahájení 
podnikání bez bariér - zjednodušení vyřízení nové živnosti online včetně registrace 
k daním a odvodům,  

 rodinné podnikání - vydefinování rodinných firem,   

 exekuce - kompenzace nákladů podnikatelů – jsou hledány způsoby kompenzace 
nákladů podnikatelů, 

 zamezení duplicitám (only once) – snížení administrativní zátěže poplatníků 
a zamezení duplicit vytvořením jediného místa pro předávání dat z účetní závěrky 
(prostřednictvím správce daně),  

 online transparentní platby - zjednodušení a zlevnění online plateb s ohledem 
na rostoucí penetraci platebních karet a výhod spojených s bezhotovostní 
ekonomikou pro nejmenší podnikatele,  

 usnadnění povolování staveb díky integraci dotčených orgánů – významná 
redukce administrativní zátěže podnikatelů, stanovisko integrovaných dotčených 
orgánů bude stanoviskem stavebního úřadu (opatření bude realizováno rekodifikací 
stavebního zákona). 

 
Programy podpory: 

 bude odstraněna povinnost dokládat účetní závěrku pro subjekty, které ji 
dle příslušné právní úpravy zveřejňují u výzev OP PIK vyhlašovaných od roku 2019.  
(opatření bude realizováno v rámci jednání s Ministerstvem financí a Ministerstvem 
spravedlnosti) 

 
Programy OP PIK: 

 bude zjednodušen a zrychlen proces kontroly a hodnocení žádostí o podporu 
v  OP PIK snížením rozsahu předkládané dokumentace nezbytné pro řádné 
vyhodnocování projektových žádostí. 
(opatření bude realizováno v metodických dokumentech k OP PIK)    
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 
Novelou zákona o obchodních korporacích dojde k: 
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 umožnění splacení peněžitých vkladů do s.r.o. i jiným vhodným způsobem, než 
vkladem na bankovní účet, jestliže souhrn peněžitých vkladů nepřevyšuje 20 000 Kč, 

 zjednodušení rozhodování per rollam, tj. mimo zasedání valné hromady s.r.o. a a.s. 
v případech, kdy má být o rozhodnutí pořízen notářský zápis, a to tak, aby napříště 
postačil jen notářský zápis o návrhu rozhodnutí a o přijetí rozhodnutí, namísto 
notářských zápisů o každém vyjádření společníka, 

 vypuštění povinnosti družstev mít internetové stránky, tato povinnost by měla být 
napříště zachována jen pro velká družstva. 

 
 
Ministerstvo zemědělství 
 
Novelou zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh dojde ke: 

 odstranění duplicity kontrol hospodářských subjektů krajskými úřady po kontrole 
provedené pověřenou osobou. 

 
 
Ministerstvo životního prostředí 
 
Odstranění duplicitního hlášení: 

 vytvoření jednotné struktury dat o odpadech, které jsou povinni evidovat původci 
odpadů a jiné oprávněné osoby. Výsledkem bude jeden výkaz, který budou původci 
odpadů zasílat na jedno určené místo (data budou přístupná všem zainteresovaným 
úřadům - obcím s rozšířenou působností, krajským úřadům, MŽP, ČSÚ, MPO 
a dalším). 
(novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a příprava prováděcích právních 
předpisů) 

 
 
Úřad průmyslového vlastnictví 
 
Novelou zákona o ochranných známkách dojde k: 

 informování vlastníků ochranných známek o době platnosti zápisu jejich 
ochranné známky, což je nově povinnost ÚPV stanovená zákonem za účelem 
zajištění uživatelsky přívětivějšího prostředí. 

 
Zdokonalení elektronické komunikace s podnikateli: 

 ÚPV plánuje rozšíření funkcí aplikace pro elektronické podávání o obousměrnou 
komunikaci s klientem, aplikace bude koncipována jako klientský portál. 

 
 
 
 

1.2 Příklady opatření plánovaných na rok 2020 

 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
V zákoně o sociálních službách: 

 bude odstraněna povinnost: 
o písemně oznamovat registrujícímu orgánu pouze změny týkající se údajů 

v žádosti o registraci,   
o dokládat čestným prohlášením bezúhonnost, odbornost zaměstnanců 

a pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 
při poskytování sociálních služeb u žádosti o registraci,  

o omezení podávat žádosti po odejmutí akreditace po dobu 6 měsíců, 
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 zkrátí se lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o akreditaci vzdělávacího programu 
ze 180 dnů na 90 dnů.  
(opatření bude realizováno novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)   

 
 
Ministerstvo spravedlnosti 
 
Propojení informačního systému veřejných rejstříků, informačního systému 
skutečných majitelů skutečných majitelů a informačního systému evidence 
svěřenských fondů:  

 bude navrhováno automatické předávání údajů mezi příslušnými systémy, 
v důsledku čehož nebudou muset určité osoby již samostatně podávat návrh 
na zápis skutečného majitele, 

 dojde k osvobození od  soudního poplatku ve výši 1000 Kč za zápis skutečného 
majitele do Obchodního rejstříku do evidence skutečných majitelů.  
(opatření bude realizováno propojením informačního systému veřejných rejstříků, 
informačního systému skutečných majitelů a informačního systému evidence 
svěřenských fondů) 

 
 
Ministerstvo vnitra 
 
V zákoně o archivnictví dojde k: 

 zúžení okruhu podnikatelů, na něž by povinnosti dopadaly,  

 zredukování počtu a typů povinně ukládaných dokumentů apod. 
(opatření budou realizována připravovanou novou právní úpravou v oblasti archivnictví 
a spisové služby, která nahradí stávající zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů) 

 
 
Energetický regulační úřad  
 
Novelou energetického zákona dojde k: 

 odstranění podmínky pro udělení licence na obchod s elektřinou nebo plynem 
spočívající v prokazování odborné způsobilosti držitele licence nebo odpovědného 
zástupce. 

 
 
 
 

1.3 Příklady opatření plánovaných na rok 2021 

 

 

Ministerstvo financí 
 
Elektronickým systémem sledování doprav ve volném daňovém oběhu (e-VDO) dojde k: 

 zefektivnění evidence a kontrol dopravy výrobků podléhajících spotřební dani, které 
již byly uvedeny do volného daňového oběhu (revizí směrnice 2008/118/ES),  

 zefektivnění komunikace mezi správcem daně a podnikatelským subjektem, 

 všechny úkony vůči správci daně budou činěny přehledně na jednom místě 
s možností použít předvyplněné šablony pro účely opakovaných úkonů. 
(opatření bude zřejmě realizováno novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních)  
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Pokračování elektronizace daňové správy: 

 od 1. 1. 2021 bude usnadněna komunikace a odstranění pochybení využitím 
portálu finanční správy pro elektronická podání  

 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Ve stavebním zákoně dojde k:  

 vydávání jediného rozhodnutí o povolení stavby, které vzejde z jednotného 
povolovacího řízení, integrující územní řízení, stavební řízení, EIA a další řízení 
o vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů podle složkových zákonů, 

 zrychlení, zkvalitnění a zjednodušení povolovacích procesů staveb 
(opatření bude realizováno novelou stavebního provedenou prostřednictvím novely 
zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací)  
 

V oblasti zákona o dražbách dojde k: 

 zjednodušení dražebního procesu,  

 posílení právní jistoty všech zúčastněných subjektů,  

 zrušení povinnosti odhadu a prohlídek u dražeb na návrh vlastníka,  

 zrušení požadavku na ověřené podpisy  
(opatření bude realizováno návrhem zákona o dražbách) 

 
 
Energetický regulační úřad 
 
Novelou energetického zákona dojde k: 

 zjednodušení licenčního řízení při prokazování technických požadavků 
k zajištění výkonu licencované činnosti, 

 odstranění povinnosti prokazování bezpečnost energetického zařízení,  

 redukci počtu dokumentů k prokazování finančních předpokladů (odstranění 
dokumentů, které pro ERÚ nejsou z obsahového hlediska při posuzování žádosti 
zásadní, např. podnikatelský plán a finanční bilance).  

 
 
 
 

1.4 Příklady opatření plánovaných na rok 2022 

 

Ministerstvo financí 
 

Elektronické systémy v Celním kodexu Unie – dojde k:  

 zrychlení dovozního centralizovaného celního řízení díky společným 
komponentům napříč členskými státy,  

 aktualizaci nového informatizovaného tranzitního systému (NCTS),  

 automatizovanému systému vývozu (AES),  

 komplexní elektronizaci celních formalit při dovozu (vnitrostátní systém dovozu). 
(opatření bude realizováno pomocí IT nástrojů)  

 
 
Úřad průmyslového vlastnictví 
 
Elektronické služby v průmyslovém právu využijí:  

 zapojení umělé inteligence a strojové učení do procesu řízení a do procesu 
komunikace s uživateli – opatření přinese zefektivnění a zrychlení procesu řízení, 
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 aplikace ePodani umožní snadné a rychlé podávání přihlášek průmyslových práv 
i bez hlubších znalostí prostřednictvím chytrého průvodce. (opatření bude realizováno 
nelegislativní kroky) 
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2. Redukce statistického zjišťování 

Administrativní zátěž plynoucí ze statistického zjišťování4 je pro podnikatele jedním z velmi 
palčivých problémů, na který průběžně upozorňují. Na toto téma je v rámci Plánu systémového 
snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 – 2022 kladen velký důraz a redukce 
statistického zjišťování tudíž představuje významnou prioritu v oblasti omezování 
podnikatelské administrativy.  
 
Na období 2019 až 2020 jsou navržena zejména tato opatření. 
 
 
 

2.1 Příklady opatření plánovaných na rok 2019 

 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu  
 
Snížení počtu statistických zjišťování: 

 zrušení statistických zjišťování Hu (MPO) 1-02 – Pololetní výkaz hutního 
průmyslu 
(zákon č.  89/1995  Sb., o státní statistické službě) 

 zrušení statistických zjišťování Ocel (MPO) 1-01 – Roční výkaz ocelářského 
průmyslu. 
(zákon č.  89/1995  Sb., o státní statistické službě) 

 
 
Český statistický úřad 
 
Zvýšení prahu pro statistické zjišťování Intrastatu: 

 ve spolupráci s Ministerstvem financí a GŘC došlo ke zvýšení prahu pro vznik 
povinnosti vykazovat statistické údaje Intrastatu z 8 na 12 mil. Kč, došlo i ke snížení 
počtu podnikatelů s povinností vykazovat statistické údaje,  

 uvažuje se o dalším navýšení prahů na 20 mil. Kč/rok; předpoklad je spojen s účinností 

nového nařízení EU ke statistice, tzv. FRIBS, cca od roku 2023-2025.  
(nařízení vlády č. 323/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., 
k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky) 

 
Snížení rozsahu statistického zjišťování 

 U zjišťování Pen 3c-04 budou využity nové postupy zpracování, čímž dojde ke snížení 
počtu oslovených respondentů. 
(zákon č.  89/1995  Sb., o státní statistické službě) 

 
 
Ministerstvo zdravotnictví 
 
Snížení počtu statistických zjišťování:  

 odstranění duplicitního sběru dat - byl vyřazen výkaz Z (MZ) 1-99 (statistické 
zjišťování nahrazeno daty Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb) 
(zákon č.  89/1995  Sb., o státní statistické službě) 

 vyřazení zjišťování E (MZ) 7-02 – cílem je snížení administrativní zátěže 
zpravodajských jednotek, zejména s ohledem na nutnost úprav nemocničních 
systémů. 
(zákon č.  89/1995  Sb., o státní statistické službě) 

                                                           
4 statistická zjišťování ve smyslu §2 písm. h) zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, jejichž program je konkretizován prováděcím předpisem vydaným podle § 10 
podle tohoto zákona 
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2.2 Příklady opatření plánovaných na rok 2020 

 
Český statistický úřad 

 
Snížení počtu statistických zjišťování:  

 zrušení zjišťování P 3-04 - Čtvrtletní zjišťování P 3-04 pro cca 12 tisíc zpravodajských 
jednotek bude nahrazeno ekonometrickým modelem. 
(zákon č. 89/¨1995 Sb., o státní statistické službě – vyhláška) 

 analýza obsahu a rozsahu šetření, které slouží jako vstup pro environmentální 
účetnictví s cílem dosáhnout snížení administrativní zátěže respondentů u zjišťování 
ŽP 1-01. 

 

 

2.3 Příklady opatření plánovaných na rok 2021 

 
 
Český statistický úřad 
 
Snížení rozsahu statistického zjišťování: 
 

 redukce rozsahu výkazu P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných 
produkčních odvětví pro referenční rok 2021 (tzn. respondenti vyplňující výkaz v roce 
2022) ve výši cca 30 % z rozsahu zjišťovaných ukazatelů u skupiny nejmenších 
jednotek (méně než 6 zaměstnanců), případně ve výši 10 až 15  % u skupiny malých 
a středně velkých jednotek (počet zaměstnanců 6 až 49). Předpokladem redukce 
rozsahu výkazu je, že ČSÚ bude mít k dispozici veškerá data z přiznání k dani z příjmu 
právnických a podnikajících fyzických osob dostupných GFŘ, zejména údaje 
z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty. 
(zákon č. 89/ 1995 Sb., o státní statistické službě – vyhláška) 
 

Redukce statistického zjišťování: 
 

 redukce, resp. výrazné omezení zjišťování Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech 
a druhotných surovinách – Statistické zjišťování bude nahrazeno využitím 
administrativního zdroje MŽP (ISPOP), avšak za předpokladu, že sledování dat 
o produkci a využívání druhotných surovin bude zachováno v požadovaném rozsahu. 
ČSÚ usiluje o maximální snížení zátěže respondentů. 
(zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě – vyhláška) 
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3. Digitalizace  

Žijeme v době vyspělých technologií. Každý den s sebou přináší nové vědecké 
a technologické objevy. Inovace mají dopad nejen na průmysl, ale i na celou společnost. 
Rozvoj digitálního prostředí je nezbytnou podmínkou konkurenceschopnosti České republiky. 
Prvním předpokladem funkční digitální ekonomiky je kvalitní infrastruktura. Neméně 
důležitým aspektem je digitálně přívětivý legislativní rámec a bezpečnost. Třetí podstatnou 
podmínkou je digitální gramotnost občanů, přijetí inovací a technologií, informovanost 
o digitálních službách a poptávka po nich.  
Vláda ČR dne 3. října 2018 schválila program Digitální Česko, který je strategickým průřezovým 
dokumentem, týkajícím se dopadů digitalizace státní správy a hospodářství ČR na společnost. 
Program Digitální Česko tvoří tři koncepce: 

- Česko v digitální Evropě (v gesci Úřadu vlády ČR). 
- Informační koncepce ČR (v gesci Ministerstva vnitra) 
- Koncepce Digitální ekonomika a společnost (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu). 

 
V tomto bodě uvádíme nejdůležitější projekty na elektronizaci komunikace orgánů státní 
správy, jejichž realizace je žádoucí, neboť budou mít pozitivní dopad na podnikatelské 
prostředí:   
 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ostatními orgány státní správy již 
v roce 2015 zveřejnilo formuláře s dopadem na podnikatele v uživatelsky přívětivé 
podobě na portále BusinessInfo.cz. Jednalo se o jedno z témat řešených Expertní skupinou 
pro snižování administrativní zátěže podnikatelů. Většina formulářů je v uživatelsky přívětivé 
podobě s možností po jejich vyplnění na počítači i odeslání příslušnému úřadu. Formuláře je 
možné vyhledávat podle různých kritérií, a to: podle institucí, oborů, nejčastější formuláře či 
fulltextové vyhledávání. Formuláře jsou průběžně aktualizovány, což bude pokračovat 
i v následujících obdobích let 2019 - 2022. 
 
Pro redukci administrativní zátěže při podnikání se od roku 2018 diskutuje o vytvoření tzv. 
Kontrolního webu – kalendáře kontrol. Cílem je změna přístupu úřadů ke kontrolám, snížení 
časové a administrativní náročnosti u kontrolovaných i kontrolních subjektů. Návrh byl 
představen na 22. zasedání Podnikatelské rady dne 12. listopadu 2018. K realizaci tohoto 
projektu byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců resortu MPO a podnikatelských 
svazů a asociací. Zvažuje se případná úprava kontrolního řádu, odstranění duplicity 
předkládaných dokumentů kontrolních orgánů a příprava webového rozhraní pro sdílení 
informací týkajících se kontrol. Konkrétní parametry kontrolního webu budou stanoveny 
na základě analýzy. Kontrolní web byl zařazen do Implementačního plánu k realizaci vládního 
dokumentu Digitální Česko.  
 
Registr živnostenského podnikání (RŽP) a jeho propojení s Portálem občana -  
Podnikatelé mají možnost prostřednictvím Portálu občana činit komfortnější elektronické 
podání (bez nutnosti instalace příslušné aplikace) ve věcech živnostenského podnikání 
(ohlásit všechny možné druhy živností). Průběžné rozšiřování funkcí IS RŽP přináší 
podnikatelům nemalé úspory administrativních nákladů. 

 
Bezkontaktní ekonomika - Zjednodušení přístupu malých a středních podnikatelů k možnosti 
akceptace platebních karet a využívání dalších výhod bezhotovostní ekonomiky. Cílem je 
zlevnit tyto technologie nejmenším podnikatelům. 

 
Právní elektronický systém (PES) - V roce 2018 byla mezi MPO a Hospodářskou komorou 
ČR (HK ČR) dohodnuta vzájemná spolupráce při realizaci projektu HK ČR „Právní elektronický 
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systém (PES). Jedná se o placenou službu podnikatelům5, která má zpřehlednit plnění 
povinností a umožnit lepší orientaci a jejich srozumitelnost. Byla provedena kontrola věcné 
správnosti povinností plynoucích ze zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Projekt PES byl uveden bezplatně do zkušebního a testovacího provozu 
dne 7. ledna 2019. Ostrý provoz je od 23. května 2019. V současné době je připravován 
seznam dalších právních předpisů MPO, které budou předmětem další spolupráce.  
 
Building Information Modelling (BIM) - představuje proces vytváření, užití a správy dat 
o stavbě během jejího životního cyklu. Kombinuje využití počítačového 3D modelování 
s informacemi o stavbách za účelem zlepšení spolupráce, koordinace a procesu rozhodování 
při výstavbě a jejich provozování. Je jedním z efektivních nástrojů pro naplnění principů 
udržitelné výstavby. Z průzkumů v evropských zemích činí uváděná úspora díky použití 
metody BIM 20 % z celkových nákladů na celý životní cyklus stavby. 
Od 25. 9. 2017 má ČR usnesením vlády č. 682 schválenou Koncepci zavádění metody BIM 
v ČR (dále jen Koncepce), která zahrnuje celkem 38 úkolů rozdělených do sedmi tematických 
oblastí. Klíčovým milníkem Koncepce je uložení povinnosti použití metody BIM pro nadlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce, financované z veřejných rozpočtů, a na zhotovení jejich 
přípravné a projektové dokumentace od začátku roku 2022.  
MPO, jakožto gestor zavádění metody BIM v ČR, vykonává řídící, metodickou a kontrolní 
činnost nad celým procesem implementace BIM. 
 
Elektronická licenční správa (ELIS) - v rámci MPO je odborem Licenční správa 
zpracováváno ročně více než 10 000 žádostí o udělení licencí, povolení a dalších dokladů 
pro provádění zahraničního obchodu s citlivým zbožím a se zbožím jehož dovoz do EU je 
sledován na základě příslušných nařízení Komise EU. Pro správu této rozsáhlé agendy byl 
na MPO vybudován Informační systém Elektronické Licenční správy – ELIS. Díky ELIS došlo 
ke zjednodušení administrativní činnosti podnikatelské veřejnosti (žadatelů) související 
s licenčními a povolovacími řízeními, např. přímé odeslání prostřednictvím datových schránek 
„proklikem“ z elektronického formuláře, byla odstraněna chybovost aj. Dále se také zvýšila 
transparentnost práce správního úřadu a spolupracujících ústředních orgánů státní správy. 
Připravuje se projekt rozšíření možnosti elektronického podání do Elektronického systému 
licenční správy přes webový portál pomocí webových formulářů s možností předvyplnění 
osobních údajů již vedených v základních registrech.  Záměrem tohoto projektu, který byl 
navržen v rámci státní koncepce „Digitální Česko“, je, aby na webovém portále mohl žadatel 
najít všechny potřebné informace pro plné elektronické podání. Formuláře by měly být 
responzivní a žádost by mělo být možné vyplnit třeba i jen s pomocí mobilního telefonu nebo 
tabletu. Rozpracovanou žádost by současně mělo být dle připravovaného záměru možné 
uložit si na portále a vrátit se k ní později, dokončit její vyplnění a předat ji k vyřízení, nebo ji 
naopak zrušit. Tento projekt je a dále bude diskutován s Ministerstvem vnitra, aby byl plně 
v souladu se záměrem „Digitální Česko“ a odpovídal jeho jednotné koncepci související se 
snížením administrativní zátěže.“. 
 
Zlepšení stavebního řízení  - systém na vyjádření vlastníků sítí -  opatření patří k důležitým 
připravovaným projektům vyplývajících z programu Digitální Česko, jejichž realizace bude mít 
velmi pozitivní dopad na snižování podnikatelské zátěže. V rámci stavebního řízení je 
povinnost stavebníka zajistit si vyjádření vlastníků sítí, kterých je více než 30 tisíc. 
Pro podnikatele je tak obtížné zjistit, jaké sítě tam vlastně jsou, když velkou část neeviduje 
katastr jako věcné břemeno. V GIS aplikacích Digitální technické mapy je bohužel jen zlomek 
potřebných dat. Cílem projektu by měla být jednotná evidence vlastníků sítí, aby se 
podnikatelům zjednodušil proces zajištění vyjádření vlastníků sítí. 
 
MPO připravuje analýzu všech svých agend tak, aby došlo k maximální digitalizaci všech 
úkonů na žádost v těchto agendách, tedy aby MPO při vyřizování jakékoliv žádosti 
podnikatelské veřejnosti poskytovalo všechny služby rezortu standardně digitalizované. 

                                                           
5 Prioritou MPO je, aby základní balíček pro podnikatele v systému PES byl zdarma. V tomto duchu MPO 

vyjednává s HK ČR 



18 

 

 
  
Elektronizace veřejné správy je předmětem mnoha opatření napříč státní správou 
a jejich konkrétní znění je uvedeno v příloze. Zde je uveden přehled témat podle resortů: 

 Ministerstvo financí 
- zavádění inteligentních ZFO formulářů pro komunikaci s celní správou nejen 

v oblasti daňové, ale i pro účely plnění oznamovací povinnosti, registrace atd., 
- předávání údajů z účetních výkazů – finanční správa vs. rejstříkové soudy, 
- portál MOJE daně, 
- rozvoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie, 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí  
- elektronizace v rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti, 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 
- optimalizace procesů monitorovacího systému pro administraci podpory z fondů 

EU programového období 2021 – 2027, 

 Ministerstvo vnitra 
- využívání a rozšiřování nástrojů eGovernmentu, 

 Ministerstvo zemědělství 
- elektronizace oznámení činnosti a provozovny při prodeji sudového vína, 

 Úřad průmyslového vlastnictví 
- zdokonalení elektronické komunikace s podnikateli v oblasti duševního vlastnictví, 
- zdokonalení elektronické komunikace s podnikateli v oblasti ochranných známek,  
- integrace vybraných služeb na Portál občana – budou zveřejněny služby 

pro občany pro komunikaci s ÚPV, 
- vydávání listin v elektronické podobě, 
- možnosti on-line plateb pro subjekty státní správa viz vládní projekt Digitální Česko, 
- zapojení metod umělé inteligence a strojového učení do procesu řízení a procesu 

komunikace s uživateli.  
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4. Závěrečný souhrn a návrh postupu na následující období 

 

Materiál podává přehled opatření pro snížení administrativní zátěže na období                    
let 2019 - 2022. Navrhovaná opatření byla jednotlivými orgány státní správy připravena s cílem 
snížit administrativní zátěž při podnikání. Výsledná podoba navrhovaných opatření může být 
v průběhu legislativního procesu změněna a nelze ji v současné době předjímat. 
 
Všem orgánům státní správy je doporučováno důsledně zvažovat časté novelizace 
právních předpisů. Seznámení se s neustále se měnícími právními předpisy přináší 
podnikatelům značnou finanční a časovou zátěž a zejména nepředvídatelné podnikatelské 
prostředí. Významnou roli zde hraje nastavení dostatečně dlouhé legisvakanční lhůty. 
 
Výpočet nebo alespoň kvalifikovaný odhad administrativního a finančního dopadu 
na podnikatele se v rámci připravovaných právních předpisů provádí, je-li to za užití 
přiměřeného úsilí možné. 
 
Je také doporučováno nově navrhovaná opatření v největší možné míře konzultovat 
s podnikateli, podnikatelskými svazy i prostřednictvím Expertní skupiny pro snižování 
administrativní zátěže podnikatelů, která působí při MPO od roku 2014. Doporučuje se zřídit 
pracovní skupiny obdobně jako je tomu na MPO v případě zmiňované Expertní skupiny. 
 
I přes již uskutečněná opatření v posledních letech je administrativní zátěž kladená 
na podnikatele ze strany státních orgánů vnímána stále jako vysoká. Toto konstatování se 
opírá např. o studii Svazu průmyslu a dopravy ČR z roku 2018 nebo o vyjádření členů Expertní 
skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů při MPO, která tento názor sdílí 
od roku 2014. Zejména v oblastech duplicitních hlášení o odpadech, poskytování duplicitních 
údajů pro statistický a finanční úřad, oblast placení daní, problematika exekučního 
a insolvenčního řízení či nedostatečně rychle zaváděná elektronizace veřejné správy 
a vzájemná propojenost. Daňová oblast, která se týká všech podnikatelů, je stále vnímána 
jako velmi zatěžující a narůstající. 
 
Digitalizace procesů a důraz na rozvoj elektronizace představuje efektivní nástroj, který 
přispěje ke snížení administrativní zátěže nejen v případech, kdy povinnosti nelze z důvodů 
především ochrany zdraví, bezpečnosti nebo plnění mezinárodních závazků zredukovat nebo 
přímo zrušit. Opatření toho rázu však vyžadují dlouhodobou přípravu a samotná realizace 
opatření je časově i finančně velmi náročná.  
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu bude nadále sledovat snižování administrativní 

zátěže podnikatelů a ve spolupráci s orgány státní správy bude vládu ČR informovat 

o průběhu plnění jednotlivých opatření. 
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Seznam použitých zkratek 
 
 
 
ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
AMSP ČR – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
BIM - Building Information Modelling 
ČBÚ – Český báňský úřad 
ASZ ČR – Asociace soukromého zemědělství ČR 
ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí  
ČSÚ – Český statistický úřad 
ČTÚ - Český telekomunikační úřad  
ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální  
ČVUT – České vysoké učení technické Praha 
DPPO – daň z příjmu právnických osob 
ELIS – Elektronická licenční správa 
ERÚ – Energetický regulační úřad 
EU -  Evropská unie 
GFŘ - Generální finanční ředitelství 
GŘC – Generální ředitelství cel 
HK ČR – Hospodářská komora ČR 
ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 
IS RŽP – Informační systém Registr živnostenského podnikání 
KZPS ČR – Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 
MD – Ministerstvo dopravy 
MF – Ministerstvo financí 
MK – Ministerstvo kultury 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj  
MO – Ministerstvo obrany 
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS – Ministerstvo spravedlnosti 
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV – Ministerstvo vnitra 
MZE – Ministerstvo zemědělství 
MZD – Ministerstvo zdravotnictví 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí 
NBÚ – Národní bezpečnostní úřad 
NCTS – New Computerised Transit System 
OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná  
PES – Právní elektronický systém 
REFIT - Regulatory Fitness and Performance 
RIA – Regulatory Impact Assessment (Hodnocení dopadů regulace) 
RÚIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 
RŽP – Registr živnostenského podnikání  
SOCR ČR – Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
SP ČR – Svaz průmyslu a doprav ČR 
SPŽ ČR  - Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR 
SSHR – Státní správa hmotných rezerv 
SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
ÚPV – Úřad průmyslového vlastnictví 
ÚV ČR – Úřad vlády ČR 
ÚZ – účetní závěrka 



 

21 

 

Příloha: Přehled opatření na snížení administrativní zátěže jednotlivých orgánů státní správy na období 2019 - 2022  
 
Navrhovaná opatření na snížení administrativní zátěže při podnikání jsou seřazena podle úřadů. Dále jsou uvedeny právní předpisy, jejichž změna 
má za cíl snížit administrativní zátěž podnikatelů ve sledovaném období. 
 
Ministerstvo dopravy 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Novela zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších 
souvisejících zákonů 

Novelou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
souvisejících zákonů dojde k: 

 odstranění povinnosti podnikatele v silniční dopravě označit vozidlo obchodním jménem, 

 odstranění povinnosti tuzemského dopravce vybavit tzv. malé vozidlo (vozidlo s největší 
povolenou hmotností do 3,5 tuny) dokladem o nákladu, 

 odstranění povinnosti osoby zajišťující vykládku nebezpečných věcí – příjemce uchovat 
při přepravě nebezpečných věcí předepsané doklady po dobu 2 let, 

 zkrácení doby, po kterou musí odesílatel a dopravce uchovávat předepsané doklady 
stanovené při přepravě nebezpečných věcí Dohodou ADR z 2 let na 1 rok.  

Rok 2020 
 

-  

Rok 2021 
 

Zákon č. 114/1995 Sb., 
o vnitrozemské plavbě 

Na úrovni zákona o vnitrozemské plavbě a jeho prováděcích právních předpisů bude 
provedena transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 
12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení 
směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES, která upravuje kvalifikační a zdravotní požadavky na 
posádky plavidel určených ke komerční plavbě a požadavky na výcvik a praxi těchto osob. 
Směrnice také stanovuje jasné kompetence členských států v případě stanovování úseků 
se zvláštními riziky, které byly dosud některými členskými státy zneužívány k omezení 
pohybu pracovní síly. Přínosy:  

 celoevropsky uznávané doklady vůdců a členů posádek s jednotnými podmínkami 
pro vydání 

 nastavení jasných pravidel pro stanovování úseků se zvláštními riziky 

 sjednocení některých administrativních postupů – předcházení možným problémům 
v některých členských státech.  

 snazší přístup na trh českých provozovatelů. 
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Rok 2022 
 

-  

 
 
Ministerstvo financí  
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů 

Opatření je součástí novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v rámci zákona o změnách 
některých daní, jehož účinnost bude v průběhu roku 2019: 

 zavádí se povinnost pro identifikované osoby podávat veškerá podání elektronicky 
s odkladem účinnosti od 1. 1. 2021.  

 Pokračující elektronizace veřejné 
správy 

 Zavádění inteligentních ZFO formulářů pro komunikaci s celní správou nejen v oblasti 
daňové, ale též pro účely plnění oznamovací povinnosti, registrace atd. 

Další opatření v rámci pokračující 
elektronizace veřejné správy 
(eGovernment) 

Předávání údajů z účetních výkazů – GFŘ 
Od roku 2013 probíhala jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí, 
Generální finančním ředitelstvím a Českým statistickým úřadem vztahující se k možnostem 
zajištění předávání informací zjištěných v rámci výkonu finanční správy a rejstříkových 
soudů vzhledem ke způsobu zajištění přenosu informací, které se vztahují především 
k účetním výkazům (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a přílohy sestavovaných ve smyslu 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), které jsou ve smyslu 
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, povinně 
předávány ke zveřejnění ve Sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a současně jsou 
ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále rovněž „DŘ), jako příloha nedílnou součástí přiznání k dani z příjmů 
právnických osob a účtujících fyzických osob. Předmětem probíhajících jednání byla 
skutečnost, jakým jednotným způsobem zajistit předávání požadovaných údajů v rámci 
všech orgánů státní správy, a to jak pro jejich další využití, tak i s ohledem na nutnost 
snížení administrativní zátěže dotčených subjektů.  

Na základě jednání pracovní skupiny ke zveřejňování účetní závěrky (ÚZ) ve Sbírce listin, 
která byla v roce 2018 ustavena ministryní financí, byl zpracován podklad k možnosti zajistit 
prostřednictvím finanční správy zveřejňování vybraných údajů z ÚZ, které jsou finanční 
správě předávány společně s daňový přiznáním k DPPO, tzn. jejich zaslání rejstříkovým 
soudům ke zveřejnění.  
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Jednání mezi zmíněnými institucemi se zaměřila na řešení technických obtíží navrhovaného 
řešení (formát a struktura účetních dokumentů), na dílčí nesouladnosti mezi rozsahem 
údajů, které jsou po dotčených subjektech vyžadovány při plnění různých povinností 
(tj. ve vztahu k rejstříkovému soudu a správci daně) a především na řešení časové 
nesouladnosti mezi plněním těchto dvou povinností, kterážto snižuje okruh subjektů, jež by 
mohly při plnění povinnosti využít možnost přikládat účetní dokumenty pouze jednou, 
tj. toliko vůči jednomu subjektu. Pracovní skupina navrhla nejefektivnější opatření, které 
spočívá v předávání účetních závěrek do veřejného rejstříku prostřednictvím příslušného 
správce daně:  

 účetním jednotkám podávajícím daňové přiznání v elektronické podobě nabídnuta 
možnost předat účetní závěrku (přílohou DPPO) ke zveřejnění ve sbírce listin 
prostřednictvím správce daně. Toto řešení založené na dobrovolnosti vychází 
z formátu již dnes předávaných vybraných údajů správci daně a pomůže odstranit 
duplicitu v předkládání údajů z účetní závěrky. Daňový subjekt bude moci předat 
údaje pouze jednou a určit rozsah jejich zveřejnění v souladu se zákonem. 
Primárním řešením tohoto cíle je odstranit duplicitu při předávání účetní závěrky 
do veřejného rejstříku, 

 vytvořením jediného místa pro předávání dat z účetní závěrky více subjektům státní 
správy se tak sníží administrativní zátěž poplatníků. Současně by mělo dojít 
k posílení důvěryhodnosti účetních závěrek zveřejňovaných ve sbírce listin 
veřejného rejstříku, jelikož bude zajištěna přímá vazba zveřejňované informace 
na podklady poskytnuté správci daně.  

Paušální daň – novela zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Paušální daň – MF zahájilo práce na vládním návrhu zákona, díky jemuž se výrazně 
zjednoduší odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům 
z řad OSVČ: 

 tito podnikatelé, jejichž roční příjem z podnikání nepřekročí 1 mil. Kč, získají 
možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat 
na třech různých formulářích daň z příjmů, sociální pojistné a zdravotní pojistné.  

 Paušální odvod bude placen měsíčně jedinou platbou a bude zahrnovat minimální 
základy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok (tj. částky, které již nyní 
všichni poplatníci povinně platí) a částku na daň z příjmů fyzických osob. 

Poplatníkovi, který by se pro tento jediný odvod rozhodl, by se tak výrazně snížila 
administrativní zátěž. Odpadla by mu např. povinnost podávat daňové přiznání k dani 
příjmů a přehledy pojistného, postrádala by u něj smysl případná daňová kontrola 
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a nemusel by hradit účetní služby - snížení finanční zátěže. Předpoklad realizace: práce 
zahájeny v roce 2019. 

Duplicita údajů pro statistický úřad 
a obchodní rejstřík s údaji 
pro finanční úřad 

Předávání údajů z účetních výkazů 

Řešeno v rámci pracovní skupiny ke zveřejňování ÚZ ve Sbírce listin ustavené v roce 2018 
ministryní financí - viz předchozí bod.  

Rok 2020 
 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty - 
Povinná transpozice nových 
harmonizovaných opatření DPH 
při přeshraničních dodání zboží 
mezi podniky v EU 

Nová pravidla, která jsou zacílená na:  

 odstranění určitých problémů spočívajících v rozdílné aplikaci v členských státech, 
povedou k větší právní jistotě daňových subjektů, které jsou zapojeny do obchodů 
se zbožím mezi členskými státy. Výraznější dopady do snížení administrativní 
zátěže podniků se nepředpokládají. Přínosem pro podniky bude větší právní jistota. 
Termín předložení vládě: 31. 3. 2019, účinnost od 1. 1. 2020.  

Návrh zákona o účetnictví Cílem je nastavení funkčních a efektivních pravidel v oblasti účetnictví, a to s ohledem 
na potřeby účetních jednotek a na požadavky uživatelů informací z účetních závěrek 
a dalších výstupů z účetnictví. Tvorba nového zákona o účetnictví navazuje na analytické 
činnosti, které by měly vyústit ve věcný záměr nového zákona o účetnictví. V této souvislosti 
se Česká republika nevyhne konfrontaci nejen s příslušnými právními předpisy Evropské 
unie, ale zejména s Mezinárodními účetními standardy (IFRS). Návrh nového zákona 
o účetnictví proto bude vycházet z věcného záměru zákona zpracovaného v souladu 
s obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA).  

 Cílem je, aby nový zákon o účetnictví odpovídal dlouhodobým mezinárodním 
trendům a potřebám České republiky, resp. účetních jednotek, kterých se bude týkat. 
Vzhledem k tomu, že dotčenými účetními jednotkami jsou i podnikatelské subjekty, 
lze očekávat i dopad na podnikatelské prostředí. Tento dopad však není možné nyní 
kvantifikovat. 

V současné době není vypracovaná zpráva o dopadu hodnocení regulace (RIA), která má 
být vypracována, v souladu s harmonogramem prací, v termínu do 2. Q 2019. Zároveň bude 
podnikatelské prostředí ovlivněno i případným zvýšením mezinárodní 
konkurenceschopnosti. Předložení vládě 4. Q 2020 s účinností od 1. 1. 2022.  

Duplicita údajů pro statistický úřad 
s údaji pro finanční úřad – portál 
MOJE daně 

 Cílem projektu portál MOJE daně je vytvořit portál, který daňovým subjektům umožní 
samoobslužné vykonávání co největšího množství daňových procesů. Jednotný 
webový portál zajistí prezentaci informací Finanční správy České republiky (dále FS) 
a poskytne transakční a individualizované služby autentizovaným klientům. Vznikne 
uživatelsky přívětivé prostředí pro plnění činností spojených se správou daní 
a poplatků, poskytující kvalitní a včasné informace daňovým subjektům. Vhodně 
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navržené služby významně podpoří a zjednoduší elektronickou komunikaci 
daňových subjektů s FS, což je požadavkem koncepce současného eGovernmentu.  

Cílem projektu Portál MOJE daně je nabídnout veřejnosti a zejména daňovým subjektům 
v co možná nejkratší době moderní daňový portál pro přehlednou a efektivní elektronickou 
komunikaci s finanční správou. Pro rok 2020 a následující bylo proto vybráno řešení, které 
je realizovatelné v poměrně krátké době tj. do konce roku 2020 v první etapě a přinese 
rozšíření stávajících funkcionalit, které jsou daňovou veřejností velmi žádané. Portál MOJE 
daně si primárně klade za cíl v zamýšleném časovém horizontu zajistit pro daňové subjekty 
vybraný okruh nezbytných a vysoce žádoucích funkcionalit a jejich rozšíření. Navrhované 
řešení spočívá v postupné realizaci vybraných funkcionalit s vysokou přidanou hodnotou pro 
klienty formou úpravy stávající Daňové informační schránky a dalších aplikací Daňového 
portálu. 

Rok 2021 
 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty – 
Povinná transpozice nových 
opatření DPH u elektronického 
obchodování mezi podniky 
a spotřebiteli 

Soubor nových opatření a pravidel pro uplatňování DPH u elektronických obchodů v EU 
bude velmi rozsáhlý. Změny se budou týkat zejména dovozu malých zásilek: 

 zrušení stávajícího osvobození od DPH při dovozu zásilek s hodnotou nižší nebo 
rovnou 150 EUR,  

 zavedení postupů pro výběr DPH,  

 dodání zboží prostřednictvím elektronických rozhraní a zasílání zboží mezi 
členskými státy. 

Přínosem pro podniky v EU bude zejména narovnání hospodářské soutěže ve srovnání 
s podniky ze třetích zemí. Výraznější navýšení administrativní zátěže budou nová pravidla 
představovat zejména pro subjekty, které jsou zapojeny do dovozu zboží, včetně poštovních 
operátorů a kurýrních společností, a pro elektronická rozhraní. Termín předložení vládě: 
únor 2020, Účinnost od 1. 1.2021.  

Zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních -  
rozšíření elektronického systému  
EMCS o sledování doprav 
ve volném daňovém oběhu              
(e-VDO) 

Tato změna souvisí s revizí směrnice 2008/118/ES, která je v současné době projednávána 
v Radě. Je plánováno: 

 předmětnou změnou je elektronizace sledování doprav výrobků podléhajících 
spotřební dani, které již byly uvedeny do volného daňového oběhu.  

Přínosem tohoto opatření bude zefektivnění komunikace mezi správcem daně 
a podnikatelským subjektem. Ke snížení administrativní zátěže podnikatelů by měla vést 
skutečnost, že všechny úkony vůči správci daně by byly činěny a přehledně evidovány 
na jednom místě, zároveň možnost použít předvyplněné šablony pro účely opakovaných 
úkonů. Termín předložení vládě: únor 2020, platnost 1. 1. 2021, účinnost od 13. 2.2022. 
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Rok 2022 
 

Elektronické systémy Na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/578, kterým se zavádí pracovní 
program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich 
uvedení do provozu, budou ve spolupráci a v závislosti na DG TAXUD vyvíjeny  

 společné komponenty umožňující dovozní centralizované celní řízení, aktualizace 
nového informatizovaného tranzitního systému (NCTS) podle kodexu, 
automatizovaný systém vývozu (AES) podle kodexu, systém pro informační listy 
(INF) pro zvláštní režimy podle kodexu, zvláštní režimy podle kodexu, oznámení 
o příjezdu, aktualizace vnitrostátních systémů dovozu podle kodexu, rozšíření 
systému rozhodování celních orgánů podle kodexu o další druhy povolení (AEO, 
BTI…). 

Harmonogram vývoje a nasazení výše uvedených systémů je závislý na výše uvedeném 
harmonogramu DG TAXUD, a v současné době je rozplánován až do roku 2025.  

 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném 
na sociální zabezpečení 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novelou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení zákonem 
č. 259/2017 Sb., došlo s účinností od 1. 1. 2019 ke: 

 snížení některých negativních dopadů na OSVČ (posunutí zániku nemocenského 
pojištění po první zmeškané platbě, posunutí penalizace, atd.) změnou splatnosti 
pojistného na důchodové a nemocenské pojištění. Nadále je však OSVČ  umožněno 
zaplatit pojistné na nemocenské pojištění, tak jako dosud, tj. i za předchozí kalendářní 
měsíc, aniž by došlo k jeho zániku, a obdobně bude toto umožněno též u záloh 
na pojistné na důchodové pojištění, aniž by vzniklo penále. Přechod na novou splatnost 
záloh na pojistné má příznivý dopad na OSVČ, protože období bez penalizace se 
prodlužuje až do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné platí.  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce 
 

Novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, by mělo dojít ke: 

 zrušení povinnosti zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě 
ukončení dohody zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce 
s výjimkou těch, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení 
práce nebo kteří byli účastni nemocenského pojištění podle § 7a zákona 
o nemocenského pojištění (§ 313 odst. 1 zákoníku práce). Navrhovaná účinnost 
od 1. 7. 2019. Předpokládá se snížení administrativní zátěže zaměstnavatele 
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v souvislosti se zrušením této povinnosti, resp. významným omezením okruhu 
zaměstnanců, jichž se bude nadále týkat. 

 zavedení automatického valorizačního mechanismu minimální mzdy - mechanismus 
valorizace minimální mzdy a podmínky pro stanovení nejnižších úrovní zaručené mzdy 
se navrhují nastavit tak, aby byla minimální mzda zvyšovaná pravidelně, nedocházelo 
k výrazným výkyvům v jejím vývoji a její výše byla jednoduše a dostatečně včas 
odhadnutelná. Při stanovování minimální mzdy se proto navrhuje vycházet 
ze zaznamenaného skutečného vývoje průměrné hrubé mzdy za předminulý kalendářní 
rok. Dosud nepanuje shoda nad hodnotou koeficientu pro přepočet průměrné mzdy 
na minimální mzdu. Koeficient ve verzi předložené do meziresortního připomínkového 
řízení je konstruován tak, aby minimální mzda činila přibližně 50 % aktuální výše 
průměrné mzdy. Pozitivním dopadem opatření na podnikatele je predikovatelnost výše 
minimální mzdy (§ 111 zákoníku práce).  

Elektronizace v rozhodování 
o dočasné pracovní neschopnosti 
a vystavování potvrzení o nařízení 
karantény 

 Zpřehlední a zrychlí procesy mezi všemi subjekty, urychlí výplatu nemocenského, sníží 
administrativní zátěž zaměstnavatelů, zaměstnanců, lékařů a orgánů sociálního 
zabezpečení.  

Zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti 

 Přenesení informační a evidenční povinnosti z tuzemského subjektu na zahraničního 
zaměstnavatele vysílajícího svého zaměstnance k výkonu práce na území České 
republiky. 

Novelou zákona o zaměstnanosti, provedenou zákonem, kterým se mění zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů dojde k přenesení administrativní zátěže, 
týkající se informační povinnosti vůči Úřadu práce České republiky a evidenční povinnosti 
(vedení evidence zahraničních zaměstnanců a povinnost mít v místě pracoviště kopie 
dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu v českém jazyce), z tuzemských 
subjektů přijímajících vyslané zahraniční pracovníky na jejich zahraniční zaměstnavatele.  

Rok 2020 
 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

V rámci připravované novely zákona jsou přijatá opatření ke snížení administrativní zátěže 
poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se například:  

 povinnost písemně oznámit registrujícímu orgánu pouze změny týkající se údajů 
obsažených v žádosti o registraci.  Bezúhonnost, odbornost zaměstnanců a pojistnou 
smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních 
služeb dokládá čestným prohlášením u žádosti o registraci. V současné právní podobě 
je poskytovatel povinen doložit bezúhonnost všech fyzických osob, jejich odbornou 
způsobilost a dále pak pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 
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při poskytování sociálních služeb. V  rámci připravované novely zákona je tato povinnost 
dokládána pouze čestný prohlášením. Nadále si příslušný krajský úřad bude moci ověřit 
dodržování dotčených registračních podmínek prostřednictvím kontroly přímo 
u poskytovatele.  

 Zkrácení lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o akreditaci vzdělávacího programu 
podle § 117a a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze současných až 
180 dnů na 90 dnů. Úspory - individuální pokles administrativní zátěže zkrácením lhůty 
pro vydání rozhodnutí o 50 %, 

 Omezení v podání žádosti po odejmutí akreditace - vzdělávací organizace nemůže 
podat žádost o akreditaci vzdělávacího programu stejného zaměření po dobu 6 měsíců 
od nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí akreditace. Lze předpokládat pozitivní 
dopad na konkurenční subjekty. 

Rok 2021 -  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Věcný záměr 
Rekodifikace veřejného stavebního 
práva a novela stavebního zákona 
prostřednictvím novely zákona 
č. 416/2009 Sb. 
 

Cílem je vydání jediného rozhodnutí o povolení stavby, které vzejde z jednotného 
povolovacího řízení, integrující územní řízení, stavební řízení, EIA a další řízení o vydávání 
závazných stanovisek dotčených orgánů podle složkových zákonů. Navrhované změny by 
měly přinést zrychlení, zkvalitnění a zjednodušení povolovacích procesů staveb.  
 
Popis na úseku územního plánování: 
Pozitivní dopad na podnikatelské prostředí by mělo mít: 

 zavedení územního rozvojového plánu jako součásti celostátního nástroje územního 
plánování, který bude v dostatečné podrobnosti vymezovat celostátně významné 
záměry a umožní tak jejich rychlejší stabilizaci i povolení (je řešeno i novelou stávajícího 
stavebního zákona).  

 Dále rekodifikace předpokládá zavedení jednotného standardu vybraných částí územně 
plánovacích dokumentací i podkladů (je řešeno i novelou stávajícího stavebního 
zákona) a definování pojmů jednotně vykládaných ve všech územně plánovacích 
dokumentech. To by mělo zjednodušit čitelnost územních plánů pro investory, zvýšit 
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právní jistotu a sjednotit rozhodování o jednotlivých záměrech. Podobný cíl sleduje 
i záměr na posílení využívání plánovacích smluv. 

 

Popis na úseku stavebního řádu: 

Pozitivní dopad na podnikatelské prostředí by měla mít: 

 především plánovaná revize veřejných zájmů a postavení a počet dotčených orgánů 
v rámci řízení vedených stavebními úřady. Jsou navrhovány závazné lhůty pro vydávání 
závazných stanovisek dotčenými orgány. 

 Současně se zavedením výslovné lhůty pro vydání závazného stanoviska se zavádí 
řešení prostřednictvím fikce vydání souhlasného závazného stanoviska pro případ 
nevydání závazného stanoviska ve stanovené lhůtě. 

Výše uvedená opatření by měla zamezit časovým průtahům v řízení, ke kterým v současné 
době dochází v souvislosti s dokládáním stanovisek dotčených orgánů. Očekávané přínosy 
6,88 mld. Kč/rok.  

 Zjednodušení Metodického pokynu 
pro oblast zadávání zakázek 
v programovém období 2014-2020 

Zjednodušení postupů pro zadávání zakázek financovaných z ESI fondů pro zadavatele, 
kteří nejsou zadavateli dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:  

  METODICKÉ STANOVISKO č. 8 k METODICKÉMU POKYNU PRO ŘÍZENÍ VÝZEV, 
HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020  
• Kap. 6.2.3.6 stanovuje povinnost zpracovávat CBA/finanční analýzu včetně výjimek 

z dané povinnosti. 
• Reakce na podnět z auditu EK a zkušenosti ŘO s použitím nástroje CBA   
• Metodické stanovisko navrhuje rozšíření výčtu výjimek pro zpracování finanční analýzy 

a to pro: 
» pro projekty nevytvářející příjmy dle čl. 61 obecného nařízení a zároveň 

nevykazující provozní náklady a výnosy; 
» pro projekty nevytvářející příjmy dle čl. 61 obecného nařízení a zároveň 

nevykazující - pro projekty nevytvářející příjmy dle čl. 61 obecného nařízení, 
u nichž je zpracována studie proveditelnosti, která svým rozsahem zajistí 
obdobné výstupy jako z finanční části CBA, na jejichž základě je řídicí orgán 
schopen ověřit, zda je nutné projekt spolufinancovat a posoudit udržitelnost 
projektu.  

Účinnost k 15. 2. 2019 
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METODICKÉ STANOVISKO č. 2 k METODICKÉMU POKYNU PRO PUBLICITU 
A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ 
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 
• Metodické stanovisko č. 2 k Metodickému pokynu pro publicitu a komunikaci ESI fondů 

v programovém období 2014 – 2020 (MP Publicita) 
» úprava publicity finančních nástrojů 
» úprava počtu projektů na billboardech a pamětních deskách 

• úpravy MP vycházejí z potřeby metodicky ukotvit danou problematiku 
a ze stanovisek poskytnutých EK k daným záležitostem 

• Publicita FN – povinnost publicity finančních nástrojů se vztahuje pouze na příjemce 
(finančního zprostředkovatele), nikoliv konečného příjemce 

• Billboardy – na základě kladného stanoviska EK je možné v případech potřeby (např. 
památková ochrana budov) umístit více projektů na 1 billboard/1 pam. desku. Úspora 
400 mil. Kč/rok.  

Účinnost k 1. 4. 2019  

 

 

Rok 2020 
 

Věcný záměr nového zákona 
o vyvlastnění 

Cílem nové úpravy bude revize stávající právní úpravy:  

 předmět vyvlastnění, účely vyvlastnění v jednotlivých složkových zákonech, 
problematika náhrad apod. 

Navrhované změny by měly přispět k urychlení majetkoprávní přípravy stavebních záměrů.  

Rok 2021 
 

Zpracování paragrafového znění 
stavebního zákona  
 

Cílem je: 

 vydání jediného rozhodnutí o povolení stavby, které vzejde z jednotného povolovacího 
řízení, integrující územní řízení, stavební řízení, EIA a další řízení o vydávání závazných 
stanovisek dotčených orgánů podle složkových zákonů. 

Navrhované změny by měly přinést zrychlení, zkvalitnění a zjednodušení povolovacích 
procesů staveb.  

Optimalizace procesů 
monitorovacího systému 
pro administraci podpory z fondů 
EU programového období 2021-
2027 

Pokračování elektronizace procesů v rámci administrace podpory z fondů EU zaměřené 
na podporu podnikání a inovací: 

 zajištění bezpapírové komunikace mezi poskytovatelem dotace a žadatelem/příjemcem 
podpory, využívání údajů ze státem garantovaných datových zdrojů.  

Zahájení ostrého provozu k 1. 1. 2021.  

 Návrh zákona o dražbách, který 
nahradí současný zákon č. 26/2000 
Sb., o veřejných dražbách  

Pro dražebníky navržená právní úprava bude znamenat především: 

 zjednodušení dražebního procesu 

 odstranění zbytečné administrativní zátěže a 

 snížení nákladů souvisejících s přípravou a realizací dražby.  
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Zároveň dojde k posílení právní jistoty všech zúčastněných subjektů. Částečná liberalizace 
pravidel pro vlastnické (dobrovolné) dražby a nové způsoby možné licitace přispějí 
k vyššímu zájmu o dražby podle této zákonné úpravy, což se mj. pozitivně promítne 
i do příjmů dražebníků. Celkové přínosy soukromého sektoru spočívající zejména v úpravě 
zveřejňování dražebních dokumentů, zrušení povinnosti odhadu a prohlídek u dražeb 
na návrh vlastníka, úpravě doručování a zrušení požadavku na ověřené podpisy. Úspory 
jsou odhadovány ve výši 23 mil. Kč/rok.  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

PES 
(Propodnikatelské desatero MPO) 

V roce 2018 byla mezi MPO a Hospodářskou komorou ČR (dále jen HK ČR) dohodnuta 
vzájemná spolupráce při realizaci projektu HK ČR „Právní elektronický systém (PES)“.  

 Jedná se o službu podnikatelům, která má zpřehlednit plnění povinností a umožnit lepší 
orientaci a jejich srozumitelnost. Byla provedena kontrola věcné správnosti povinností 
plynoucích ze zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  

Projekt PES byl uveden do zkušebního a testovacího provozu dne 7. ledna 2019. Ostrý 
provoz se předpokládá v polovině roku 2019. V současné době je připravován seznam 
dalších právních předpisů MPO, které budou předmětem další spolupráce. 
Prioritou MPO je, aby základní balíček pro podnikatele v systému PES byl zdarma. V tomto 
duchu MPO vyjednává s HK ČR. 

 Digitalizace formulářů  
(Propodnikatelské desatero MPO) 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ostatními orgány státní správy 
již v roce 2015 zveřejnilo formuláře s dopadem na podnikatele v uživatelsky přívětivé 
podobě na portále BusinessInfo.cz.  

Jednalo se o jedno z témat řešených Expertní skupinou pro snižování administrativní 
zátěže podnikatelů. Některé z formulářů jsou v interaktivní podobě s možností po jejich 
vyplnění na počítači i odeslání příslušnému úřadu. Formuláře je možné vyhledávat podle 
různých kritérií, a to: podle institucí, oborů, nejčastější formuláře či fulltextové vyhledávání. 
Formuláře jsou průběžně aktualizovány a na dalším doplňování bude pokračováno 
i v následující období let 2019 - 2022. Cílem je uveřejnění formulářů v interaktivní podobě 
na jednom místě. 
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Rok 2019 - 
pokračování 

Registr živnostenského podnikání - 
RŽP 
(Propodnikatelské desatero MPO) 

 MPO realizovalo další propojení IS RŽP s Portálem občana. Podnikatelé mají možnost 
prostřednictvím Portálu občana činit komfortnější elektronické podání ve věcech 
živnostenského podnikání (ohlásit živnost, oznámit změnu údajů apod.), a to 
na interaktivním formuláři s možností automatického vyplnění údajů o podateli 
vedených v živnostenském rejstříku a základních registrech s ověřením identity 
podatele prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci.  

Průběžné rozšiřování funkcí IS RŽP přináší podnikatelům nemalé úspory nákladů a snižuje 
jejich administrativní zatížení. 
Poznámka: Dalším cílem je zavést možnost online plateb správních poplatků na Portálu 
občana, který je gesčně příslušný Ministerstvu vnitra. 

 

 Rodinný podnik  
(Propodnikatelské desatero MPO) 

Rodinné podniky jsou zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru. Vícegenerační 
povaha rodinných podniků posiluje stabilitu hospodářství, neboť mají větší schopnost 
přečkat složitá období recese a stagnace.  

 MPO je zapojeno do pracovní skupiny, která se podílí na zpracování systematické 
podpory rodinného podnikání a rozvoje podnikání na venkově. Byla přijata nová 
definice "rodinného podniku", která byla schválena usnesením vlády počátkem roku 
2019.  

Exekuce - kompenzace nákladů 
podnikatelů 
(Propodnikatelské desatero MPO) 

Jedná se o téma řešené v rámci Expertní skupiny a týká se kompenzace nákladů 
podnikatelů spojených s exekucemi zaměstnanců.  

 Jsou hledány způsoby kompenzace. 

Bezhotovostní styk 
(Propodnikatelské desatero MPO) 

 Zjednodušení přístupu malých a středních podnikatelů k možnosti akceptace 
platebních karet a využívání dalších výhod bezhotovostní ekonomiky. Na základě 
dohody s finančním sektorem by měl být vytvořen speciální fond. 

 Building Information Modelling 
(BIM) 
(Propodnikatelské desatero MPO) 

BIM představuje proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během jejího životního cyklu. 
Je jedním z efektivních nástrojů pro naplnění principů udržitelné výstavby. Zavádění 
metody BIM má pro další rozvoj odvětví stavebnictví obdobný význam jako iniciativa 
Průmysl 4.0 pro průmyslová odvětví. BIM kombinuje využití počítačového 3D modelování 
s informacemi o stavbě za účelem zlepšení spolupráce, koordinace a procesu rozhodování 
při výstavbě. 
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Rok 2019 - 
pokračování 

Díky zavedení metody BIM do dosud téměř nedigitalizovaného sektoru stavebnictví může 
být stát, jako dobrý hospodář, za stejné peníze schopen postavit a udržovat více staveb 
než dosud. Z průzkumů v evropských zemích činí uváděná úspora díky použití metody BIM 
20 % z celkových nákladů na celý životní cyklus stavby, z toho největších ekonomických 
úspor je dosahováno v etapě užívání staveb. 
Kromě finanční úspory přináší BIM rovněž významné snížení administrativní zátěže 
zejména: 

 v rámci elektronizace vzájemné komunikace účastníků procesu výstavby, včetně 
povolovacích procesů (vedoucí k umístění, povolení a kolaudaci stavby) a  

 následné provázání údajů o stavbě s již existujícími registry a systémy určenými 
pro správu majetku.  

BIM tak může znamenat úsporu času při tvorbě a doručování podkladů, čímž se zrychlí 
a zjednoduší administrativní proces a zvýší komfort pro podnikatele i pracovníky dotčených 
orgánů. 
Na základě usnesení vlády č. 958 ze dne 2. listopadu 2016 bylo MPO jmenováno gestorem 
a pověřeno vytvářením vhodných věcných a finančních podmínek pro zavádění metody 
BIM do praxe v ČR. MPO vykonává řídící, metodickou a kontrolní činnost nad celým 
procesem implementace BIM. 
Usnesením vlády č. 682 ze dne 25. září 2017 má ČR schválenou Koncepci zavádění 
metody BIM v ČR, která zahrnuje celkem 38 úkolů rozdělených do sedmi tematických 
oblastí. Klíčovým milníkem Koncepce je uložení povinnosti použití metody BIM 
pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, financované z veřejných rozpočtů, 
a na zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace od začátku roku 2022. 

 

 Elektronická licenční správa 
(ELIS)-  
(Propodnikatelské desatero MPO) 

Elektronická licenční správa (ELIS) - v rámci MPO je odborem Licenční správa 
zpracováváno ročně více než 10 000 žádostí o udělení licencí, povolení a dalších dokladů 
pro provádění zahraničního obchodu s citlivým zbožím a se zbožím jehož dovoz do EU je 
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Rok 2019 - 
pokračování 

 sledován na základě příslušných nařízení Komise EU. Pro správu této rozsáhlé agendy byl 
na MPO vybudován Informační systém Elektronické Licenční správy – ELIS.  

 Díky ELIS došlo ke zjednodušení administrativní činnosti podnikatelské veřejnosti 
(žadatelů) související s licenčními a povolovacími řízeními, např. přímé odeslání 
prostřednictvím datových schránek „proklikem“ z elektronického formuláře, byla 
odstraněna chybovost aj. Dále se také zvýšila transparentnost práce správního 
úřadu a spolupracujících ústředních orgánů státní správy.  

 Připravuje se projekt rozšíření možnosti elektronického podání do Elektronického 
systému licenční správy přes webový portál pomocí webových formulářů 
s možností předvyplnění osobních údajů již vedených v základních 
registrech.  Záměrem tohoto projektu, který byl navržen v rámci státní koncepce 
„Digitální Česko“, je, aby na webovém portále mohl žadatel najít všechny potřebné 
informace pro plné elektronické podání. Formuláře by měly být responzivní a žádost 
by mělo být možné vyplnit třeba i jen s pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. 
Rozpracovanou žádost by současně mělo být dle připravovaného záměru možné 
uložit si na portále a vrátit se k ní později, dokončit její vyplnění a předat ji k vyřízení, 
nebo ji naopak zrušit. Tento projekt je a dále bude diskutován s Ministerstvem 
vnitra, aby byl plně v souladu se záměrem „Digitální Česko“ a odpovídal jeho 
jednotné koncepci související se snížením administrativní zátěže.“ 

 

 Odstranění povinnosti dokládat 
některé přílohy k žádosti o podporu  

Z výzev OP PIK vyhlašovaných od r. 2019: 

 bude odstraněna povinnost dokládat účetní závěrku pro subjekty, které ji 
dle příslušné právní úpravy zveřejňují.  

 Zjednodušit a zrychlit proces 
kontroly a hodnocení žádostí 
o podporu v OP PIK v oblasti 
formálních náležitostí 
a přijatelnosti, věcného hodnocení 
a v rámci kontroly žádostí o platbu 

Zjednodušením a zrychlením procesu kontroly a hodnocení žádostí o podporu 
v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a žádostí 
o platbu se sníží administrativní náročnost jak na straně žadatelů a příjemců podpory tak 
na straně poskytovatele podpory a jeho zprostředkujícího subjektu (ZS). Zjednodušení 
a zrychlení uvedených procesů bude mít pozitivní dopad na podnikatele v důsledku 
zkrácení doby administrace jejich projektů v OP PIK a vynecháním některých ne 
nezbytných požadavků na ně dojde k další časové úspoře v řádech desítek hodin. 
Konkrétní opatření:  

 snížení rozsahu předkládané dokumentace nezbytné pro řádné vyhodnocování 
projektových žádostí, 

 zjednodušení duplicitních kontrolních mechanismů na ZS vedoucí k urychlení formální 
kontroly projektů, 
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 úprava postupů podepisování Právních aktů a změn vedoucích ke snížení časové 
náročnosti pro tyto úkony, 

 lepší rozložení činností mezi ZS a MPO vedoucí k časové úspoře, 

 zjednodušení způsobu hodnocení žádostí a jejich předkládání formou tzv. Voucherů 
(tzn. zjednodušená forma dotace – žadatel předloží záměr a získá voucher v konkrétní 
hodnotě, který vymění s dodavatelem za službu, nepodléhá to v zásadě žádnému 
významnějšímu hodnocení a peníze má žadatel k dispozici v řádech týdnů, 
max. několika málo měsíců). Úspora 3,5 mil. Kč/rok.  

Rok 2019 - 
pokračování 

Zrušení kontroly statusu MSP 
v I. stupni kontroly 

Navrhované opatření spočívá: 

 v tom, že by došlo ke zrušení kontroly statusu MSP v rámci I. stupně kontroly 
a status MSP by se kontroloval již pouze ve II. stupni kontroly ve fázi před vydáním 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a to u všech projektů.  

Tímto opatřením by došlo ke snížení zátěže pro podnikatele a to hlavně v rámci 
poskytování součinnosti a také poskytování potřebné dokumentace.  
Úspora 0,3 mil. Kč/rok.  

 Zrušení povinnosti podepisovat 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
žadatelem v OP PIK   

 Žadatel by dle návrhu již nemusel po seznámení se s textací podepisovat 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Pro žadatele by toto opatření znamenalo snížení administrativní zátěže. Úspora 0,4 mil. 
Kč/rok.  

 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů –  
Statistické zjišťování v rámci státní 
statistické služby 

Snižování administrativní zátěže při podnikání: 

 zrušení statistických zjišťování Hu (MPO) 1-02 a Ocel (MPO) 1-01 podle zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Září 2019 
– vyhláška předložena LRV.  

 Zlepšení stavebního řízení  - 
systém na vyjádření vlastníků sítí 

Opatření patří k důležitým připravovaným projektům vyplývajících z programu Digitální 
Česko, jejichž realizace bude mít velmi pozitivní dopad na snižování podnikatelské zátěže. 

 cílem projektu by měla být jednotná evidence vlastníků sítí, aby se podnikatelům 
zjednodušil proces zajištění vyjádření vlastníků sítí. 

V rámci stavebního řízení je povinnost stavebníka zajistit si vyjádření vlastníků sítí 
vlastníků, kterých je více než 30 tisíc. Pro  podnikatele je obtížné zjistit, jaké sítě tam 
vlastně jsou, když velkou část neeviduje katastr jako věcné břemeno. V GIS aplikacích 
Digitální technické mapy je jen zlomek potřebných dat.   

Rok 2020 
 

Kontrolní web – kalendář kontrol Opatření by mělo přispět k odstranění byrokratické zátěže podnikatelů související 
s neúměrným počtem kontrol podnikatelů ze strany kontrolních orgánů.  
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 Vytvoření tzv. Kontrolního webu – kalendáře kontrol (návrh pana poslance Bláhy) 
má za cíl změnu přístupu úřadů ke kontrolám, snížení časové a administrativní 
náročnosti u kontrolovaných i kontrolních subjektů, konkrétní parametry kontrolního 
webu budou stanoveny na základě analýzy. 

K této problematice byla vytvořena pracovní skupina, která se skládá ze zástupců resortu 
MPO a podnikatelských svazů a asociací  

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 -  

 
 
Ministerstvo spravedlnosti 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Novela zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), a některých dalších 
zákonů 

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a některé další zákony, je mimo jiné snížit 
regulatorní zátěž pro podnikatele a posílit autonomii vůle tam, kde omezení nejsou nezbytná 
a přináší zbytečné náklady. 
 
Jedná se o změny spočívající v: 

 umožnění splacení peněžitých vkladů do s.r.o. i jiným vhodným způsobem, než 
vkladem na bankovní účet, jestliže souhrn peněžitých vkladů nepřevyšuje 20 000 Kč, 

 umožnění převodu podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti, 

 zjednodušení rozhodování per rollam, tj. mimo zasedání valné hromady s.r.o. a a.s. 
v případech, kdy má být o rozhodnutí pořízen notářský zápis, a to tak, aby napříště 
postačil jen notářský zápis o návrhu rozhodnutí a o přijetí rozhodnutí, namísto 
notářských zápisů o každém vyjádření společníka, 

 flexibilnější úprava vypouštění náležitostí společenské smlouvy kapitálových 
společností po vzniku společnosti, 

 jednodušší úprava zákazu konkurence v kapitálových společnostech a družstvu,  

 vypuštění povinnosti vyhotovit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 
jejího majetku pro akciové společnosti, které vyhotovují výroční zprávu, 

 vypuštění povinnosti družstev mít internetové stránky; tato povinnost by měla být 
napříště zachována jen pro velká družstva. 
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Cílem návrhu je také odstranit nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona a tím zvýšit 
právní jistotu. 
Návrh zákona byl předložen vládě v dubnu 2018 a do konce roku 2018 nebyl zařazen 
na první čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk 207). První čtení 
k návrhu novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), a některých dalších zákonů proběhlo dne 6. března 2019. 
Navrhovaná účinnost je 1. ledna 2020, téměř s jistotou však bude prodloužena tak, aby byla 
legisvakanční lhůta min. 6 měsíců.  

Rok 2020 
 

Propojení informačního systému 
veřejných rejstříků, informačního 
systému skutečných majitelů a 
informačního systému evidence 
svěřenských fondů 

V rámci implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 
30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání 
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES 
a 2013/36/EU (tzv. „V. AML směrnice“) by mělo dojít k: 

 zavedení automatického předávání některých dat mezi informačním systémem 
veřejných rejstříků, informačním systémem skutečných majitelů a informačním 
systémem evidence svěřenských fondů  

Toto opatření by mělo výrazně zjednodušit (resp. zautomatizovat) zápis skutečného 
majitele u právnických osob, u nichž je skutečný majitel typicky zřejmý z veřejného 
rejstříku – např. u veřejných obchodních společností nebo společností s ručením 
omezeným s jedním společníkem (fyzickou osobou) se 100% podílem.  

 opaření by mělo zmenšit (těžko vyčíslitelnou) administrativní zátěž podnikatelů, 
jejichž vlastnická struktura je zřejmá již z obchodního rejstříku, spojenou se zápisem 
skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Zároveň také nebudou muset 
hradit soudní poplatek za zápis ve výši 1000 Kč. 

 

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Nařízení vlády o předávání údajů 
nezbytných k plnění informační 

 Zavedení funkčního systému posuzování přiměřenosti požadavků na výkon 
regulovaných profesí.  
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povinnosti o regulovaných 
povoláních 

Je očekáván pozitivní vliv na podnikatelské prostředí, neboť zavedením tohoto systému by 
mělo být ještě více zabezpečeno, že nebude přijímána nepřiměřená profesní regulace. 
Plánovaný termín předložení vládě ČR - říjen 2019, účinnost - červenec 2020.  

Rok 2020 
 

Novela zákona č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon 
o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání) 

MŠMT by mělo předložit novelu zákona č. 179/2006 Sb. 

 jejím cílem by měla být mimo jiné maximální možná elektronizace systému 
udělování, prodlužování a odnímání autorizací a souvisejících procesů cestou 
systému ISKA (což je věc, na kterou dlouhodobě MPO klade velký důraz). 

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 -  

 
 
Ministerstvo vnitra  
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu (zákon 
o zbraních), ve znění pozdějších 
předpisů – přijetí nového zákona 

V rámci nového zákona se navrhuje odstranění řady dílčích povinností držitelů zbrojních 
licencí, které omezí jejich administrativní, časovou a finanční zátěž. Předmětná změna se 
však potenciálně dotkne 2218 držitelů zbrojních licencí. Jako příklad lze uvést: 

 navrhované zrušení listinných zbrojných licencí, které budou nahrazeny jejich digitální 
formou. Uvedený krok odstraní nutnost vydávání nových zbrojních licencí při změně 
údajů v nich, včetně vymezení provozoven.  

 Dojde k elektronizaci většiny evidenčních a ohlašovacích povinností prostřednictvím 
rozvoje Centrálního registru zbraní.  

 Počet skupin zbrojních licencí bude zredukován z 10 na 2, kdy pro podnikání v oblasti 
zbraní a střeliva bude postačovat pouze 1 skupina zbrojní licence. 

 K výraznému zjednodušení dojde rovněž např. v oblasti povolování transportů zbraní 
a střeliva, kdy současný de facto trojstupňový systém bude zredukován na toliko 
2 stupně. Předložení vládě do konce roku 2019, účinnost od 1. ledna 2022  

 Zrušení zákona č. 229/2013 Sb., 
o nakládání s některými věcmi 
využitelnými k obranným 
a bezpečnostním účelům na území 
České republiky (zákon o nakládání 

Zákon č. 229/2013 Sb. bude v souvislosti s přijetím nového zákona o zbraních z větší části 
bez náhrady zrušen; menší část úpravy se přesune do zákona o zbraních, kdy bude s částí 
předmětů spadajících od kategorie bezpečnostního materiálu dále nakládáno jako se 
zbraněmi.  
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s bezpečnostním materiálem), 
ve znění pozdějších předpisů 

Pouze v případě nakládání se skupinami bezpečnostního materiálu 5 a 6, které navazují 
na Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášenou sdělením Ministerstva 
zahraničních věcí č. 94/2003 Sb. m.s., bude ponecháno na Ministerstvu obrany, v jakém 
rozsahu bude chtít nějakou formu regulace zachovat. 

 Obecné nakládání s drtivou většinou tzv. bezpečnostního materiálu tak dále nebude 
podléhat zvláštnímu povolení /registraci podle uvedeného zákona.  

Tím dojde ke snížení značné části administrativní a s tím spojené finanční zátěže 
podnikatelů spojené s nakládáním s bezpečnostním materiálem. 

 V této souvislosti bude rovněž zrušena příslušná koncesovaná živnost. 
Uvedený postup je rovněž předvídán v Analýze legislativního řešení dopadů revidované 
směrnice o zbraních, která byla schválena usnesením vlády č. 740 z 23. října 2017.  

Novela zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

Snížení administrativní zátěže při podávání žádostí o akreditaci vzdělávacího programu: 

 zjednodušení procedury,  

 redukce počtu požadovaných dokumentů. 
Současné zavedení správních poplatků ve výši Kč 2 000 Kč až 5 000 Kč dle typu akreditace 
– tzv. přímé finanční náklady, nejsou součástí administrativní zátěže. Úspora cca 8,8 mil. 
Kč/rok. Předložení vládě: 30. 9.2019; účinnost: 1. 7. 2020.  

Využívání a rozšiřování nástrojů 
eGovernmentu 

Podstatnou roli při snižování administrativní zátěže podnikatelů hraje rovněž elektronizace 
veřejné správy, která byla podnikateli v posledních letech pravidelně připomínána. V této 
oblasti v posledních letech MV rovněž významně pokročilo. Využívání a rozšiřování nástrojů 
eGovernmentu bude pokračovat i v následujících letech.  

 Jednotlivé projekty (zejména základní registry, datové schránky, síť kontaktních míst 
Czech POINT, Portál veřejné správy, otevřená data apod.) jsou nadále rozvíjeny 
a precizovány zejména prostřednictvím Specifického cíle 3.1 dokumentu Strategický 
rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 („Dobudování funkčního 
rámce eGovernmentu“).  

 V Programovém prohlášení vlády ze dne 8. 1. 2018 je problematice eGovernmentu 
věnována značná pozornost, kapitola „Digitální Česko“ zahrnuje celkem cca 15 
kroků či opatření, jimiž bude tato oblast nadále rozvíjena („Moderní Česko potřebuje 
digitální revoluci, kterou chceme zahájit.“).  

Řada z nich by v případě jejich realizace měla přímý pozitivní dopad i na administrativní 
zátěž podnikatelů, což je explicitně zmíněno (propojení všech registrů, komplexní sdílení 
dat, digitálně příznivá legislativa - eSbírka + eLegislativa, digitální identita). Pozitivní dopady 
na podnikatelské prostředí lze spatřovat jednak v komplexní rovině (zjednodušení, 
zrychlení, zpřehlednění procesů, snížení časové náročnosti plnění informačních povinností), 
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tak i u konkrétních realizovaných či připravovaných opatření, ať již obecných nebo 
v jednotlivých oblastech podnikání.   

 Klientsky orientovaná veřejná 
správa 2030 

V nedávné době byly rovněž zahájeny přípravné práce na zpracování nové koncepce  

 „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“, která by měla nahradit Strategický 
rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020. 

Měla by zahrnovat i zpracování zcela nového systému vzdělávání úředníků, přičemž by 
mělo být přihlédnuto i k dosavadním zkušenostem s aplikací ustanovení obsahujících zátěž 
dopadající na podnikatele s cílem je dále zjednodušit a tuto zátěž snížit.  

Rok 2020 
 

Zákon č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

Předpokládá se přijetí zcela nové právní úpravy. Její podoba by měla být diskutována 
v rámci pracovních skupin, které byly za tímto účelem již ustaveny. Na základě závěrů 
z jejich jednání by pak měl být zpracován návrh nového zákona, který by měl být předložen 
vládě do poloviny roku 2020, s předpokládaným nabytím účinnosti od 1. 1. 2023. Při přípravě 
nové právní úpravy by měla být zohledněna i problematika administrativní zátěže 
podnikatelů, a to zejména na základě vyhodnocení zkušeností se stávající právní úpravou 
a s posledními změnami stávajícího zákona s pozitivními dopady na hladinu zátěže 
podnikatelů: 

 zúžení okruhu podnikatelů, na něž povinnosti dopadaly 

 redukce počtu a typů povinně ukládaných dokumentů apod.). 

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Ministerstvo zdravotnictví 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019 Návrh vyhlášky o vzdělávání 
v základních kmenech farmaceutů 

Vyhláška definuje požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, 
které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání 
v základních kmenech farmaceutů. Jde tedy o požadavky, které musejí poskytovatelé 
zdravotních služeb splňovat, aby mohli být akreditováni.  

 Pozitivní přínos spočívá ve zjednodušení požadavků pro vzdělávání v základních 
kmenech oproti dosavadním požadavkům na celé specializační vzdělávání. 
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Rok 2019 - 
pokračování 

Zákon č.  89/1995  Sb., o státní 
statistické službě, výkazy Z (MZ)     
1-99 a E (MZ) 7-0 

Ministerstvo zdravotnictví bude v roce 2019 provádět celkem 13 statistických zjišťování, 
která budou zpravodajským jednotkám předkládána. V důsledku redukce počtu 
statistických zjišťování dojde ke snížení administrativní zátěže. 

 Za účelem vyloučení duplicitního sběru dat byl vyřazen výkaz Z (MZ) 1-99. Data 
zjišťována v rámci tohoto sběru budou nahrazena daty Národního registru 
poskytovatelů zdravotních služeb, jenž byl tento rok uveden do plnohodnotného 
provozu. 

 Za účelem snižování administrativní zátěže zpravodajských jednotek, zejména 
s ohledem na nutnost úprav nemocničních systémů, došlo rovněž k vyřazení 
zjišťování E (MZ) 7-02. Vyřazením tohoto zjišťování by se měla zátěž respondentů 
snížit o 24 tis. Kč.  

 

 Zákon o elektronizaci zdravotnictví, 
- předložení věcného záměru 
zákona vládě ČR do 31. 3. 2019 
 

Snížení administrativní zátěže zejména poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) 
a  jednotlivých zdravotnických pracovníků.  

 Cílem zákona bude upravit práva a povinnosti v oblasti elektronizace zdravotnictví, 
a to dělenou účinností umožňující postupný náběh elektronizace při zachování 
stávajících procesů ve zdravotnictví. Snížení administrativní zátěže v oblasti 
statistických šetření pro zpravodajské jednotky, zejména PZS, kdy toto je explicitní 
požadavek (aktuální a mnohaletý) ze strany zdravotnického terénu. 

Specificky lze v delším časovém horizontu očekávat zvýšení příležitostí v oblasti 
moderních přístupů ke zpracování informací o zdravotním stavu, léčbě, účinnosti léků atd. 
Rozvoj takových služeb/produktů bude umožněn zvýšením rozsahu elektronicky 
zpracovávaných a čitelných dat ze zdravotních záznamů. Pomocí moderních postupů 
(machine learning/ Artificial intelligence, Internet of things atd.) bude umožněno 
komerčnímu sektoru nabízet nové služby, které jsou navázány na dostatečné množství 
informací, které budou strojově zpracovatelné. 
Zvýšená dostupnost reprezentativních a kvalitních dat ze všech dostupných zdrojů v rámci 
celého resortu zdravotnictví o zdravotní péči pacientů či pacientů jednoznačně přinese 
úspory, resp. možnost využít veřejné finance na rozšíření spektra poskytovaných 
zdravotních služeb či lepší přístup k zdravotním službám pro širší skupiny obyvatel. 
Velikým přínosem může být i využití nově získaných strukturovaných dat v aplikovaném 
výzkumu, což je jedním ze základních předpokladů rozvoje znalostní ekonomiky v ČR. 
Vytvoření podmínek pro vedení sdíleného OZZ (Osobní zdravotní záznam) občanů 
založeného na konceptu bank zdravotních záznamů je velkou příležitostí pro vznik 
a konkurenci specializovaných informačních systémů a navazujících mobilních aplikací 
z oblasti mHealth a telemedicíny, kde je ukrytý velký tržní potenciál.  
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Rok 2019 - 
pokračování 

Oznamovací povinnost týkající se 
zahájení, změny nebo ukončení 
činnosti pro výrobce, distributory 
a dovozce materiálů a předmětů 
určených pro styk s potravinami 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 625/2017 ze dne 15. března 2017 
o úředních kontrolách ukládá dozorovým orgánům povinnost vypracovat a aktualizovat 
seznam provozovatelů pro účely úředních kontrol. K implementaci nařízení EU dojde 
novelou zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, ve znění pozdějších předpisů: 

 Oznamovací povinnost daná provozovatelům je pouze jednorázový akt, který je 
možný provést i elektronickou formou (prostřednictvím datové schránky nebo             
e-mailem).  

Časový a finanční dopad je proto téměř nulový. Plánovaný termín předložení vládě ČR – 
do konce dubna 2019, účinnost - 14. 12. 2019.  

 Analýza administrativní zátěže 
zdravotnických pracovníků, 
respektive poskytovatelů 
zdravotních služeb  
(nelegislativní opatření) 

V průběhu roku 2019 bude na základě provedeného auditu administrativní zátěže 
zdravotnických pracovníků, respektive poskytovatelů zdravotních služeb ke dni 31. 1. 2019 
sestaven konsolidovaný materiál obsahující návrh požadovaných změn za resort 
zdravotnictví. Podněty na redukci zátěže se týkaly např.: 

 zvýšení využívání elektronických nástrojů pro vedení evidence a komunikace, 
a směřovaly do primární péče, lůžkové péče, lékárnické péče.  

V současné době není znám návrh změn vedoucích ke zmírnění této identifikované zátěže.  

Rok 2020 
 

Návrh paragrafovaného znění 
zákona o elektronizaci 
zdravotnictví 

Projednání návrhu paragrafovaného znění zákona v legislativním procesu od 1. 1. 2020, 
účinnost zákona o elektronizaci zdravotnictví od 1. 7. 2020.  

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Ministerstvo zemědělství  
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č.  226/2013 Sb., o uvádění 
dřeva a dřevařských výrobků na trh, 
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., 
a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní 
správě České republiky, ve znění 

 Odstranění duplicity kontrol hospodářských subjektů krajskými úřady po kontrole 
provedené pověřenou osobou.  

Dne 30. 1. 2019 v 1. čtení v PSP, v únoru Zemědělský výbor.  
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pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o dřevě“) 

Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 
634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

Upravuje veterinární podmínky chovu hmyzu jako hospodářských zvířat, je-li určen k lidské 
spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny; 
Stanoví veterinární a hygienické požadavky na podniky, které zpracovávají a uvádějí na trh 
produkty z hmyzu určeného k lidské spotřebě.  
Umožňuje podnikatelům plnit administrativní povinnosti uložené veterinárním zákonem 
prostřednictvím informačního systému SVS.  

 V § 42 odst. 8 je navrhováno zrušení povinnosti provozovatele útulku při oznamování 
změny údajů uvedených v dokladu o registraci odevzdávat doklad o registraci.  

 V § 42 odst. 9 je navrhováno zrušení povinnosti odevzdávat doklad o registraci 
při podání žádosti o zrušení registrace provozovatelem útulku. V prosinci 2018 
v pracovních komisích LRV. 

Rok 2020 
 

Zákon č. 321/2004 Sb., 
o vinohradnictví a vinařství 

V roce 2019 bude provedena analýza dopadů zákona o vinohradnictví a vinařství.  

 Cílem je zjistit potřeby a možnosti elektronizace povinností vyplývajících z tohoto 
zákona.  

 Novela zákona, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2018, zavedla novou povinnosti 
při prodeji sudového vína, a to oznámit svou činnost a provozovnu prostřednictvím 
Registru vinic. Ke splnění této povinnosti byl připraven formulář, který musí být 
doručen na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Navrhuje se zajistit 
plnění této povinnosti elektronicky.  

 Na základě provedené analýzy bude přistoupeno k elektronizaci dalších povinností 
vyplývajících ze zákona. 

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Ministerstvo životního prostředí 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 
a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

V novele zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, je navrženo: 

 rozšíření výjimky v § 15a odst. 1 pro odstranění povinnosti vést evidenci o obalech 
a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nim při ročním obratu 
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nepřekračujícím 25 mil. Kč v návaznosti na novelu zákona č. 477/2001 Sb., který se 
nachází v meziresortním připomínkovém řízení. 

Duplicitní hlášení o produkci 
a nakládání s odpady (novela 
zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a prováděcích 
předpisů, výkaz ČSÚ Odp 5-01) 

 Odstranění duplicitního hlášení o produkci a nakládání s odpady (MŽP a ČSÚ).  
Vytvořit jednotnou strukturu dat o odpadech, které jsou povinni evidovat původci odpadů 
a jiné oprávněné osoby. Výsledkem bude jeden výkaz, který budou původci odpadů po 
ověření systému zasílat na jedno určené místo. Data takto získaná budou přístupná všem 
zainteresovaným úřadům OVM (obcím s rozšířenou působností, krajským úřadům, MŽP, 
ČSÚ, MPO a dalším).  
Tento úkol je v současnosti řešen v rámci Ujednání Českého statistického úřadu, 
Ministerstva životního prostředí a Úřadu vlády o vykazování produkce komunálního odpadu 
(Ujednání), které bylo podepsáno 4. srpna 2016 a projednáno vládou 12. října 2016. 
Ujednání bylo podepsáno ze strany MŽP, ČSÚ a Úřadu vlády ČR. Ujednání bylo poskytnuto 
Evropské komisi. Následně byla založena pracovní skupina (PS) k auditu ISPOP – MŽP, 
ÚV, ČSÚ, EUROSTAT, MPO, CENIA, SP ČR, ČIŽP. 
Na počátku roku 2019 je předpokládáno jednání, na kterém by měly být představeny výstupy 
ČSÚ z testování dat z ISPOP předaných MŽP.  

Rok 2020 
 

-  

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Český báňský úřad 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Novelizace vyhlášky č. 22/1989 Sb., 
o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při  práci a bezpečnosti provozu 
při hornické činnosti a při dobývání 
nevyhrazených nerostů v podzemí, 
ve znění pozdějších předpisů 

Novelizace vychází z praxe nově využívaných technologií dobývání nerostů.  

 Těžební organizace nebude muset žádat o rozhodnutí o výjimce. 
 

Rok 2020 
 

-  
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Rok 2021 
 

Vydání legislativy v návaznosti 
na  předpokládané přijetí nařízení 
o prekurzorech výbušnin 

 Předpokládá se, že prováděcí zákon nezavede povinnosti nad rámec nařízení 
o prekurzorech (tzn., že případné dopady na administrativní zátěž plynou přímo 
z práva EU).   

Rok 2022 
 

-  

 
 
Český statistický úřad 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Nařízení vlády č. 323/2018 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády 
č. 244/2016 Sb., k provedení 
některých ustanovení celního 
zákona v oblasti statistiky 

 Zvýšení prahů pro Intrastat - Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se 
zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, čl. 10 ČSÚ 
a GŘC zvýšily prahy pro podávání měsíčního hlášení o přijetí a odeslání zboží 
v rámci EU na hodnotu 12 mil. Kč/rok.  

Uvažuje se o dalším navýšení prahů na 20 mil. Kč/rok, které je spojeno se zvažovanou 
účinností nového nařízení EU ke statistice, tzv. FRIBS, cca od roku 2023-2025. Díky těmto 
krokům bude možné dosáhnout významného snížení počtu respondentů povinných podávat 
hlášení Intrastat (o cca 5 tisíc). Platnost prahu 12 mil Kč/rok od 1. 1. 2019 s významnějším 
dopadem od roku 2020. Úspora 56 mil Kč/rok.  

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcí 
vyhláška 

 U zjišťování Pen 3c-04 budou využity nové postupy zpracování. 
Tím dojde ke snížení počtu oslovených respondentů. Předpokládá se úspora ve výši 
504 000 Kč. 

Rok 2020 
 

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcí 
vyhláška 

 Zrušení zjišťování P 3-04 - Čtvrtletní zjišťování P 3-04 pro cca 12 tisíc 
zpravodajských jednotek bude nahrazeno ekonometrickým modelem.  

Úspora 40 mil Kč/rok.  

Zefektivnění statistiky energetiky 
(nelegislativní opatření) 

 Bude provedena analýza a modernizace (zefektivnění) statistiky energetiky. 
 

Zefektivnění zjišťování ŽP 1-01 
(nelegislativní opatření) 

 Bude provedena analýza obsahu a rozsahu šetření, které slouží jako vstup 
pro environmentální účetnictví. 

S cílem dosáhnout snížení administrativní zátěže respondentů u zjišťování ŽP 1-01.  
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Rok 2021 
 

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcí 
vyhláška 

 Využití administrativních zdrojů dat a redukce zjišťování P 5-01 - Využití 
administrativního zdroje GFŘ (tj. kompletních údajů z Rozvah a Výkazů zisku 
a ztráty).  

Umožnilo by to kromě dalšího zvýšení kvality dat podnikových strukturálních statistik 
i významnou redukci rozsahu výkazu P 5-01 a to v odhadované výši 30 % z rozsahu 
zjišťovaných ukazatelů u skupiny nejmenších jednotek (méně než 6 zaměstnanců), 
případně ve výši 10 až 15 % u skupiny malých a středně velkých jednotek (počet 
zaměstnanců 6 až 49).  
Snižování rozsahu výběrového souboru, který již byl v minulosti výrazně redukován, se 
nepředpokládá, mimo jiné proto, že i jednotky s nejmenší mutací výkazu P 5-01 vyplňují 
takové části výkazu, které nelze získat z administrativního zdroje, např. finanční aktiva, 
pořízení majetku, případně rozdělení tržeb podle sídla zákazníka. Výše uvedené je založeno 
na předpokladu, že daňové subjekty si budou plnit svou informační povinnost v souladu 
s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a data budou k dispozici včas. Úspora 10 mil 
Kč/rok.  

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcí 
vyhláška 

Využití administrativních zdrojů dat a redukce, resp. výrazné omezení statistického 
zjišťování Odp 5-01 - Využití administrativního zdroje MŽP (ISPOP) je předpokladem 
pro omezení, resp. výrazné omezení ročního statistického zjišťování Odp 5-01, avšak 
za předpokladu, že sledování dat o produkci a využívání druhotných surovin bude 
zachováno v požadovaném rozsahu.  

 V současné době probíhají analýzy a projednávání návrhů pro zefektivnění tohoto zdroje 
tak, aby odpovídal požadavkům plnění nařízení EP a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice 
odpadů, v platném znění, avšak za předpokladu, že sledování dat o produkci a využívání 
druhotných surovin bude zachováno v požadovaném rozsahu. ČSÚ usiluje o maximální 
snížení zátěže respondentů.  

Rok 2022 
 

-  
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Český telekomunikační úřad  
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 466/2012 Sb., 
o postupu Českého 
telekomunikačního úřadu při 
výpočtu čistých nákladů na plnění 
povinnosti poskytovat základní 
služby 

 Cílem novely vyhlášky je zpřesnění podkladů pro stanovení čistých nákladů, které 
předkládá držitel poštovní licence spolu s žádostí o úhradu čistých nákladů 
za příslušné účetní období.   

Jedná se o zahrnutí požadavků na údaje potřebné při ověřování výše čistých nákladů již 
do prvotních tabulek předkládaných v žádosti tak, aby se usnadnil a urychlil proces ověřování 
výpočtu čistých nákladů. Proto je třeba aktualizovat vzory tabulek k výpočtu čistých nákladů, 
stanovených v příloze vyhlášky 466/2012 Sb.  

 Dalším cílem novely vyhlášky je zajištění souladu požadavku Evropské komise 
na promítnutí nároku na přiměřený zisk držitele poštovní licence (formou nákladů 
kapitálu) s prováděcím právním předpisem.  

Pozitivní dopad novely na držitele poštovní licence spočívá v tom, že nový způsob zahrnutí 
přiměřeného zisku do výpočtu by měl usnadnit notifikaci čistých nákladů u Evropské komise 
a umožnit poskytovateli základních služeb, aby měl při splnění dalších podmínek daných 
zákonem o poštovních službách (uznání nespravedlivé finanční zátěže) uhrazen i nárok na 
přiměřený zisk. Administrativní zátěž by měla být minimální, protože současný způsob 
výpočtu přiměřeného zisku bude nahrazen jiným způsobem. Tím, že se zpřesní podoba 
tabulek, ve kterých jsou vykazovány číselné hodnoty pro výpočet čistých nákladů, sníží se 
administrativní náklady poskytovatele základních služeb, neboť bude mít připraveny 
informace nezbytné pro výpočet v požadované struktuře a může je uplatnit přímo v žádosti. 
Z tohoto důvodu nebude nutná dodatečná korespondence mezi ČTÚ a žadatelem a tím se 
současně urychlí proces vyřízení žádosti. 4/2019 – plánovaný termín předložení vládě, závisí 
na konečném vyjádření Evropské komise v rámci řízení o veřejné podpoře ohledně metodiky 
přiměřeného zisku, předpokládaná účinnost 7/2019.  

Rok 2020 Novela zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů (gestorem zákona je 
MPO) 

Vliv na tuto oblast bude mít v rámci EU revize regulačního rámce pro oblast elektronických 
komunikací (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 
2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace), nicméně její dopad 
na podnikatele v ČR lze očekávat až následně s transpozicí revidovaných směrnic. 
Transpoziční lhůta 21. 12. 2020.  

Rok 2021 -  

Rok 2022 -  
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Energetický regulační úřad 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

-  

Rok 2020 
 

Zákon č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů - Licenční 
řízení - zjednodušení podmínek 
pro udělení licence na obchod 
s elektřinou nebo plynem podle § 5 
odst. 5 energetického zákona 

V rámci novelizace energetického zákona se navrhuje: 

 odstranění podmínky pro udělení licence na obchod s elektřinou nebo plynem 
spočívající v prokazování odborné způsobilosti držitele licence nebo odpovědného 
zástupce (§ 5 odst. 5 energetického zákona).  

Jedná se o návrat ke stavu, který platil před účinností zákona č. 131/2015 Sb., kdy byl 
legislativní nedůsledností požadavek prokazování odborné způsobilosti rozšířen rovněž 
na „obchodní“ licence. V rámci připravované novely energetického zákona dojde 
ke zjednodušení řízení o udělení licence na obchod s elektřinou nebo plynem, v němž 
žadatelé o licenci nebudou muset prokazovat odbornou způsobilost. 
Uvedené opatření závisí na výsledku legislativního procesu, realizátorem opatření by pak byl 
v rámci vedení řízení o udělení licence Energetický regulační úřad. Závisí na výsledku 
legislativního procesu (předpoklad rok 2020).  

Rok 2021 
 

Zákon č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů - Licenční 
řízení - prokazování bezpečnosti 
energetického zařízení podle § 5 
odst. 7 energetického zákona 

Zvažovaný záměr, kterým by v budoucnu došlo k dalšímu zjednodušení licenčního řízení, se 
týká prokazování technických předpokladů k zajištění výkonu licencované činnosti podle § 5 
odst. 7 energetického zákona.   

 V úvahu přichází odstranění požadavku prokázání bezpečnosti energetického 
zařízení. Tato změna by vedla ke snížení administrativní náročnosti v rámci licenčního 
řízení, neboť by žadateli odpadla povinnost prokazovat Energetickému regulačnímu 
úřadu revizní zprávy, doklady o tlakových zkouškách apod.  

Závisí na výsledku legislativního procesu (předpoklad rok 2021).  

Zákon č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů - Licenční 
řízení – prokazování finančních 

Na základě zhodnocení nezbytnosti předložení dokumentů požadovaných po žadateli 
o udělení licence k prokázání finančních předpokladů Energetický regulační úřad plánuje 
novelizovat vyhlášku č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání 
v energetických odvětvích. 

 Konkrétně revidovat počet dokumentů k prokazování finančních předpokladů. Z výčtu 
se navrhuje odstranit dokumenty, které pro Energetický regulační úřad nejsou 
z obsahového hlediska při posuzování žádosti zásadní (např. podnikatelský plán 
a finanční bilance).  
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předpokladů žadatelů o udělení 
licence. 

Závisí na výsledku legislativního procesu (předpoklad rok 2021).  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Národní bezpečnostní úřad  
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

-  

Rok 2020 
 

Novela zákona č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů 

Do Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 - 2021 byla zařazena novela zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů, s předpokladem předložení vládě ČR v prvním čtvrtletí roku 2020 
a nabytí účinnosti 1. ledna 2021, která obsahuje návrhy opatření na snížení administrativní 
zátěže podnikatelů. Jedná se o návrhy těchto opatření: 

a) odstranění některých položek dotazníku podnikatele, 
b) žádost o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc bude možné podat současně 

s žádostí podnikatele o vydání osvědčení pro přístup k „národním“ utajovaným 
informacím, 

c) redukce množství údajů uváděných do dotazníku podnikatele.  

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Pokračování elektronizace 
některých úkonů v návaznosti 
na zákon č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon 

Nová právní úprava vyžaduje provedení značného množství kroků v oblasti elektronizace 
veřejné správy. Jejich provádění bude pokračovat i v roce 2019 a mělo by dále přispět k již 
provedenému snižování zátěže v tomto směru v letech 2017 a 2018. Úspora mil. Kč/rok 
Účinnost 31. 12. 2019.  
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Novela zákona č. 19/1997 Sb., 
o některých opatřeních 
souvisejících se zákazem 
chemických zbraní a o změně 
a doplnění dalších souvisejících 
zákonů 

SÚJB bude v průběhu roku 2019 připravovat novelu zákona č. 19/1997 Sb., o některých 
opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. Přestože jde zejména o legislativně technickou změnu, předpokládá se 
zjednodušení některých správních postupů a informačních povinností podnikatelských 
subjektů: 

 zrušení povinnosti uvádět na žádosti o licenci údaje v současné době zjistitelné 
ze základních registrů,  

 zrušení povinnosti předávat úřadu doklad o účetní závěrce ověřené auditorem, 

 zrušení povinnosti poskytovat kopii rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví 
o zařazení pracoviště do kategorie z hlediska rizikovosti pro zdraví. 

Úspora v řádu desítek tisíc Kč/rok. Plánovaný termín předložení vládě ČR – září 2019.  

 Rok 2020 
 

-  

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Novela zákona č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů. 

Pravděpodobně dojde k novele tohoto zákona v návaznosti na schválení Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o posílení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských 
státech. V současné době probíhá hodnocení, v jakém směru by mohl být zákon o ochraně 
hospodářské soutěže v důsledku přijetí uvedené směrnice novelizován. Diskuse není dosud 
na Úřadě ukončena. Posílení postavení soutěžního úřadu v rámci ČR může přispět 
ke zvýšení úrovně ochrany hospodářské soutěže v ČR a tím i ke zlepšení a ochraně 
„férového“ podnikatelského prostředí a postavení konkrétních soutěžitelů na trhu (jedná se 
převážně o podnikatelské subjekty), což se může promítnout do snížení administrativní 
zátěže soutěžitelů. Plánovaný termín předložení vládě ČR - 2019, účinnost - 2020.  

Rok 2020 -  
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Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Úřad průmyslového vlastnictví 
 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Novelizace zákona č. 441/2003 Sb., 
o ochranných známkách 

Byl přijat zákon č. 286/2018 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných 
známkách. Novelizace byla provedena v souvislosti s transpozicí Směrnice evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní 
předpisy členských států o ochranných známkách.  

 Cílem bylo dosáhnout jednodušší, kvalitnější a rychlejší systém zápisu ochranných 
známek a systém ochranných známek v celé Evropské Unii, modernizovat jej 
a přizpůsobit internetovému věku, což podnikatelé vítají. Ke sblížení právních předpisů 
v EU došlo nejen v oblasti hmotného ale i procesního práva. Úspora 2 354 tis. Kč/rok.  

 Informování vlastníků ochranných známek o době platnosti zápisu jejich ochranné 
známky - Za účelem zajištění uživatelsky přívětivějšího prostředí stanoví nově zákon 
povinnost Úřadu průmyslového vlastnictví informovat vlastníky ochranných známek 
o blížícím se uplynutí doby platnosti zápisu jejich ochranné známky. Úspora 
652 tis. Kč/rok. 

 Pravidla pro řešení situace, kdy je vedeno přezkumné soudní řízení ohledně zrušené 
ochranné známky či ochranné známky prohlášené za neplatnou - Nově zákon upřesňuje 
podmínky žádosti o obnovu zápisu ochranné známky v případě, kdy je vedeno přezkumné 
soudní řízení ohledně zrušené ochranné známky či ochranné známky prohlášené 
za neplatnou. Účelem této úpravy je zajistit, aby nedocházelo k zániku ochranné známky 
v důsledku nezaplacení poplatku za obnovu zápisu v případě probíhajícího soudního 
sporu. Úspora 131 tis. Kč/rok. Účinnost od 1. 1. 2019  

Zrušení vyhlášky č. 97/2004 Sb., 
k provedení zákona o ochranných 
známkách 

Zákonem č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, 
byla zrušena vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. Některá 
ustanovení vyhlášky byla zapracována do zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, 
a některá do zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.  

 Současná úprava je tak přehlednější a lépe vystihuje potřeby podnikatelů.  
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Úspora 1 789 tis. Kč/rok. Účinnost od 1. 1. 2019.  

Zdokonalení elektronické 
komunikace s podnikateli 
(nelegislativní opatření)  

 V roce 2019 ÚPV plánuje rozšíření funkcí aplikace pro elektronické podávání 
o obousměrnou komunikaci s klientem, aplikace bude koncipována jako klientský 
portál. Úspora 376 tis. Kč/rok   

Rok 2020 
 

Úpravy Informačního systému 
duševního vlastnictví na základě 
uživatelských požadavků 
(nelegislativní opatření) 

ÚPV průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zpětnou vazbu a požadavky podnikatelů 
na zdokonalení portálu elektronických služeb (Informační systém duševního vlastnictví).  

 Při plánování rozvoje tohoto systému je kladen důraz na funkce umožňující provést 
veškeré úkony vůči ÚPV online elektronickou cestou a zlepšení uživatelského 
komfortu. Úspora 518 tis. Kč/rok.  

Integrace vybraných služeb 
na Portál občana 
(nelegislativní opatření) 

Na Portálu občana budou zveřejněny služby pro běžné úkony vůči ÚPV, zejména pak: 

 nahlížení do spisu, 

 vydání elektronických listin (osvědčení), 

 výpisy z rejstříků ÚPV, 

 jednoduché žádosti apod. Úspora 420 tis. Kč/rok.  

Vydávání listin v elektronické 
podobě  
(nelegislativní opatření) 

 Listiny vydávané ÚPV (osvědčení) budou vydávány v elektronické podobě. Stávající 
osvědčení vydávaná na vodoznakovém papíru budou vydávána jen na vyžádání.  

Opatření přinese výhody spočívající v možnosti využití elektronického způsobu doručování 
a úsporu nákladů podnikatelů. Úspora 365 tis. Kč/rok.  

Vytvoření nového webového portálu 
ÚPV  
(nelegislativní opatření) 

 Nový webový portál s optimalizovanou obsahovou strukturou zohledňující současné 
technologie pro tvorbu webových stránek.  

Včetně zobrazení na mobilních zařízeních, umožní uživatelům rychlé a snadné dohledání 
průmyslově-právních informací a poskytne rozcestník pro použití elektronických služeb ÚPV 
i mezinárodních a zahraničních institucí v oblasti průmyslového vlastnictví. Úspora 370 tis. 
Kč/rok.  

Semináře a další vzdělávací akce 
pro veřejnost a ostatní subjekty 
státní správy, publikování 
vzdělávacích a propagačních 
materiálů  
(nelegislativní opatření) 

ÚPV spolupracuje s podnikatelskými inkubátory, inovačními centry, vědecko-technickými 
parky, centry pro transfer technologií, Svazem průmyslu a dopravy, AMSP, TAČR apod. ÚPV 
se formou pravidelně pořádaných odborných seminářů a školení věnuje zlepšování orientace 
v příslušných právních předpisech, v průmyslověprávních strategiích a postupech. Současně 
vede účastníky seminářů k využívání technických informací obsažených v patentech. Zvláštní 
pozornost věnuje podnikatelům, vědeckým pracovníkům a pedagogům. Školí též výkonné 
orgány v oblasti vymáhání práv v oblasti duševního vlastnictví, tedy policii, celní správu, 
obchodní inspekci, finanční správu, státní zástupce, soudce a další. Dále pořádá odborné 
přednášky na základních, středních a vysokých školách, jejichž okruh bude dále rozšiřován. 
Úspora 489 tis. Kč/rok.  
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Rok 2021 
 

Možnosti online plateb 
a poskytování API pro externí 
systémy (klienti, spolupracující 
zahraniční úřady)  
(nelegislativní opatření) 

ÚPV se připojí na připravovanou online platební bránu pro subjekty státní správy 
(viz. id_DigiCesko_zamer_2103014).  

 Realizace napojení přinese podnikatelům urychlení a zjednodušení plateb správních 
poplatků.  

Poskytováním API (Application Programming Interface) ÚPV umožní přihlašovatelům, 
zástupcům a dalším subjektům využívat elektronické služby ÚPV ze svého vlastního software 
(např. SW pro správu patentového portfolia). Podnikatelům tak odpadne nutnost vkládání 
přihlášek a žádostí vytvořených ve vlastním systému do systému elektronického podání ÚPV. 
Úspora 423 tis. Kč/rok.  

 Zavedení automatizovaného 
Helpdesk centra s využitím prvků 
strojového učení a umělé 
inteligence pro dotazy veřejnosti  
(nelegislativní opatření) 

 Využití metod strojového učení a umělé inteligence umožní automatizaci služeb 
helpdesku a rychlejší informování klienta v případě dotazů, které mohou být 
zodpovězeny automaticky v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

Úspora 380 tis. K4/rok.  

 Integrace strojového překladače 
do Informačního systému 
duševního vlastnictví  
(nelegislativní opatření) 

Evropsky patentový úřad ve spolupráci s národními úřady připravil službu Patent Translate, 
která umožní strojové překlady dokumentů mezi 32 jazyky.  

 Poskytování služeb strojového překladu v ISDV (Informační systém duševního 
vlastnictví) umožní uživatelům procházení dokumentů v cizím jazyce bez nutnosti 
jejich znalosti. Úspora 264 tis. Kč/rok . 

Rok 2022 
 

Služby systému technických 
a patentových informací (TaPIS) 
(nelegislativní opatření) 

 Zavedení projektu přinese lepší informovanost podnikatelů o úrovni ochrany práv 
duševního vlastnictví prostřednictvím vytvoření moderního znalostně-rešeršního 
systému s vybranými expertními funkcemi při zachování uživatelské jednoduchosti 
a dostatečně výkonného systému. Úspora 303 tis. Kč/rok.  

Zapojení metod umělé inteligence 
a strojového učení do procesu 
řízení a do procesu komunikace 
s uživateli  
(nelegislativní opatření) 

 Integrace do aplikace ePodani umožní snadné a rychlé podávání přihlášek 
průmyslových práv i bez hlubších znalostí prostřednictvím chytrého průvodce.  

Zapojení umělé inteligence do komunikace s  uživateli přinese zefektivnění a zrychlení 
procesu řízení. Úspora 462 tis. Kč/rok.  

 


