
Budou po roce 2035 
ještě jezdit po českých 
silnicích auta se 
spalovacími motory? 

Kde Česko vezme elektrickou 
energii? Čím budeme doma 
nebo v práci topit? A budeme 
to schopni zaplatit? To vše 
jsou otázky, které k volebním 
tématům sice nepatřily, ale 
politici by je měli urychleně 
řešit, protože se k nim zaváza-
li v rámci tzv. Zelené dohody.

„Nová vláda musí pokra-
čovat v tendru na dostavbu 
Temelína, prosadit v Bruselu 
jádro jako bezuhlíkový zdroj 
energie a zemní plyn jako 
přechodnou zelenou alterna-
tivu k obnovitelným zdrojům,“ 
říká prezident Hospodářské 
komory Vladimír Dlouhý. 

Podle výzkumů až 88 % 
lidí o Zelené dohodě buď 
neslyšelo, nebo neví, co to je. 
„V Česku nepatří klimatická 
politika k volebním tématům,“ 
říká prezident Hospodářské 
komory Vladimír Dlouhý. „Při-
tom pokud se třeba zeptáte 
někoho, kdo si nyní kupuje 
auto se spalovacím motorem, 
zda počítá s tím, že ho za pár 
let třeba už neprodá, okamžitě 
ho to začne zajímat.“ Pokud 
budou schváleny návrhy 
regulací Fit for 55, bude to 
skutečně znamenat konec 
spalovacích aut a významné 
zdražení zboží a služeb na 
základě protiemisních opatře-
ní. Opatření zároveň počítají 
se sociálním klimatickým 
fondem, který by měl lidem 
ohroženým energetickou chu-
dobou náklady kompenzovat. 
Jenže čeští politici do voleb 
nic neřešili a čas se krátí.

„Nikdo nepopírá, že se 
změnami klimatu je potřeba 
něco dělat. Pro nás zásadní 
jsou však ty praktické kroky. 
Pokud Evropa výrazně nesníží 
počet automobilů, jen přejde 
na elektromobily, je nutné se 
podle toho zařídit. Politická 
reprezentace musí urychleně 
řešit, kde tu elektřinu vezme-
me nebo kolik bude stát, 
když je Česko na obnovitelné 
zdroje chudé. Navíc už dnes 
zaostáváme v technologiích, 
v dobíjecí infrastruktuře, jsme 
pozadu ve stavbě úložišť pro 
staré baterie,“ vysvětluje Dlou-
hý. Podle něj musí Česko rov-
něž vyjít vstříc firmě Volkswa-
gen, aby výroba elektromobilů 
Škoda zůstala v Česku. „I když 
musíme stále upozorňovat, že 
výroba elektromobilů má také 
svá rizika, nesmíme zapome-

nout, že automobilová výroba 
kolem značky Škoda Auto 
představuje obrovskou část 
našeho průmyslu a zaměst-
nanosti a také subdodava-
telských vztahů. Tím pádem 
ovlivňuje i mnoho dalších 
firem,“ komentuje situaci 
Dlouhý.

INFLACE ROSTE, REVIZE 
DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE 
BY POMOHLA PŘIVÝDĚLKŮM
Na dohodu o provedení práce 
pracují většinou studenti, 
senioři nebo rodiče, kteří jsou 
doma s dětmi. Řeší si tím 
přivýdělek v situaci, kdy práci 
nemohou z různých důvodů 
dělat na plný úvazek. Rozsah 
práce pro jednoho zaměstna-
vatele nesmí překročit během 
kalendářního roku 300 hodin, 
a pokud výdělek není vyšší 
než 10 tisíc korun měsíčně, 
platí se z ní jen 15% daň, ale ne 
sociální a zdravotní pojištění.

Hospodářská komora proto 
vládě navrhuje urychleně 
zvýšit limit u těchto dohod na 
15 tisíc korun. 

„Řada lidí by dnes uvíta-
la příležitostný přivýdělek. 
Pokud však mzda u brigád 
jen o korunu přesáhne deset 
tisíc měsíčně, zdanění je tak 
vysoké, že zájemce odradí. 
Jednoduše si spočítají, že se 
jim to v čisté mzdě nevyplatí. 
Je to nevýhodné i pro zaměst-
navatele, kteří na některé 
práce nemohou nikoho najít. 
Pokud limit u dohod zvýšíme, 
bude se o takový přivýdělek 
zajímat i víc lidí,“ obhajuje ná-
vrh Hospodářské komory její 
prezident Vladimír Dlouhý.

Jen pro zajímavost čistá 
mzda z výdělku 10 tisíc 
korun měsíčně je 8500 korun, 
pokud si však někdo vydělá 
v hrubém 10 001 korun, dosta-
ne už jen 7166 korun.

ZÁKONÍK PRÁCE BY 
KONEČNĚ MOHL VZÍT NA 
VĚDOMÍ DIGITALIZACI
I v jednadvacátém století na-
řizuje zákoník práce předávat 
zaměstnancům dokumenty 
primárně fyzicky na pracoviš-
ti. Až pokud to okolnosti ne-
umožňují, lze doručit písem-
nost některým z náhradních 
způsobů. Týká se to předání 
nového mzdového výměru, 
úpravu pracovní smlouvy, 
dohodu o home office, poslání 
na preventivní prohlídku, 
ale třeba i určení nástupu 
na dovolenou nebo odvolání 
z dovolené, vytýkacího dopisu 

či výpovědi. To vše může jít 
digitální cestou teprve ve 
chvíli, když se to zaměstna-
vatel nejprve pokusil doručit 
osobně do vlastních rukou.

„S osobním doručením se 
však pojí řada komplikací, 
které zesílila koronaviro-
vá krize. Lidé pracují třeba 
z domova, mohou onemocnět 
nebo se mohou kvůli nákaze 
bát někam chodit přebírat do-
kumenty. Obdobné problémy 
mají se současnou úpravou 
i zaměstnanci, které zákoník 
práce také nutí doručovat 

písemnosti zaměstnavateli 
osobně či na papíře poštou, 
jako bychom byli v minulém 
století,“ upřesňuje vicepre-
zident Hospodářské komory 
ČR a šéf ICT Unie Zdeněk 
Zajíček, který mimo jiné stál 
za vznikem CzechPointů nebo 
datových schránek.

Hospodářská komora 
proto navrhuje, aby stát 
zaměstnavatelům a zaměst-
nancům umožnil doručování 
písemností prostřednictvím 
datových schránek, e-mailu 
s podpisem či elektronic-

kou identifikací nebo jiného 
důvěryhodného systému vždy, 
když se na tom zaměstnavatel 
se zaměstnancem dohodnou.

Současné omezení elektro-
nického doručování v pracov-
něprávních vztazích označuje 
za zbytečnou přítěž 44 % 
společností nad 250 lidí. Stej-
ný názor však sdílí i čtvrtina 
nejmenších firem, jak vyplývá 
z nových dat získaných od 
podniků, které hospodářská 
komora zastřešuje.

PODNIKATELÉ POTŘEBUJÍ 
MIMOŘÁDNÉ ODPISY, JINAK 
DO VÝROBY INVESTOVAT 
NEBUDOU
Podle prognózy Hospodářské 
komory se zvýší investice 
firem proti loňskému roku 
o pouhá 2,3 %, což nemá 
potenciál českou ekonomiku 
nějak výrazněji oživit.

Prognóza odhaduje letošní 
růst hrubého domácího 
produktu na 3,5 %, ten je však 
způsoben především změnou 
stavu zásob a naplněním od-
ložené poptávky. Růst české 
ekonomiky je tedy závislý na 
zdrojích, které byly vytvořeny 
v předchozích obdobích a ne-
mohly se být kvůli mimořád-
ným opatřením vlády použít, 
a na obnovení zásob vyčer-
paných během prvního roku 
koronavirové krize. 

„Skutečný a udržitelný 
růst ekonomiky musí táhnout 
zejména soukromé inves-
tice, tedy pořízení majetku 
potřebného pro podnikání.  
A jde především o majetek 
nový, moderní. Nyní podnika-
telé spíše hromadí produkci 
nedokončenou kvůli nedo-
statku součástek či materiálů 
nezbytných pro kompletaci 
finálních výrobků či služeb, 
a spotřebitelé nakupují ze 

zadržených úspor,“ vysvětluje 
ředitel Odboru legislativy, 
práva a analýz Hospodářské 
komory Ladislav Minčič.

Komora proto tlačila na 
vládu kvůli rychlejším odpi-
sům dlouhodobého majetku 
už loni. Vláda je nakonec za-
vedla, ale jen na první dvě od-
pisové skupiny s dobou odpi-
sů tři a pět let (nyní zrychleno 
na 12 respektive 24 měsíců). 
První skupina se týká přede-
vším počítačů a kancelářské-
ho vybavení, druhá například 
automobilů, televizí, nábytku. 
„Ve třetí skupině jde zejména 
o různá strojní a technologic-
ká zařízení, která se stan-
dardně amortizují deset let. 
Hospodářská komora navrhla 
odpis během čtyř let, z toho 
polovinu hodnoty investice 
už v prvním roce,“ upřesňuje 
hlavní analytička komory 
Karina Kubelková.

Kvůli narušeným dodava-
telsko-odběratelským vzta-
hům po celém světě však jen 
zrychlení odpisů u menších 
investic podnikatelům nepo-
může, pokud si budou chtít 
obměnit vozový park, možná 
nové auto pro dlouhé čekací 
lhůty ani neseženou. Velké 
investice do výroby však vlá-
da zrychlenými odpisy dosud 
nepodpořila.

Hospodářská komora proto 
věří, že nová politická repre-
zentace po volbách mimo-
řádné odpisy nejen prodlouží 
pro příští rok, aby podnikatelé 
získali na investice delší čas, 
ale že je i rozšíří na další odpi-
sové skupiny. Podle viceprezi-
denta komory Zdeňka Zajíčka 
nebude podpora masivnějších 
investic jen dárek pro podni-
katele, ale i pro jejich zaměst-
nance a všechny ostatní 
vrstvy obyvatel.

Co je Zelená dohoda?
 Je to soubor iniciativ Evropské unie, jejichž hlavním cílem je, aby 
byla Evropa v roce 2050 klimaticky neutrální. Obsahuje i plán Fit for 
55, jak do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 % proti 
roku 1990. 

Co je Fit for 55?
Je to legislativní balíček opatření v rámci Zelené dohody, který 
konkretizuje kroky v oblasti klimatu, energetiky a dopravy, aby EU do 
roku 2030 snížila své emise o 55 % proti roku 2019. Například návrhy 
na revizi systému obchodování s emisními povolenkami, nařízení 
o emisích skleníkových plynů v zemědělství a lesnictví, zpřísnění 
emisních norem pro osobní automobily a dodávky nebo zavedení 
uhlíkového cla pro dovoz zboží.

Co jsou emisní povolenky?
Je to nástroj, jak snížit emise skleníkových plynů v EU pomocí 
zpoplatnění. Země si mezi sebou rozdělily kvóty na vypouštění 
uhlíkových emisí. Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné 
tuny oxidu uhličitého do ovzduší. V případě, že firma emise překročí, 
musí si koupit povolenky na trhu například od firem, které naopak 
povolenky mají. 

Co je uhlíkové clo?
Je to mechanismus, kdy mimoevropské firmy, které do Evropy 
vyvážejí neekologické výrobky, musí platit za emise. Má se zavést 
proto, že evropské firmy jsou už zatíženy povolenkami a na trh 
tak může levnější pronikat zboží ze států, které znečišťování nijak 
neřeší.

Co je uhlíková neutralita?
 Je to rovnováha mezi vypouštěním emisí a jejich pohlcováním. 
Pokud nastane, sníží se dopady na globální oteplování.

Staňte se členem Hospodářské komory
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Komerční prezentace

Chráníme svobodu podnikání
PŘIDEJTE SE K NÁM!

Vladimír Dlouhý: Světlo, teplo, dostupná 
auta. Vláda musí prosadit plyn a jádro
Některé problémy musí nová vláda a poslanci 
řešit okamžitě, říkají podnikatelé. První na řadě je 
legislativní balíček Fit for 55, který tlačí na urych-
lené snižování emisí CO2 a ovlivní tak pro všech-
ny ceny aut, energií i tepla. Česká republika má 
možnost do něj mluvit jen do počátku listopadu. 
To však není podle Hospodářské komory zdaleka 
všechno. Zaměstnanci i podniky potřebují urych-
leně změnit dohody o provedení práce, je nutné 
konečně uzavírat pracovní smlouvy elektronicky 
a zrychlenými odpisy podpořit investice do nových 
technologií.


