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k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu  

Národní politika kvality České republiky 2023–2030 

 

V Praze dne 17.února 2023 
Č. j.:  19/6000/2023 

 

 

Zásadní obecná připomínka k předloženému materiálu 

V textu předloženého materiálu postrádáme podporu kvality (komerčních) médií, a to předevš ím 

v tom smyslu, že bude deklarováno zahájení diskuze o právních institutech, které by pomohly v  
boji s  on- line p irátstvím. Dáváme ke zvážení aplikaci flexibilního předběžného opatření 

uzpůsobeného současným technickým i právním výzvám k zamezení protiprávního jednání, popř. i 

perspektivní zřízení zvláštní instituce s oprávněním operativně – při zachování všech procesních 
záruk – pirátskou stránku „vypnout“. Podobná podpora by byla v souladu s cíli uvedenými v 

materiálu, tedy ochranou duševního vlastnictví zmíněnou na str . 5, přičemž by mohla být 
konkretizována nejspíše v části 2.15. Kultura. V současné době je totiž pro komerční televizní 

vysílatele velkým tématem problematika on-line pirátství, včetně on-line pirátství ve formě živě 

vysílaných událostí. Nástroje, které mají k dispozici, jsou však bohužel roztříštěné a nedostatečně 
reflektují výzvy spojené s on-line světem, zvláště pak v rovině civilně právní. V porovnání s  jinými 

členskými státy EU (např. Řecko, Itálie, Francie či Litva a další) v ČR prozatím chybí účinná právní 

úprava, která by výslovně řešila problematiku boje s on-line pirátstvím. 

Zásadní konkrétní připomínky k předloženému materiálu 

1. Připomínka k bodu 2. Záměry kvality Národní politiky kvality České republiky v jednotl ivých 

oblastech, část 2.2 Podnikání (str. 7) 

V záměru kvality „Nefinanční reporting a Due Diligence“ požadujeme zpřesnit textaci, aby byla 

zdůrazněna provázanost s existujícími předpisy EU, konkrétně se Směrnicí EP a Rady (EU) 

2022/2464 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění nařízení (EU) č.  537/2014, směrnice 
2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o podávání zpráv 

podniků o udržitelnosti (dále jen CSRD). CSRD totiž v čl. 55, 56 již předpokládá, že v každém 

členském státu bude zřízena centrální databáze, v níž bude potřeba ukládat nefinanční reporty.  

Odůvodnění: 

Aktuální znění záměru kvality „Nefinanční reporting a Due Diligence“ lze vykládat tak, že je c ílem 
Rady kvality zřídit samostatnou databázi, která by nicméně byla duplicitní k požadavkům CSRD na 

zřízení centrální databáze pro nefinanční reporty v souladu se specifikacemi uvedenými v 
delegovaných právních aktech. Zřízení další databáze na národní úrovni tak považujeme za 

nadbytečné a zároveň by to neúměrně zatěžovalo podnikatelské subjekty v ČR při absenci 

přidané hodnoty této de facto dvojí úpravy.  
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2. Připomínka k bodu 2. Záměry kvality Národní politiky kvality České republiky v jednotl ivých 

oblastech, část 2.5 Obchod (str. 10) 

V záměru kvality „Obchod jako zaměstnavatel a jako inkluzivní pracovní prostředí pro všechny 

skupiny společnosti“ požadujeme upravit text následujícím způsobem:  

„Budování obchodu jako významného a stabilního zaměstnavatele, jako přitažlivé kariérní 
pracovní příležitosti, jako služby regionům a veřejné služby  a nástroj zkvalitnění života v 

suburbánních a venkovských oblastech Prosazování spravedlivého odměňování a oceňování 
pracovní síly v obchodě. Chápání obchodu jako přirozeného partnera národním producentům 

potravin a spotřebního zboží.“. 

Odůvodnění: 

V suburbánních a venkovských oblastech dochází z ekonomických důvodů k uzavírání malých 

prodejen s převažujícím sortimentem potravin. Ve veřejném zájmu je udržení existence těchto 
prodejen. Proto je poskytována již několik let jejich provozovatelům pomoc v rámci programu 

„Podpora malých prodejen“. Považujeme za potřebné, aby se tato podpora i nadále zachovala. 

3. Připomínka k bodu 2. Záměry kvality Národní politiky kvality České republiky v jednotl ivých 

oblastech, část 2.5 Obchod (str. 10) 

V odstavci označeném „Digitalizace obchodu a uplatnění nových technologií v obchodě“,  

požadujeme tuto úpravu původního textu:  

„Rozvoj on-line obchodování a v kamenných obchodech bezobslužného obchodování k usnadnění 

nákupů zboží běžné spotřeby. Inovace produktů a služeb s důrazem na digitalizaci a 

elektronickou komunikaci se spotřebitelem. Digitální cenovky. Digitální účtenka.“. 

Odůvodnění: 

V současné době, především díky systému COOP, se otevírají bezobslužné prodejny, které 
významným způsobem doplňují a zkvalitňují služby v obchodě a jde o trend, který by měl být 

podporován mimo systém e-shopů. Jde o upřesnění textu. 

4. Připomínka k bodu 2. Záměry kvality Národní politiky kvality České republiky v jednotl ivých 

oblastech, část 2.5 Obchod (str. 10) 

Záměr kvality „Snižování uhlíkové stopy při výrobě, přepravě a prodeji a péči o produkty“ 
požadujeme upravit tak, aby reflektoval existující i připravovanou evropskou legislativu,  zejména 

pak aktivity Evropské Komise v rámci Zelené dohody pro Evropu a na ní navazujících in iciativ. 

Odůvodnění: 

Záměr kvality hovoří o zavedení plošného přístupu k monitoringu a zvažování životního cyklu 

výrobků a služeb, stanovení parametrů pro hodnocení dopadu produktů na jednotlivé složky 
životního prostředí, včetně uhlíkové stopy a recyklace, ale v této oblasti již standardy existují (LCA 

a PEF). Další nové povinnosti pak přinese evropská směrnice, kterou se mění směrnice 
2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou 

transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací 

(směrnice o zelených tvrzeních). Není vhodné, aby za této situace vznikala ještě zvláštní – národní 
– pravidla. Jednalo by se v zásadě o nadbytečnou aktivitu, když veškerá potřebná pravidla a 

standardy již budou stanoveny v rámci Zelené dohody pro Evropu a na ní navazujících iniciativ. 
Vytváření jakýchkoliv lokálních pravidel by navíc v této situaci mohlo vést ke zmatení a 

znevýhodnění českých podnikatelských subjektů.  

5. Připomínka k bodu 2. Záměry kvality Národní politiky kvality České republiky v jednotl ivých 

oblastech, část 2.8. Cestovní ruch (str. 13) 
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Požadujeme doplnění následujícího odstavce za část „Výchozí stav“:  

„Vláda se ve svém programovém prohlášení z 6. l edna 2 022 zavazuj e k přípravě Zákona o  

cestovním ruchu. Zákon by měl vést ke zlepšení koordinace mezi jednotlivým i aktéry cestovního  

ruchu, k jeho udržitelnosti z pohledu ochrany přírody, kvality života místních obyvatel i z pohledu 
podnikání a také k lepšímu využití ekonomického potenciálu cestovního ruchu. Zavedení Zákona 

ve svém důsledku bude mít významný dopad na zlepšení kvality služeb a produktů nabízených v  

segmentu cestovního ruchu.“. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že příprava Zákona o cestovním ruchu je významným milníkem pro tento sektor, a 

proto by měl být zmíněn i v dokumentu Národní politika kvality České republiky 2023–2030. 

6. Připomínka k bodu 2. Záměry kvality Národní politiky kvality České republiky v jednotl ivých 

oblastech, část 2.9. Potravinářství (str. 14) 

V rámci výchozí stavu požadujeme text upravit následovně:  

„Zemědělství se v posledních letech musí vyrovnávat s výraznými zásahy do oboru, a to ať již 

environmentálními meteorologickými změnami nebo šířením nákaz mezi hospodářskými zvířaty 
(výskyt ptačí chřipky a afr ického moru prasat prasečí chřipky). Uvedeným bylo postiženo i 

navazující potravinářství. Celou oblast pak významně zasáhla také pandemie COVID-19. Uvedené 
faktory, vedlemimo jiných, přispěly k zásadním změnám v produkci a spotřebě potravin a chování 

spotřebitelů vůbec. Silněji, než kdy dříve proto rezonuje požadavek na cenovou dostupnost 

kvalitních potravin a zvýšení soběstačnosti České republiky při zachování maximální udržitelnosti 
produkce potravin. Uvedené faktory jsou navíc v souladu celoevropským směřováním zemědělství 

a potravinářství, jehož základní požadavky jsou ukotveny ve strategii Farm to Fork (F2F), zkrácení 
urychlení cesty čerstvých zemědělských produktů od zemědělce ke spotřebiteli. Další navazujíc í 

skutečností, která významně ovlivňuje uvedené faktory, je výrazný růst cen vstupů (např. energie), 

které se následně odráží ve zdražování nejen potravin.“. 

Odůvodnění: 

Navrhované změny povedou k terminologickému a jazykovému zpřesnění předloženého 

materiálu. 

7. Připomínka k bodu 2. Záměry kvality Národní politiky kvality České republiky v jednotl ivých 

oblastech, část 2.9. Potravinářství (str. 14) 

V rámci záměru kvality „Výroba kvalitní a konkurenceschopné zemědělské a potravinářské 

produkce“ požadujeme doplnit následující: 

„Podpora výrobců potravin formou dotačních titulů za účelem zlepšení jejich 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti (např. modernizace výroby, inovace výrobních postupů a  

výrobků) ...“. 

Dále záměr „Podpora výroby a prodeje kvalitních potravin“ odkazuje na projekt Potravinářské 

komory ČR „Hravě žij zdravě“, který byl však ukončen a nahrazen obdobnou soutěží „V rytmu 

zdraví“. Žádáme tuto změnu reflektovat v textu materiálu. 

V rámci záměru „Pokračování v oceňování značkami kvality“, který je podpořen udělováním 

značky „vyrobeno podle Českých cechovních norem“, žádáme uvedení přesného názvu „Vyrobeno 

podle České cechovní normy“. 

Odůvodnění: 

Navrhované změny povedou k terminologickému zpřesnění předloženého materiálu.  
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8. Připomínka k bodu 2. Záměry kvality Národní politiky kvality České republiky v jednotl ivých 

oblastech, část 2.10 Životní prostředí (str. 15) 

V nadpisu „Institucionální odpovědnost“ požadujeme doplnění: „MF ČR“. 

Odůvodnění: 

MF ČR zásadním způsobem zasahuje do kvality životního prostředí tím, že financuje, a dokonce i 

řídí a organizuje celý proces řešení a odstranění tzv. starých ekologických zátěží vzniklých před 
privatizací. Neprovedení této změny by znamenalo opomenutí této instituce a snížení jejího 

významu v procesu odstraňování nejvíce kontaminovaných lokalit v ČR, a tím i pro kvalitu ČR. 

9. Připomínka k bodu 2. Záměry kvality Národní politiky kvality České republiky v jednotl ivých 

oblastech, část 2.10 Životní prostředí (str. 15) 

V záměrech kvality v části „Snížení emisí a úniků nebezpečných látek do životního prostředí“ 

požadujeme doplnit původní text následujícím způsobem:  

„Snížení expozice obyvatel a životního prostředí nebezpečným chemickým látkám: snižování emisí 

a úniků nebezpečných chemických látek do všech složek životního prostředí, sanace 

kontaminovaných území, vč. urychlení procesu odstranění starých ekologických zátěží.  Zlepšení 
kvality ovzduší: postupné snižování úniků emisí do ovzduší, kontrola dodržování imisních limitů 

znečišťujících látek, snižování přeshraničního přenosu znečišťujících látek apod.“. 

Odůvodnění: 

Proces odstranění starých ekologických zátěží probíhá pod garancí MF ČR více jak 30 let, což 

neúměrně prodlužuje dobu negativního dopadu kontaminace území zejména na kvalitu 
podzemních vod v ČR. Neprovedení této změny by mohlo znamenat další desítky let zbytečné 

negativní expozice občanů ČR s rizikem negativního dopadu na jejich zdraví a na životní prostředí. 

10. Připomínka k bodu 2. Záměry kvality Národní politiky kvality České republiky v jednotl ivých 

oblastech, část 2.10 Životní prostředí (str. 15) 

V záměru kvality „Zavádění oběhového hospodářství“ požadujeme v textu zohlednit výsledky 

analýz možnosti vytvoření zálohových systémů pro nápojové obaly (především PET lahve a 

plechovky), které zajistí odpovídající úrovně sběru. Text předloženého materiálu by v oblasti 
zavádění zálohového systému pro jednorázové nápojové obaly měl reflektovat potenciální dopady 

na jednotlivé subjekty odpadového hospodářství.  

Odůvodnění: 

Zavedení zálohového systému je aktuálně diskutované téma, které má silnou oporu v 

připravovaném evropském nařízení o obalech a obalových odpadech, které předpokládá, že 
členské státy budou mít povinnost zavést zálohové systémy. Zdůvodněno je to tím, že jsou tyto 

systémy klíčové jak pro dosažení environmentálních cílů, tak pro vytvoření rovných podmínek pro 
podnikatelské subjekty na jednotlivých trzích. Očekává se, že tento společný rámec bude mít 

zásadní vliv na recyklovatelnost obalů a také na dostupnost sekundárních surovin . 

11. Připomínka k bodu 2. Záměry kvality Národní politiky kvality České  republiky v jednotl ivých 

oblastech, část 2.11. Zdravotnictví (str. 16)  

Rozšíření bodu Zdravotnictví, část Záměry kvality o záměr „Primární prevence“  v následujíc ím 

znění:  

„Stát v rámci primární péče a prevence nemocí aktivně podporuje také pohybové a regenerační  

aktivity obyvatelstva v podobě zachování nízké sazby DPH na služby spjaté se v stupy do saun,  

bazénů, a sportovišť. Dále navrhne zavedení nové položky odečitatelné od základu daně z pří jmů 
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zaměstnavatelů na wellness a pohybové aktivity svých zaměstnanců (např. dle vzoru Švédska ve 

výši 500 Euro na osobu/rok či nově Rumunska ve výši 400 Euro na osobu/rok), kteří se takovým 

aktivitám věnují a prokazatelně na ně vynakládají finanční prostředky.“. 

Odůvodnění: 

Státní podpora v této podobě má obrovský potenciál jak pro zvýšení fyzické i psychické kondice 
obyvatel, tak i pro významné snížení výdajů ve zdravotnictví za nemoci spjaté nejen s nadváhou,  

obezitou, diabetes, vysokým cholesterolem, krevním tlakem, ale také nejrůznějšími psychickými 
problémy obyvatel všech věkových kategorií, které zejména po covidové pandemii masivně 

narůstají. V konečném důsledku má podobná podpora multiplikační efekt na růst výkonu celé 

ekonomiky včetně indukovaného fiskálního přínosu. 

 


