
 

 
 
 

 

 

PŘIPOMÍNKY 
 

k materiálu Úřadu vlády ČR 

 

Antibyrokratický balíček II   
 
 

 
V Praze dne 15. března 2023 

Č. j.:  32/6000/2023 

 

 

 

 

A. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K PŘEDKLÁDANÉMU MATERIÁLU 

1. Připomínka k  bodu 3.   

HK ČR požaduje vložit za text bodu 3 z gesce MF nové body 4. a 5, jak je uvedeno níže. Stávající body 

4 až 26 se přečíslují na 6 až 28. 

 

Gestor č. Popis zatěžující povinnosti Opatření 

MF 4 
K § 6ka odst. 1 a 3 zákona č.  311/2006 Sb. ,  o 

pohonných hmotách. Distributor pohonných hmot je 

povinen každý měsíc oznámit údaje vztahujíc í se k 
d istribuci pohonných hmot ve formátu a  struktuře 

zveřejněné celním úřadem způsobem umožňujíc ím 
dálkový přístup. Stávající rozsah tabulek, který navíc 

může celní úřad libovolně měnit, je velmi obsáhlý,  

žádá si každý měsíc cca 2 dny práce/1 společnost a 
představuje tak velkou administrativní zátěž s 

pochybným přínosem do příjmů státního rozpočtu.   

Zrušit č i významně 

zredukovat oznamovací 
povinnost d istr ibutora 

pohonných hmot. Pokud by 
měla být povinnost pouze 

významně zredukována, tak 
stanovit formát a strukturu 

vyhláškou a nikoliv pouze 

zveřejněním celním úřadem 
na jeho internetových 

stránkách (v praxi na 
stránkách Generá lního 

ředitelství cel).  

 

Odůvodnění: 

Jedná se o významně zatěžující povinnost, jejíž rozsah nebyl od jejího zavedení podroben revizi a 

vyhodnocení jejích nákladů a přínosů. Domníváme se, že ve stávající podobě lze povinnost zrušit, 

případně významně zredukovat obsah reportovaných údajů . 

 

Gestor č. Popis zatěžující povinnosti Opatření 
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MF 5 
K § 5 odst.  1,  § 6 a  § 42 a  násl.  zákona č.  
353/2003 Sb., o spotřebních daních. Na daňovém 

území České republiky se prokazuje zdanění 
vybraných výrobků uvedených do volného daňového 

oběhu daňovým dokladem, dokladem o prodeji č i 

dokladem o dopravě, pokud se nejedná o vybrané 
výrobky osvobozené od daně.  Vybrané výrobky 

uvedené do volného daňového oběhu (s výjimkou 
dovozu) lze dopravovat pouze i) s daňovým 

dokladem, dokladem o prodeji nebo dokladem o 

dopravě nebo ii) bez těchto dokladů,  pokud byl 
příslušný doklad před zahájením dopravy přija t 

správcem daně prostřednictvím elektronického 
portálu správce daně.  Jsou - li vybrané výrobky 

dopravovány nebo skladovány bez fyzické 

přítomnosti některého z příslušných shora 
uvedených dokladů, jsou správcem daně zajištěny,  

následně propadnuty do vlastnictví státu a  
vyměřena daň.  Správce daně d louhodobě 

nepřipouští, aby doklady dle písm. i) – viz shora, byly 
předloženy při kontrole v elektronické podobě např.  

formou fotografie v mobilním telefonu, což odporuje 

rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 
20.10.2021 sp.zn./č. j. :  1 Afs 369/2020 -54.  

Doklady jsou v praxi vystavovány zpravid la  v 
centrále společností a jejich doručení v listinné 

podobě do vozidla, které nakládá někde ve skladu v 

jiném městě,  je prakticky neprovediteln é a  
vyp lňování formulářových dokumentů na 

elektronickém portálu správce daně dle písm.  ii) – 
viz shora, je neoperativní,  zd louhavé a  značně 

administrativně náročné, protože takových dokladů 

prokazujících zdanění se nevystavují jednotky,  a le 

stovky denně.   

Upravit metodiku 

zveřejněnou pro subjekty na 
stránkách správce daně 

www.celnisprava.cz a  

metodické vedení 
jednotlivých správců daně 

ve věci vystavování dokladů 
a  prokazování zdanění 

vybraných výrobků tak, aby 
reflektovala  závěry 

rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 
20.10.2021 sp.zn./č. j. :  1 

Afs 369/2020-54 v bodu 
22 a 23,  tj.  informovala  

subjekty a správce daně ve 

výkonných útvarech o 
přípustnosti i elektronické 

formy dokladů k prokázání 
zdanění a způsobu jejich 

předložení při kontrole 

pomocí zobrazovací 
techniky, např. v mobilním 

telefonu.  

 

Odůvodnění: 

K identifikaci přepravovaných vybraných výrobků lze elektronický doklad využít stejně dobře jako 

doklad v listinné podobě. Lpění na listinné podobě dokumentu v situaci, kdy to není pro naplnění 
účelu právní úpravy nezbytné, je přepjatě formalistické. Na druhou stranu pro povinné subjekty je 

značně zatěžující a zpravidla i nemožné zajistit, aby doklady v listinné podobě vystavované v centrále 
společnosti byly v listinné podobě dopraveny do vozidel, která ze skladů umístěných v jiných částech 

republiky dopravují zboží zákazníkům. 

 

Připomínka k  bodu 12 

 

MZD 12 Zrušení vstupních pracovnělékařských prohlídek.  Zrušit povinné vstupní prohlídky 

u první a popřípadě částečně 
druhé kategorie prací. Předložit 

návrh změny zákona o 
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specifických zdravotních 
službách do MPŘ. 

 

Nepodporujeme toto opatření, pokud nebudou legislativně jednoznačně vyřešeny níže uvedené 
připomínky a vazby. Bude zapotřebí úprava nejen zákona o specifických zdravotních službách, ale i 

případné promítnutí do zákoníku práce.  
Jestliže nebude provedena vstupní prohlídka, pak nebude dán počátek lhůty, od které se počítají 

frekvence periodických prohlídek, pokud by zaměstnavatel požadoval dle interního předpisu 

následné periodické LP, což už dnes umožňuje vyhláška č. 79/2013 Sb. Proto vstupní prohlídky bude 
vhodné zachovat jako fakultativní. 

V rámci periodických nebo mimořádných prohlídek se ale jako negativní závěr lékařského posudku 
uvádí pozbytí zdravotní způsobilosti, na což je následně navázána povinnost zaměstnavatele převést 

zaměstnance na jinou práci (§ 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce), nebo mu může dát výpověď (§ 
52 písm. e) zákoníku práce). Jedná se o pozbytí zdravotní způsobilosti, tj. ztrátu něčeho, co bylo dříve 

zjištěno, v daném případě tedy dříve zjištěné zdravotní způsobilosti. Právní úprava musí vyřešit, zda 

když nebudou povinné vstupní prohlídky, bude existovat presumpce zdravotní způsobilosti, kterou 
bude možné ztratit.  

 

2. Připomínka k  bodu 18  

HK ČR požaduje doplnit text bodu 18 z gesce MZD (k zák. č. 258/2000 Sb.) takto, a to ve smyslu 

níže uvedeného odůvodnění: 

- zrušit povinnost obstarávat posudek lékaře a povinnost posudku zachovávat jej pouze pro 
případy, kdy by v prohlášení rodičů byla diagnóza, která by si vyžadovala lékařský závěr, zda je 

dítě schopno se akce zúčastnit; alternativně připravit taxativní výčet diagnóz vyžadujících 

posudek lékaře;  

- zrušit povinnost zdravotníka dělat z lékařských posudků výpisky, přehledy apod., jak požadují 

orgány hygieny; 

- odstranit povinnost provozovatele zotavovací akce kontrolovat očkování dle platného 

očkovacího schématu u dítěte. 

 

Odůvodnění: 

Posudek lékaře považuje HK ČR za nadbytečný, postačilo by prohlášení rodičů, které by rodič vyplnil 

jako nedílnou součást přihlášky, či smlouvy o zájezdu.   Rodič je zodpovědnou osobou za dítě, a HK 
ČR pokládá za nadbytečné po něm každé 2 roky vyžadovat návštěvu obvodního lékaře a platit 

zbytečný poplatek. Povinnost posudku by vznikla pouze na základě požadavku provozovatele 
zotavovací akce, či školy v přírodě, pokud by v prohlášení rodičů byla diagnóza, která by si vyžadovala 

lékařský závěr, zda je dítě schopno se akce zúčastnit. Nebo by mohl být dán taxativní výčet takových 

diagnóz. Stejně tak HK ČR pokládá za nadbytečnou povinnost zdravotníka dělat z těchto posudků 
výpisky, přehledy apod., které jsou ze strany hygieny požadovány a následně kontrolovány. 

Zdravotník na táboře s tímto stráví spoustu zcela zbytečné práce, která nedává smysl. 

HK ČR navrhuje odstranit povinnost kontroly očkování dle platného očkovacího schématu u dítěte 
na zotavovací akci provozovatelem. Opět – za dítě je zodpovědný rodič, a pokud chce stát kohokoli 

sankcionovat za neočkované dítě, nechť sankcionuje rodiče, nikoli provozovatele. HK ČR souhlasí s 

tím, že dítě má mít povinné očkování. Provozovatel zotavovací akce však určitě není tou správnou 
osobou, která by toto měla kontrolovat. U škol v přírodě tato povinnost není, ačkoli se jedná o akci 

velmi podobnou, mnohdy identickou. Tento požadavek zákona chápe HK ČR jako diskriminační. 
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3. Připomínka k  bodu 28.   

HK ČR požaduje vložit za text bodu 28 nový bod 29 takto. 

 

Gestor č. Popis zatěžující povinnosti Opatření 

MD 29 
K § 25 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích. Čerpací stanice pohonných hmot 
jsou z logiky věci zř izovány a  provozovány na 

pozemcích přilehlých k silnic ím nebo dálnic ím.  

Součástí čerpací stanice je zpravid la  pevně 
zabudovaný tzv. totem,  na kterém je zpravid la  

uvedeno logo společnosti, která  čerpací stanici 
provozuje, druhy pohonných hmot, které prodává, a  

jejich cena. Tento totem je považován silničním 
správním úřadem za reklamní zařízení a  k jeho 

umístění je vyžadováno povolení,  které musí být 

obnovováno každých 5 let a pokaždé je třeba znovu 

dokládat  

a) přehlednou situaci s vyznačenou vzdáleností 

reklamního zařízení od osy silnice (M 1:  50 000 – 

1:20 000),   

b) kopii katastrální mapy s vyznačeným okótovaným 
zákresem umístění poutače + výp is z katastru 

nemovitostí (ne starší 1/2 roku),  

c) barevný návrh poutače s okótovanými rozměry,   

d) souhlas vlastníka předmětné nemovitosti,  na 

které je reklamní zařízení umístěno,   

e) stanovisko Kra jského ředitelství polic ie,   

f) je-li žadatel právnická osoba, výpis z obchodního 

rejstř íku (postačí neověřená kopie).   

V situaci, kdy se nic nezměnilo,  je opakované 

předávání stejných dokumentů, které již má správní 

úřad k dispozic i,  a  předávání výp isů a  kopií z 

veřejných rejstříků zbytečnou byrokratickou zátěží .   

Metodicky upravit postup 
silničních správních úřadů 

tak,  aby v případě,  kdy 
osoba v zákonné lhůtě 5 let 

od vydání Rozhodnutí o 

povolení umístění 
reklamního zařízení 

(totemu) žádá o nové 
(navazujíc í) povolení a  

nenasta la  žá dná změna 

situace,  za  které bylo 
předchozí povolení vydáno,  

postačovalo místo 
opakovaného předkládání 

stejných dokumentů např.  
čestné prohlášení,  že k 

žádné změně nedošlo  

 

Odůvodnění: 

V situaci, kdy se nic nezměnilo, je opakované předávání stejných dokumentů, které již má správní 

úřad k dispozici, a předávání výpisů a kopií z veřejných rejstříků zbytečnou byrokratickou zátěží pro 

subjekty a hromaděním dalších a dalších papírů na straně úřadu. 

 

 

B. DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY K PŘEDKLÁDANÉMU MATERIÁLU  

Podle názoru HK ČR není Antibyrokratický balíček II dostatečně ambiciózní a absentuje v něm celá 

řada dalších opatření, z nichž jako zásadní doporučujeme doplnit:  
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1. Zjednodušit komunikaci zaměstnavatelů se správními úřady a dalšími institucemi, kdy nástup 

či ukončení pracovního vztahu zaměstnance zaměstnavatel hlásí paralelně na několik míst 
(ČSSZ, zdravotní pojišťovna, cizinec navíc ještě na ÚP, i když má volný vstup na trh práce). 

Zaměstnavatelé by přivítali, kdyby mohli tyto informace či jejich změny hlásit na jedno místo, 

odkud by je pak získávaly příslušné orgány.  

2. Upravit/zjednodušit povinnosti každoročního podepisování prohlášení poplatníka k dani z 

příjmu každým zaměstnancem – nikoliv každý rok, ale jen při nástupu do zaměstnání, 

odchodu a změnách. 

3. Vypustit povinnost dohlídek na pracovišti u kategorií první a druhé. 

4. Vypustit některá rizika ohrožení zdraví; problém byl legislativně řešen zatím jen částečně, 

doporučujeme se problematice dále věnovat. 

5. Zjednodušit a zpřehlednit úpravy pracovně-lékařských posudků. V praxi jsou časté případy, 
kdy z důvodu nepřehlednosti a roztříštěnosti úpravy v zákoně o specifických zdravotních 

službách a ve vyhlášce o pracovně-lékařských službách, nejsou dodrženy povinné náležitosti 
lékařských posudků, což přináší zbytečnou administrativu pro zaměstnavatele v podobě řízení 

o přezkumech lékařských posudků. 

6. Zjednodušit procesy při zaměstnávání cizinců, zejména zrušit povinnost oznámení volných 

pracovních míst ÚP. Administrativně a časově náročný proces zaměstnání cizince brání 

efektivnímu náboru nových zaměstnanců.    

7. Rozšířit možnosti zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď i bez uvedení důvodu  za 

podmínky vyššího odstupného. 

8. Zrušit § 87 a 88 a § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, tedy aby byly zrušeny administrativní 

informační povinnosti zaměstnavatelů vést evidenci občanů EU, jejich rodinných příslušníků 
a evidenci cizinců, které zaměstnává. Toto omezení brání efektivnímu náboru nových 

zaměstnanců.   

9. Zavést jednu digitální platformu / jeden elektronický prostor, kam bude zaměstnavatel hlásit 

informace společně pro všechny exekutory.  

10. Důsledné řešení digitalizace. Např. ČSSZ běží elektronicky jen u nemocenské dávky, u 

ostatních dávek ale bohužel vše stále papírově. 

11. Celkově zjednodušit daňový systém. V současné době existuje spousta slev a odpočtů, které 

si může zaměstnanec uplatnit, toto všechno musí zaměstnavateli dokládat a náklady na tuto 
administrativu zůstávají na straně zaměstnavatele, příkladem je roční zúčtování daně a 

uplatnění různých hypoték, úvěrů a darů.  

12. Snížit rozsáhlou administrativu spojenou s  vysíláním zaměstnanců do zahraničí a povinnost 

vystavování formuláře A1 i v případě krátkodobé pracovní cesty do zahraničí (např. jeden den 
nebo i méně) a to nejen zjednodušením, ale zejména digitalizací (elektronický dotazník a jeho 

elektronické odesílání a prokazování jeho existence apod.). S vysláním zaměstnance do 
zahraničí – i na školení nebo porady – je spojena poměrně rozsáhlá administrativa, nejen v 

podobě vystavení formuláře A1.Zároveň požadujeme, aby tato agenda a její vyřizování byla 

digitalizována.  

13. Zavést možnost sjednávat se zaměstnanci s přesčasovým paušálem přesčasový paušál 
v pracovní smlouvě a valorizace řešit jako u jiných zaměstnanců uvedením výše mzdy do 

mzdového předpisu.  Zatím platí povinnost sjednávat při každé valorizaci mezd se 

zaměstnanci s přesčasovým paušálem individuální dodatky k pracovním smlouvám.  


