PŘIPOMÍNKY
k materiálu Ministerstva průmyslu a dopravy
Stav implementace Národního plánu obnovy
V Praze dne 18. března 2022
Č. j.: 25/6000/2022

A. Obecné připomínky k navrhovanému materiálu
1.
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) konstatuje, že Národní plán
obnovy (dále jen „NPO“) čelí poměrně značným problémům jak z hlediska financování ze státního
rozpočtu, tak bohužel také z hlediska koordinace a implementace. Je třeba se důsledně a
průběžně zabývat otázkou realizovatelnosti navrhovaných opatření, aby splnění řady povinností,
ukládaných předloženým materiálem, bylo možné uskutečnit v uvedeném časovém rámci. Pokud i
přes úpravu harmonogramu, resp. prodloužení termínů, nebude možné některé projekty
realizovat, je třeba řešit přesměrování části prostředků na jiné projekty. Přesměrování by mělo
podpořit obnovu zejména těch nejhůře postižených oblastí ekonomiky, jako je cestovní ruch,
gastronomie nebo konferenční business.
2.
V důvodové zprávě k materiálu se již předem uvádí, že změna prováděcího rozhodnutí CID
má u EK minimální šance, což by znamenalo, že tak, jak byl NPO schválen, již další změny
neumožňuje. Přes to navrhujeme, aby MPO požádalo o mimořádnou dodatečnou změnu CID a o
čerpání dalších finančních prostředků v souvislosti s potřebou řešit důsledky válečného konfliktu
na Ukrajině a s cílem dosáhnout co největší energetické nezávislosti na Rusku i pro firmy.
3.
HK ČR podporuje co nejrychlejší řešení organizačních problémů plnění NPO a navrhovanou
úpravu milníků u jednotlivých komponent. Vláda musí zároveň urychleně rozhodnout, jak umožní
realizaci, hrazení, příp. revizi komponent, které byly přeřazeny do financování z národních zdrojů –
zejména se to týká komponenty 4.5.2 (Transformace Státního fondu kinematografie na Fond
audiovize).
Nad rámec zmíněných obecných úskalí při implementaci NPO přichází HK ČR s následujícími
požadavky.

B. Konkrétní doporučující připomínky k navrhovanému materiálu
1.

R ozšířit Pilíř 1 Digitální transformace v oblasti přímé podpory digitální transformace podniků

Odůvodnění:
Pilíř digitální transformace je jedním z těch, kde byla možná účast firem z odvětví cestovního
ruchu. Podpora cestovního ruchu jako jednoho z nejvíce zasažených odvětví hospodářství je
v rámci NPO zcela nevyvážena a nedostatečně reaguje na řešení následků zásadního omezení
cestovního ruchu v době pandemie. Doporučujeme proto tento pilíř rozšířit, a to hlavně v oblasti
přímé podpory digitální transformace podniků (přesunem a zvýšením alokovaných finančních
prostředků).
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Digitalizace je klíčová pro další zefektivnění práce a konkurenceschopnost na trhu. Tento pilíř by
měl umožnit podnikatelům v zasažených oborech podpořit distribuci svých produktů či služeb
přímým prodejem, a tím více konkurovat zprostředkovatelským službám, které mnohdy
představují další náklady za distribuci a jejich promítání do cen pro konečného spotřebitele.
2.

V yps at výzvy z kapitol 1. 3. 4 a 1. 3. 5 n ejpozd ěji d o polovin y roku 2022

Odůvodnění:
Aby bylo možné dokončit projekty včas a v souladu s pravidly NPO, musí být v polovině roku 2022
schválená evropská notifikace a vyhlášeny dotační výzvy. V případě výzvy na komponentu 1.3.4 je
současně potřeba zajistit notifikaci výzvy Evropskou komisí. V případě časového prodlení (= výzva
nebude připravena do 30. 6. 2022) hrozí riziko, že nebude reálné dodržet časové podmínky výzvy
a zajistit, že uvedená telekomunikační infrastruktura bude provozuschopná na konci roku 2025,
jak je nyní navrženo v NPO.
3.

Prodloužit časový rámec pro dokončení a č erpán í pros třed ků (n ejen ) u kapitoly 1. 3

Odůvodnění:
Zejména, pokud by nedošlo k vyhlášení výzev v polovině roku 2022, je třeba prodloužit časový
rámec pro dokončení a čerpání prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost, a to na v tuto chvíli
nejzazší možný termín, tj. do 30. 6. 2026, s ohledem na povinnost dokončení všech
administrativních úkonů v rámci NPO na straně MPO do 31. 12. 2026.
Konec v současném nastavení připadá na zimní období, kdy je ale velmi obtížné, až nemožné,
dokončovat stavby sítí elektronických komunikací. Fakticky tak termín stanovený na 31. 12. 2025
znamená zkrácení lhůty pro realizaci o několik měsíců. Při prodloužení lhůty do června 2026 bude
možné dokončit stavební práce v jarních měsících a díky tomu realizovat více projektů
rozšiřujících a zpřístupňujících digitální vysokokapacitní sítě. Tento postup je třeba zvážit i u jiných
kapitol než 1.3.
4.
Urychlit vyhlášení dotačních výzev u obou pilířů projektu „Pokrývání železničníc h korid orů
mob iln ím s ign álem 5G“ v rámc i kapitoly 1. 3
Odůvodnění:
Pro splnění cíle lepšího mobilního signálu uvnitř vagónů je třeba zahuštění pasivní infrastruktury
(stožáry pro umístění vysílačů) podél železničních tratí i instalace tzv. opakovačů do vlakových
souprav. Proto je potřeba administraci a vyhlášení dotačních výzev urychlit v obou případech.
5.

Doplnit n aplň ován í kompon en ty 1. 6 (Zryc h len í a d igitalizac e s taveb n íh o řízen í)

Odůvodnění:
Doplnění je nutné vzhledem k rozsahu plnění cílů a úkolů vyplývajících z NPO a zákonného rámce
s ohledem na čerpání finančních prostředků a vzhledem k časovému rámci (harmonogramu) a
jeho plnění.
6.
R ozšířit komponentu 2.2 Snižování spotřeby energií vzhled em k pos led n ímu vývoji c en
en ergií
Odůvodnění:
Vzhledem k současné situaci v oblasti energií je žádoucí tuto komponentu rozšířit a navýšit
alokované finanční prostředky. Umožnilo by se tím i větší zapojení ze strany soukromých firem.
Problematika dramatického růstu cen energií může být částečně řešena zaváděním prvků a
technologií ke snižování spotřeby. HK ČR se domnívá, že růst cen energií je v současné době
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zásadním limitem pro rozvoj našeho hospodářství. Situace se dramaticky změnila od doby, kdy byl
NPO připravován, a tudíž změny v této oblasti HK ČR považuje za zcela legitimní a argumentačně
podložené i pro žádost u EK o úpravu.
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