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STÁTNÍ ROZPOČET 

Srpen přinesl rekordní výši 
přebytku rozpočtu, nejvyšší od 
vzniku ČR  

Rekordní výše českého přebytku rozpočtu  
- v tomto duchu se nese celá řada ekonomic-
kých zpráv v Česku. Jen pár měsíců před kon-
cem roku vystoupal až na 81,2 miliardy korun. 
V červenci dostáhl hodnoty 75,6 miliard  
korun. Ministerstvo financí zdůraznilo, že jde  
o nejlepší srpnový přebytek od vzniku samo-
statné České republiky. Navýšení podle slov 
MF ČR vyvolal růst daňových příjmů. Dále za 
ním stojí také pokles investic. 
Loňský srpnový přebytek dosáhl výše 19 mili-
ard korun. Celkové příjmy rozpočtu meziročně 
narostly o 43 miliard na 859,3 miliardy korun. 
Celkové výdaje se snížily o 19,2 miliardy. 
Ministr financí Andrej Babiš zdůraznil, že jde  
o nejlepší výsledek hospodaření země od její 
samostatnosti v roce 1993. Kladně v tomto 
procesu ohodnotil fungující Finanční správu, 
jež stojí za rostoucím výběrem daní. Rozpočet 
na celý tento rok paradoxně počítal se schod-
kem ve výši 70 miliard korun. 

Například vyšší růst daní z příjmu právnických 
osob ovlivňuje vysoká zaměstnanost a také 
zrychlující se nárůst mezd. I domácnosti více 
utrácejí, což přispívá k vyššímu odvodu daní.  

Na lepším výsledku hospodaření se však také 
významně podepsaly nižší veřejné investice.  
V tomto roli hraje delší příprava nových pro-
jektů, jež jsou financovány z prostředků  
evropských fondů, a také problematická EIA, 
posudky o dopadu staveb na životní prostředí. 
Dále je poukazováno i na roli nových finanč-
ních opatření, například kontrolní hlášení  
a přenesení daňové povinnosti. 

BANKOVNICTVÍ 

Zákon o spotřebitelském úvěru 

Poslanecká sněmovna i Senát schválily návrh 
nového zákona o poskytování spotřebitel-
ských úvěrů, jehož hlavním cílem je ochrana 
spotřebitele. Změny by se měly dotknout 
zejména možnosti předčasného splacení 
hypoték, upravena by měla být i pravidla pro 
tzv. mikropůjčky a rovněž by mělo dojít ke 
zpřísnění podmínek podnikání v této oblasti. 

O tzv. mikropůjčce mluvíme v případě, kdy 
spotřebitelský úvěr nepřesáhne 5 000 Kč. 
V současné době dostane mikropůjčku každý, 
co se má ovšem změnit. Poskytovatel bude 
povinen i u tohoto druhu půjčky ověřit schop-
nost splácet úvěr. V případě hypotéky je nej-
výraznější změnou možnost jejího úplného 
splacení bez jakýchkoli sankcí. 

Zákon bude dále stanovovat maximální možné 
sankce za pozdní splátky, a to do 200 000 Kč, 
respektive 0,1 % denně z dlužné částky. Česká 
národní banka bude mít nově dohled nad 
celým finančním trhem.  

Ministerstvo financí si od nových pravidel 
slibuje zejména pokles počtu společností 
nabízejících půjčky. Návrh zákona nyní čeká 
schválení prezidentem republiky a jeho účin-
nost se předpokládá od října či listopadu 
tohoto roku. 

DANĚ 

Daň z nabytí nemovitosti 

Daň z nabytí nemovitosti bude nově platit 
kupující. Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce 
zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se 
mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 
Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato 
novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016. 

Podle současné úpravy je na smluvních stra-
nách kupní smlouvy, aby se dohodly, která  
z nich daň zaplatí. Zpravidla daň platí prodáva-
jící, a kupující je tak v pozici ručitele. 

Čtyřprocentní sazba daně zůstane zachována. 
Novela také osvobozuje od této platby kraje, 
obce a jejich svazky. Kompletní zrušení daně z 
nabytí nemovitých věcí nebo její snížení Sně-
movnou neprošlo 

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 

Nákupčí firem z Německa budou  
v Praze hledat nové dodavatele 

Německý svaz nákupčích (BME) ve spolupráci 
s Česko-německou obchodní a průmyslovou 
komorou (DTIHK) pořádají v Praze setkání 
nákupčích firem z Německa s dodavateli ze 
střední Evropy. Jak napovídá název akce 
„3rd CEE Procurement & Supply Forum“, letos 
půjde již o třetí ročník. Konat se bude 
19. října 2016. 
České firmy tak budou mít jedinečnou příleži-
tost najít nové odbytiště pro své zboží  
a navázat mezinárodní spolupráci s některou 
z přítomných firem. V rámci této akce se 
návštěvníci budou moci těšit také na přednáš-
ky, diskuse a workshopy z oblasti logistiky, 
zahraničního obchodu a legislativy s nimi 
spojené.  

Návštěvníci si také budou moci poslechnout 
přednášku nákupčího společnosti BMW 
Group z Mnichova, který poradí, jak se stát 
dodavatelem světově úspěšných firem.  

Německé firmy budou hledat především 
partnery z oblasti zpracování kovů, výroby 
elektronických součástek, výroby ocelových 

konstrukcí, osvětlení, výroby nábytku či tlako-
vých nádob. 

LEGISLATIVA 

Zákon o Sbírce zákonů 

Senát 15. června 2016 schválil elektronickou 
podobu Sbírky zákonů v rámci zákona o Sbírce 
zákonů. Hlavním cílem zákona je zvýšit  
dostupnost, přehlednost a srozumitelnost 
platného práva. Vyhledávání aktuálního znění 
zákona bude možné v rámci Sbírky zákonů 
bezplatně. Elektronická Sbírka zákonů by měla 
začít fungovat od roku 2020. 
 

Novela zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu 

Poslanecká sněmovna v květnu 2016 stvrdila 
novelu zákona č 334/1992 Sb.,  
o ochraně zemědělského půdního fondu, díky 
které mají individuální stavebníci platit za 
vyjmutí půdy ze zemědělského půdního 
fondu pro stavbu rodinných domů méně než 
dosud.  

Stavebníci budou podle přijaté novely hradit 
poplatek určený jen podle bonity půdy  
a nebude se zohledňovat ekologická váha 
prostředí, v němž se má stavět. 

Novela dále ruší poplatky za vyjmutí půdy pro 
krajské a obecní komunikace. U veřejně pro-
spěšných staveb v zastavěném území v prolu-
kách do 0,5 ha už nemá být zapotřebí souhlas 
úřadů s vyjmutím. Novela zákona nabyla 
účinnosti 28. června 2016. 

EKOLOGIE 

Změny v ISPOP a IRZ od 1. 9. 2016 

Na začátku srpna vyšla ve Sbírce zákonů nove-
la zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném 
registru znečišťování životního prostředí (IRZ) 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí  
(ISPOP), která bude účinná už od 1. září 2016.  

Na začátku srpna vyšla ve Sbírce zákonů nove-
la zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném 
registru znečišťování životního prostředí (IRZ) 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí  
(ISPOP), která bude účinná už od 1. září 2016.  

Novela s sebou nese tři zásadní změny,  
v rámci kterých bude například zrušena auto-
rizace hlášení zaslaných do systému ISPOP. 
Novela zároveň ruší i možnost zaslat plnou 
moc prostřednictvím datové schránky ISPOP. 
Co se týče IRZ, chystané změny se budou týkat 
především ohlašování agendy. 
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