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PREAMBULE 

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve svém programovém prohlášení vymezuje rozhodující úkoly 

pro hospodářskou politiku vlády a zákonodárných orgánů, jejichž řešení považuje za klíčové 

pro zajištění konkurenceschopnosti hospodářství, ekonomického růstu a zaměstnanosti.   

Důrazně uplatňuje také požadavek na stabilitu a předvídatelnost podnikatelského prostředí, 

které významně ovlivňují procesy rozhodování o rozvojových záměrech firem a jejich 

investicích.  
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LEGISLATIVNÍ PROCES 

 Vyhodnotit fungování RIA a nástrojů pro posuzování tzv. goldplatingu. Na základě 
vyhodnocení rozhodnout o potřebě přijetí opatření pro jejich účinné využívání. V 
rámci přijímání protikorupčních opatření nezvyšovat zbytečně administrativní zátěž.  

 Zavést princip Digital by default. 

 Zavést závazné hodnocení vlivu regulace na digitální ekonomiku – Digital Impact 
Assessment.  

 Nepřijímat novou právní úpravu ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. 

 

PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ – INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ 

 Zasadit se o dokončení projednání předložené novely insolvenčního zákona a zákona 
o insolvenčních správcích v Parlamentu ČR bez zbytečných průtahů a o její 
neprodlené uvedení do praxe. 

 Zvolit účinný postup v nastavení spolupráce příslušných orgánů státní správy a 
orgánů činných v trestním řízení (zejména MSp, MV a Útvar pro odhalování 
organizovaného zločinu) tak, aby byly nekalé insolvenční praktiky důsledně a 
urychleně trestně stíhány. 

 Schválit a prosadit právní úpravu k řešení rostoucích nákladů zaměstnavatelů v 
souvislosti s prováděním výkonu rozhodnutí o srážkách ze mzdy dle Občanského 
soudního řádu, prováděním rozhodnutí o oddlužení srážkami ze mzdy dle 
insolvenčního zákona a plněním informační povinnosti dle exekučního řádu. 

 

INVESTIČNÍ PROSTŘEDÍ, PODPORA INVESTIC 

 Dokončit legislativní proces novely stavebního zákona a souvisejících předpisů.  

 Zpracovat teze vedoucí k zásadní rekodifikaci stavebního práva zjednodušující 
povolování staveb směrem k původním záměrům jednotného či koordinovaného 
povolovacího řízení. 

 Pro stavby strategického významu (významné silnice, vodní cesty, železnice, 
plynovody, elektrárny) zpracovat speciální zákon, který by umožnil řešit jejich 
specifika v povolovacích řízeních a významně by urychlil proces přípravy jejich 
výstavby i samotnou realizaci.  

 Projednat a nastavit kritéria a nástroje poskytování investičních pobídek pro investice 
s vyšší přidanou hodnotou a s vysokým potenciálem růstu.  

 Dokončit připravovanou „malou“ novelu zákona o investičních pobídkách s cílem 
zjednodušení administrativy, odstranění dodatečných podmínek, které jdou nad 
rámec evropské legislativy, usnadnění zaměstnávání cizinců či legislativně-
technických upřesnění. 
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 Vytvořit komplexní program podpory průmyslových zón a jejich okolí, včetně 
doplňkových investic do dopravní, technické a občanské infrastruktury ve městech a 
obcích v okolí zón a doplnit je investicemi do lidských zdrojů. 

 Dosáhnout změny limitace alokace pro velké podniky ve vybraných prioritních osách 
OP PIK s cílem zajistit efektivní plnění cílů příslušných programů. 

 Předložit analýzu problémů, rizik, dosavadního čerpání a absorpčních možností ve 
vztahu k připraveným kvalitním projektům v jednotlivých programech evropských 
strukturálních a investičních fondů a předložit návrhy na realokace. 

 Zajistit řádné fungování monitorovacího systému MS2014+. 

 Na základě vyhodnocení proběhnutých výzev v OP PIK prokázat absorpční kapacitu, 
přínos a kvalitu projektů a realizovat příslib Ministerstva financí na doplnění 15 % 
finančních prostředků ze státního rozpočtu k částce z evropských zdrojů. 

 Do konce roku 2016 zahájit konkrétní kroky k aktivizaci ČMZRB a její transformaci na 
národní rozvojovou banku. Vyjasnit způsob centralizace finančních nástrojů pro 
programovací období 2021+, přičemž preferovaná varianta je pod ČMZRB.  

 Spustit financování start-upů pomocí Národního inovačního fondu, a to nejen přes 
Evropský investiční fond, ale i přes investiční společnost Národního inovačního fondu. 

 Zpracovat a následně zahájit implementaci koncepce standardizace řešící současné 
nedostatky jako je nízká míra překladů norem, využití finančních prostředků 
získaných prodejem norem pro normotvornou činnost a Centra technické 
normalizace, zvýšení participace uživatelů norem na rozhodovacím procesu či zvýšení 
dostupnosti technických norem. 

 

TRH PRÁCE  

 Důsledně uplatňovat princip filtrování (selekce) uchazečů o zaměstnání a s využitím 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti usilovat o jejich pracovní uplatnění.  

 Intenzivně pracovat s uchazeči o zaměstnání se základním vzděláním (využít 
individuální akční plány). 

 Aplikovat a průběžně vyhodnocovat nástroje na podporu regionální mobility. 

 Zajistit regulaci nekolidujícího zaměstnání k eliminaci negativních dopadů, při 
současném zachování jeho funkčnosti. 

 Odbourat bariéry k přístupu cizinců na český pracovní trh. 

 Zpracovat a přijmout parametrický systém pro úpravu růstu minimální mzdy, který 
bude zajišťovat předvídatelnost jeho vývoje. 

 Provést revizi dávkového systému a jeho provázání s oblastí zaměstnanosti (zvýšení 
motivace příjemce dávek k hledání zaměstnání a přijetí nabízených pracovních míst). 

 Stabilizovat sociální systémy a nezavádět opatření, která by ohrozila jejich stabilitu a 
byla potenciálním rizikem zvýšení nákladů zaměstnavatelů (nerušit karenční dobu, 
přijmout změny ve výši dávek nemocenského při déle trvající pracovní neschopnosti, 
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nepřevádět agendu odškodňování pracovních úrazů na ČSSZ, nezavádět dlouhodobé 
ošetřovné). 

 Navrhnout opatření, která by vedla k vyššímu zapojení účastníků do doplňkových 
penzijních systémů a tím ke zvýšení jejich celkových důchodových příjmů (včetně 
vytvoření tzv. předdůchodů pro zaměstnance pracující v těžkých a namáhavých 
profesích). 

 

ZDRAVOTNICTVÍ 

 Odmítnout návrhy jednotného systému odměňování ve zdravotnictví.  

 Přijmout účinná opatření k uvolnění přehnané regulace trhu ve zdravotnictví. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 Dokončit legislativní proces změny principů financování školství (novelou školského 
zákona) a tím nahradit nevyhovující systém financování „per capita“. Zajistit 
odpovídající navýšení střednědobého výhledu kapitoly školství na roky 2018-2020. 

 Vytvořit motivační podmínky pro získávání a odměňování kvalitních odborníků z 
praxe a jejich zapojení do vzdělávání. 

 Zahájit projekt tvorby predikčního systému „KOMPAS“ (MPSV). 

 Zapracovat legislativní a nelegislativní doporučení projektu POSPOLU a dalších prvků 
duálního vzdělávání v ČR. Z prostředků OP VVV navrhnout program podpory 
technického vzdělávání na všech stupních škol v návaznosti na výsledky Roku 
průmyslu a technického vzdělávání a doporučení projektu POSPOLU. 

 Spustit nový systému akreditací, podpořit tvorbu multioborových a profesně 
orientovaných oborů na vysokých školách ve vazbě na potřeby Průmyslu 4.0. 

 Zajistit systémové spolufinancování soustav NSK a NSP ze strany MŠMT a MPSV. 
Schválit dlouhodobě neschválené návrhy kvalifikací ze strany Autorizujících orgánů 
(ministerstev). 

 

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 

 Zpracovat a přijmout koncepci změny řízení VaVaI za účelem vyšší efektivnosti 
prostřednictvím centralizace veškeré státní podpory VaVaI. 

 Připravit koncepci vzniku zastřešující instituce aplikovaného výzkumu a vývoje 
obdobného typu jako je Fraunhoferova společnost v SRN.  

 Zpracovat nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, který by podporoval co 
nejširší spolupráci výzkumné a aplikační sféry, využíval všech potenciálně dostupných 
nástrojů podpory, snížil administrativní zátěž a do veškerého rozhodování o státní 
podpoře VaVaI zahrnul roli uživatelů výsledků, reprezentovaných jejich organizacemi, 
včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR. 
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 Novelizovat zákon 130/2002 Sb., o podpoře VaVaI tak, aby obsahoval zavedení jiných 
než dotačních nástrojů podpory VaVaI. 

 Zpracovat vyhodnocení reálné udržitelnosti výzkumných center budovaných z OP 
VaVaI, programu OP VVV a dalších a v případě pozitivního hodnocení zajistit jejich 
další rozvoj. Zajištění udržitelnosti neznamená automatické převedení dosavadní 
podpory center do institucionální podpory. 

 Připravit a vládou schválit hodnocení výzkumných organizací a programů, které 
zásadním kvantifikovatelným způsobem zohlední význam aplikovaného výzkumu, 
spolupráci výzkumných organizací s firmami a využitelnost výsledků pro praxi.  

 Připravit a vládou schválit jednotný a závazný výklad k vyjasnění definice kapacity 
výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury vybudovaných s veřejnou 
podporou, která odstraní současnou nejistotu a podpoří spolupráci s aplikační sférou. 
Toto uplatňovat jednotně za celou ČR také ve vztahu k Evropské komisi. 

 Zajistit ve střednědobém výhledu státního rozpočtu dostatečné účelové financování 
aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje, zejména pro programy TA ČR, MPO a 
na projekty mezinárodní spolupráce v gesci MŠMT a TA ČR. 

 Předložit dokument obsahující konkrétní opatření pro podporu vyšší účasti českých 
podniků a výzkumných organizací v projektech Horizont 2020 včetně harmonogramu 
jejich implementace. 

 Přijmout opatření podpory kolaborativního výzkumu realizovaného výzkumnými 
organizacemi a průmyslovými podniky, která sníží administrativní zátěž, zajistí 
výchovu a migraci výzkumných pracovníků a zvýší kvalitu center transferu 
technologií. 

 Pro minimalizaci nejistoty daňového zvýhodnění VaV a k motivaci firem k vyšším 
investicím v této oblasti: 

- využívat při sporných případech posudky znalců na danou problematiku, kteří 
zhodnotí přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasní výzkumnou nebo 
technickou nejistotu, 

- zajistit opakované proškolování pracovníků správců daně a odborné veřejnosti 
z oblasti VaV tak, aby používali ve své praxi jednotný přístup k řešení této 
problematiky. 

 

ENERGETIKA 

 V rámci zajištění ochrany nerostného bohatství ČR zpracovat analýzu dostatečnosti 
stávajících opatření (především legislativních) pro trvalé zajištění přístupu ke 
strategicky významným zásobám hnědého uhlí v lomu ČSA. V případě potřeby 
navrhnout nezbytná opatření. 

 Zajistit účinnou a urychlenou implementaci alternativního schématu energetických 
úspor. Nastartovat efektivní čerpání prostředků na kvalitní projekty v oblasti 
energetické účinnosti z evropských strukturálních a investičních fondů. Zajistit 
monitoring a reporting dosahovaných úspor. Zakotvit koordinační a metodickou roli 



 
7 

MPO. Nastavit energetickou efektivitu jako společenské téma na roveň kvalitního 
životního prostředí. 

 Podpořit širší využívání EPC kontraktů, v nichž je investice do modernizace budov 
hrazena z dosažených energetických úspor. Umožnit jejich použití u organizačních 
složek státu tak, aby mohly být efektivně splněny závazné cíle ČR v oblasti úspor.  

 Sledovat a zajistit plnění koncepčních dokumentů energetické politiky: 

- Státní energetická koncepce 

- Národní akční plán chytrých sítí 

- Národní akční plán čisté mobility  

 Národní akční plán jaderné energetiky 

 Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů 

 Ve vztahu k chystaným revizím pravidel v energetice na evropské úrovni podporovat 

- v oblasti market designu energy-only market, maximálně tržní přístup, co 
nejméně rušivých státních zásahů, včetně kapacitních trhů, 

- v oblasti revize EU ETS obnovu funkčnosti a původního smyslu systému, 
odstranění konfliktu s dalšími klimatickými politikami a zajištění dostatečného 
množství povolenek pro ohrožená odvětví, včetně teplárenství, 

- v oblasti revize směrnice o energetické účinnosti nastavení cíle pro rok 2030 v 
souladu se závěry Rady. 

 Zmírnit finanční zátěž, kterou musí nést průmysl v souvislosti s úhradou prostředků 
na podporu obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů. 

 Zavést systém kompenzace nepřímých nákladů pro odvětví ohrožená únikem uhlíku 
vyplývajících z přenosu ceny emisních povolenek do cen elektrické energie. 
Kompenzace, které jsou již dnes v řadě zemí zavedeny, by měly alespoň částečně 
omezit negativní dopady EU ETS na zpracovatelský průmysl, které budou s růstem 
ceny povolenky stále tíživější.  

 Stabilizovat investiční prostředí v energetice, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie, kde dochází k častému porušování garantovaných a transparentně 
nastavených podmínek. 

 

DIGITÁLNÍ EKONOMIKA, DATA, PRŮMYSL 4.0 

 Zjednodušit a zefektivnit systém vládních pracovních a poradních orgánů pro digitální 
agendu zastřešený národním koordinátorem pro digitální agendu se zapojením 
Svazu. Systematizovat a zefektivnit plnění vládních strategií zahrnujících digitální 
agendu. 

 Ve spolupráci se sociálními partnery nejpozději do 30. 6. 2017 zpracovat jednotný 
koncepční materiál „Akční plán Společnost 4.0“ k agendám 4.0, včetně Průmyslu, 
Práce a Vzdělávání 4.0 obsahující specifikaci úkolů pro jednotlivé ústřední orgány 
státní správy, včetně jejich termínů. 



 
8 

 V oblasti ochrany dat připravit:  

- vyváženou a business-friendly implementaci obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, vyvíjet aktivní osvětovou činnost ve firmách a připravit 
průvodce nařízením pro firmy, 

- transpozici směrnice o kybernetické bezpečnosti způsobem, který 
administrativně nezatíží firmy a nebude rozšiřovat výčet jejich povinností nad 
rámec směrnice, 

- osvětovou kampaň za rozšíření využití mechanismu pro bezpečný 
transatlantický přenos dat s názvem EU-US Privacy Shield v českých firmách. 

 Podpořit činnost otevřené Platformy pro Průmysl 4.0 při SP ČR. 

 Zajistit finanční podporu z evropských i státních dotačních programů pro projekty 
firem na rozvoj Průmyslu 4.0 a jejich mezinárodní spolupráce v rámci sdílení best 
practice v této oblasti. Pro hodnocení vazby na průmysl 4.0 využít evaluační model 
digitální zralosti. 

 Zajistit rozvoj nových služeb eGovernmentu pro občany a podnikatele s cílem 
zlepšení postavení ČR v mezinárodním srovnání. V oblasti eGovernmentu úspěšně 
realizovat konkrétní krátkodobé cíle:  

- zavedení daňově uznatelné a právně podložené elektronické fakturace ve 
státní sféře i ve firmách, 

- systemizace procesů při schvalování veřejných zakázek ve veřejné správě, 

- zlepšení využívání prostředků z ESI fondů určených na realizaci projektů 
eGovernmentu. 

 Nastavit a vyhlásit výzvy v OP PIK určené na rozvoj vysokorychlostního internetu. 

 V rámci usnadnění výstavby internetových sítí prosadit při jednání v parlamentu 
návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na výstavbu vysokorychlostních 
internetových sítí, jehož znění bude respektovat požadavky odborné veřejnosti.  

 Prosadit implementaci principů zakotvených v Národním plánu rozvoje sítí nové 
generace v praxi. 

 V rámci rozvoje Jednotného digitálního trhu zajistit účast při zpracování nových 
evropských pravidel pro geoblocking, ochranu autorských práv a volný tok dat, která 
nezatíží firmy a umožní další rozvoj digitálních inovací. 

 

DOPRAVA 

 Zajistit podmínky pro realizaci klíčových dopravních staveb dle Sektorových strategií II 
ve všech dopravních módech. Pravidelně předkládat harmonogram výstavby 
dopravní infrastruktury doplněný o položky data předložení a vydání závazného 
stanoviska EIA, získání stavebního povolení a položku ukazatele prostavěnosti v 
jednotlivých letech a dodržet deklarované termíny. 
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 Provázat investice do dopravních staveb s aktivitami investorů i s plánovanými 
veřejnými investicemi. 

 Zpracovat strategický pohled na budoucnost dopravy/mobility (např. k roku 
2025/2030), který nebude zohledňovat pouze aktuální problémy (jako v případě 
„Národního akčního plánu Čistá mobilita“), ale také výzvy ve středně až 
dlouhodobém horizontu (10 let a více). 

 Pokračovat v přípravě otevřené soutěže na nového provozovatele mýta a zajistit 
hladký přechod. 

 Jednat s Evropskou komisí a zajistit odmítnutí jednostranných opatření 
uplatňovaných na zahraniční dopravce jednotlivými členskými státy (MiLoG, Loi 
Macron). 

 Stabilizovat roční příspěvek krajům ze státního rozpočtu na opravy silnic II. a III. třídy. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Připravit „velkou“ novelu vodního zákona s cílem nastavit legislativní prostředí, které 
zajistí změny systému financování vodního hospodářství v ČR, mimo jiné za účelem 
zastavení nárůstu poplatků za odběr povrchových vod a udržitelnosti financování 
podniků Povodí. Identifikovat zdroje financování provozu podniků Povodí s cílem 
spravedlivějšího sdílení nákladů na jimi zajišťované veřejné služby. Nahradit systém 
financování podniků primárně průmyslem a zapojit všechny uživatele činnosti 
podniků Povodí do jejich financování. 

 Provést změnu kompetenčního zákona k zajištění jednoho gestora v problematice 
vod a optimalizovat tak řízení vodního hospodářství v ČR. 

 Projednat s průmyslem a dokončit Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, 
který má dopad na průmysl, například v oblasti opatření proti suchu v souvislosti s 
přípravou „velké“ novely vodního zákona a navazujících dokumentů majících za cíl 
mimo jiné zajištění minimálního průtoku vody apod. 

 Upravit programy dotační politiky státu, aby umožnily čerpání velkým podnikům tam, 
kde podpořená opatření mohou přinést významné efekty z hlediska dopadů na 
životní prostřední – například opatření proti suchu. 

 Schválit novou odpadovou legislativu s cílem dosáhnout generační změny v oblasti 
nakládání s odpady. Vytvořit podmínky pro rozvoj technologií na využívání odpadu, 
namísto jeho ukládání.  

 Zpracovat prováděcí předpisy k zákonu o odpadech a k zákonu o výrobcích s 
ukončenou životností. 

 Zasadit se o přechod na Oběhové hospodářství, při implementaci norem v oblasti 
oběhového hospodářství do národní legislativy pak zohlednit dopady a příležitosti pro 
tuzemský průmysl. 

 Zajistit dostatečné množství finančních prostředků v kapitolách rozpočtu příslušných 
resortů a jejich střednědobých výhledů na snižování energetické náročnosti, 
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zefektivnění využívání vod pro průmysl a další investice směřované ke zlepšení kvality 
životního prostředí v ČR.  

 Projednat a schválit Národní akční plán pro obnovitelné zdroje (zejména kapitola 
doprava), umožnit postupnou realizaci závazku snížení emisí skleníkových plynů z 3 % 
(2016) do 6% (2020). 

 Zabezpečit financování projektů odstraňování starých ekologických zátěží 
vyplývajících z uzavřených Ekologických smluv a dalších souvisejících právních 
dokumentů. 

 V rámci mezinárodního vyjednávání (ochrana klimatu, Evropský systém obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS), REACH, nařízení CLP a 
nanomateriály, „non-toxic environment) se soustředit na posílení 
konkurenceschopnosti českého průmyslu.  

 Upravit vyhlášku o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a umožnit snížení 
příspěvku na likvidaci solárních panelů, který zbytečně váže peněžní prostředky 
podniků, zatímco skutečné náklady kolektivních systémů pro zpětný odběr 
elektroodpadů se pohybují v nižší úrovni. 

 Přijmout program revize nově přijatých environmentálních právních předpisů 
(„ekoaudit“) po uplynutí dvou až tří let z hlediska jejich faktického, tedy i 
nezamýšleného dopadu na průmysl. Provést korekci těchto právních předpisů.  

 Zajistit sjednocení statistik vykazování odpadů tak, aby firmy vyplňovaly pouze jeden 
dotazník a příslušné státní organizace (ČSÚ a MŽP) jednou poskytnutá data navzájem 
sdílely. 

 Aktivně se podílet na přípravě nového BREF dokumentu Emise odpadních plynů 
(CWG). 

 

DANĚ A POJISTNÉ  

 Předložit analýzu konkrétních přínosů opatření boje proti daňovým únikům pro 
podnikatelské subjekty zavedených či zaváděných za této vlády. 

 Předložit zadání úprav či vytvoření IT systémů k naplnění cílů daňového kiosku a cílů 
Ministerstva financí nazvaných "Moderní a Jednoduché daně". Provést integraci dat 
správy daní a pojistného. 

 Na základě diskuse s podnikatelským sektorem předložit analýzu rozšíření závazného 
posouzení a možnosti zavedení institutu odvolání. Provést úpravy v příslušných 
daňových zákonech. 

 Zajistit právní úpravu příslušných daňových zákonů, daňového řádu a úpravu IT 
systému finanční správy, která zajistí nezadržování nesporné části vratky DPH. 

 Zpracovat a předložit analýzu rozšiřování režimu přenesení daňové povinnosti DPH 
(reverse charge) s ohledem na související náklady, přenášená rizika a dopady na cash 
flow daňových subjektů. Bez důkladné analýzy prokazující jednoznačné významné 
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přínosy pro všechny subjekty nespouštět pilot plošného reverse charge pro položky 
nad 10 tisíc eur. 

 Odmítnout na mezinárodní úrovni jakékoliv zpřísnění navrhovaných opatření v rámci 
aktivity "rozmělňování daňové základny a přesouvání zisků" ("BEPS") a nezavádět 
opatření, pokud nejsou implementována globálně. 

 Přijmout změny v legislativě, aby v případě dlouhotrvajících neefektivních daňových 
kontrol či při postupu odstraňování pochybností byly plně kompenzovány skutečné 
náklady podnikatelů spojené se zadržením prostředků.  

 Zrušit povinnost vyžadování kopií podkladů při exekučních srážkách a insolvencích 
okresním správám sociálního zabezpečení vystavovaných k příloze k žádosti o dávku 
nemocenského pojištění.  

 Novelou zákona o daních z příjmů navrátit postup uplatnění na nezdanitelnou částku 
ve výši úroků z hypotečního úvěru, popřípadě jiného úvěru poskytnutého bankou v 
souvislosti s hypotečním úvěrem, pouze prostřednictvím podání přiznání k dani z 
příjmů fyzických osob, jak tomu bylo do roku 2005. 

 

PODPORA EXPORTU 

 Zpracovat a předložit hodnocení zastupitelských úřadů z hlediska kvality zajišťování 
služeb pro exportéry a přijmout opatření pro jejich zlepšení. 

 V případě, že bude Číně udělen status tržního hospodářství, přijmout účinná opatření 
na ochranu průmyslu EU před levnými čínskými dovozy. 

 Vyřešit systém fungování státní podpory v oblasti exportního financování a pojištění. 

 Identifikovat témata zahraniční rozvojové spolupráce, která umožní partnerské 
komerční návaznosti na rozvojové projekty a dodávky českého zařízení a služeb. 

 

EU ZÁLEŽITOSTI 

 Spolupracovat s podniky při vyjednávání dohody o budoucí podobě vztahů EU – UK a 
formulování pozice CZ v rámci vícerychlostní Evropy. 

 V rámci revize Globální strategie EU prosadit pro byznys stabilní, bezpečné a 
předvídatelné globální prostředí. 

 Prosadit, aby priority byznysu v ČR a EU byly zohledněny v návrhu rozpočtu EU na rok 
2017, střednědobé revizi Víceletého finančního rámce do roku 2020 a projednávání 
VFR Post 2020. 

 Zajistit, aby dokončení HMU v souladu s návrhy ze zprávy 5 předsedů bylo i nadále 
projednáváno ve formátu EU-28(27). 

 Zajistit, aby systém benchmarků v rámci Evropského pilíře sociálních práv, jako 
součásti procesu dokončení HMU byl rozšířen na celou EU-28(27). 

 


