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ÚVOD
V roce 1997 Svaz prùmyslu a dopravy ÈR pøipravil první bílou knihu  Námìty pro politiku zvýení
konkurenceschopnosti èeského prùmyslu. Její pøijetí ze strany vládní administrativy bylo velmi chladné.
Materiál byl zpracován v období latentní krize, která se plnì projevila zanedlouho poté a uzavøela tak
jednu z etap ekonomické transformace. Tehdy jsme se snaili upozornit na to, e vedle makroekonomické politiky, kde je role vlády nezastupitelná, je neménì dùleitým úkolem vlády zabývat se také
tvorbou mikroekonomického prostøedí, pøíznivého pro rozvoj inovaèních aktivit, pro firemní investice a
zahranièní obchod. Poadovali jsme, aby vláda nejen deklarovala svoji jednoznaènou podporu rozvoji
prùmyslu v naí zemi, ale zejména uèinila takové kroky, které by reálnì pomohly zrychlit rùst prùmyslové výroby. Poadovali jsme, aby vláda zformulovala principy prùmyslové politiky a aby pro nae firmy
byly vytvoøeny stejné podmínky, jaké mají nai konkurenti.
S odstupem let mùeme øíci, e mnohé z tehdejích námìtù se staly realitou, e se podaøilo dosáhnout
vìtího porozumìní mezi podnikateli a vládou jako tvùrcem pravidel podnikání. Jsme pøesvìdèeni, e
mnohá z tìchto opatøení pøispìla svým dílem k ekonomickému vzestupu, který jsme od té doby zaznamenali.
Jestlie nyní pøicházíme s novým materiálem Námìty pro hospodáøskou politiku, pak je to nikoli
proto, abychom vládu pøesvìdèovali o nutnosti podpory prùmyslu. Domníváme se, e v tom je veobecná shoda. Zpracovali jsme ho pøedevím proto, abychom v nìm shrnuli jak poznatky irokého
odborného zázemí Svazu prùmyslu a dopravy ÈR, tak i v prvé øadì poznatky a zkuenosti podnikového
managementu z uplynulých let, a navrhli vládì, co je nutno zlepit, co je nutno podpoøit, a pøípadnì
navrhli konkrétní priority její dalí hospodáøské politiky z pohledu podnikové sféry. Není to jen souhrn
teoretických poznatkù, ale v prvé øadì jsou to názory vyplývající z dlouholeté podnikové praxe,
z kadodenního støetu s konkurencí na zahranièních i tuzemských trzích.
Námìty pro hospodáøskou politiku shrnují názory Svazu prùmyslu a dopravy ÈR na øeení nìkterých
problémù  od obecných a po velmi konkrétní  jejich úspìné vyøeení by, podle naeho názoru,
pomohlo ke zlepení podmínek pro úspìné podnikání. Svùj úkol pro pøítí roky spatøujeme pøedevím
v tom, abychom v období do vstupu do EU dokázali dostateènì zvýit konkurenceschopnost naich
podnikù a obstáli pak v nových podmínkách, pøi plném èlenství ÈR v EU, které podporujeme. Mnohé
z toho, co cítíme jako potøebné, si dokáeme zaøídit sami, ale v nìkterých otázkách podporu vlády
potøebujeme. Uvìdomujeme si také, e ne vechny námìty je moné realizovat bezprostøednì a e
o nìkterých z nich je nutno jednat i se sociálními partnery.
Proto v tomto materiálu spatøujeme východisko pro diskusi nad opatøeními vládní hospodáøské politiky
v jejím funkèním období. K takové otevøené diskusi mezi partnery, kteøí mají dobrou vùli se dohodnout,
vyzýváme. Své návrhy smìøujeme nejenom k vládì, ale i k parlamentu a politickým stranám.
Jsme hluboce pøesvìdèeni, e jen tak mùeme spoleèným úsilím dále zvýit výkonnost a konkurenèní
schopnost èeského prùmyslu, který vdy v minulosti  a nepochybujeme, e tomu tak bude i v dalích
letech  tvoøil páteø èeské ekonomiky.

S V A Z

2

P R Ù M Y S L U

A

D O P R A V Y

È E S K É

R E P U B L I K Y

VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU
Prùmysl se po pøekonání krize v letech 1997  1998 vyvíjel dynamicky. Prùmyslová výroba roste
od poloviny roku 1999, kdy se podaøilo pøekonat pøedchozí pokles. V roce 2001 meziroènì vzrostla
o 6,8 %, trby z prùmyslové èinnosti se zvýily o 5,5 %. Celkovì pak v roce 2001 byla prùmyslová
produkce oproti roku 1995 vyí o témìø 18 %.
V souèasné dobì se vak tempo rùstu prùmyslové výroby zpomaluje a pravdìpodobnì bude v dalích
mìsících stagnovat. Je to bezpochyby zpùsobeno zpomalením rùstu ekonomik EU, zejména v Nìmecku,
ale i v ostatních zemích. Náznaky zpomalení rùstu prùmyslové výroby v ÈR se projevují ji delí dobu,
ale zatím jejich dopad na souhrnné ukazatele prùmyslové výroby nebyl výraznìjí (kromì posledních
mìsícù).
Pokraèovaly hluboké zmìny v odvìtvové a oborové struktuøe. Zatímco v první fázi transformace do
roku 1993 dolo k výraznému poklesu technologicky nároèných výrob, od roku 1999 se vývoj obrací.
Jde zejména o rychlý rùst gumárenského a plastikáøského prùmyslu, elektrotechnického prùmyslu i strojírenství. Pøes zlepení v posledním letech je stále jetì na zahranièních trzích èeský prùmysl ménì
konkurenceschopný, zejména v oborech high-technology.
V uplynulém období výraznì narostla váha nìkterých odvìtví v celkové prùmyslové výrobì  napø. podíl
výroby dopravních prostøedkù dosahuje ji více ne 14 % z celkové prùmyslové výroby a má tendenci
k dalímu rùstu, také podíl elektrotechnického prùmyslu narùstá. Naproti tomu podstatnì poklesla
váha textilního a odìvního prùmyslu, a to na ménì ne 5 %. Tyto zmìny jsou v souladu s tendencemi
strukturálních zmìn prùmyslové výroby ve vyspìlých zemích a nepochybnì i pøispívají k rùstu výkonnosti prùmyslu jako celku.
Strukturální zmìny vak zatím nejsou doprovázeny dostateènými zmìnami ve vnitøní struktuøe jednotlivých odvìtví smìrem k posilování podílu výrob s vyím stupnìm zpracování a s vyí finalitou výroby. Mnohé firmy se proto omezují na nií stupnì zpracování, které jim neumoòují dosahovat vyí
pøidanou hodnotu. To má pak dùsledky v jejich konkurenèní schopnosti a zejména v jejich monostech
vytváøet dostateèné zdroje na technický rozvoj, investice do nových technologií, na inovaèní aktivity.
Èetné prùmyslové firmy, zejména mení a støední, také trpí zatím stále nedostateènou pozicí na zahranièních trzích, která vyaduje  chtìjí-li pronikat na tyto trhy, co je pro nì zásadní otázka jejich dalího
rozvoje  aby na tìchto trzích vyuívaly pøedevím nií ceny, ne jsou dosahovány srovnatelnou
konkurencí (a to i pøi èasto reálnì vyí technické úrovni výrobkù). Nií realizované ceny mají za
následek mení tvorbu zdrojù na investice a vedou k nií rentabilitì vloeného kapitálu. Nutnost pøekonávat nií cenou bariéry tìchto trhù je pak jedním z váných problémù zejména budoucího rozvoje
èeského prùmyslu.
Rozdílný vývoj probíhá v podnicích pod zahranièní kontrolou a èástí prùmyslu reprezentované domácím sektorem. Podniky se zahranièní úèastí mají vyí investièní aktivity a vyí mzdy, dosahují vyí
pøidanou hodnotu a mají podstatnì mení problémy v pøístupu do odbytových sítí. Právì snazí pøístup do odbytových sítí  a to nejen na zahranièních trzích, ale i v tuzemsku, nebo rozhodující obchodní øetìzce jsou souèástmi nadnárodních firem  je jedním z podstatných problémù rozvoje tuzemského
prùmyslu, resp. firem s pøevánì tuzemským kapitálem.
Pøes pozitivní vývoj rùstu produktivity práce v posledních dvou letech, kdy produktivita práce rostla
rychleji ne mzdy, je souèasná úroveò produktivity práce, jako základního ukazatele konkurenèní výkonnosti, podstatnì nií, ne je úroveò dosahovaná v prùmyslu zemí EU (jedním z dùvodù je právì
nutnost vyuívat niích cen pro prolamování bariér v pøístupu na vyspìlé trhy).
Nízká konkurenèní výkonnost, resp. úroveò produktivity práce, je ovlivnìna zejména tìmito faktory:
n nízkou úrovní inovaèních aktivit na podnikové úrovni, projevující se v nízkém podílu výdajù
na výzkum a vývoj,
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n nedostateèností investièních aktivit, a to i pøes zlepující se situaci v této oblasti v posledních letech,
n ztrátami z niích realizaèních cen v dùsledku nízkého ocenìní zboí èeského pùvodu,
n problémy v pøístupu do odbytových sítí.
Souèasnì je také nutno øíci, e èeský prùmysl má i nìkteré konkurenèní výhody. Krátkodobou výhodou,
na které nelze do budoucna stavìt konkurenceschopnost prùmyslu, je dosud nií mzdová úroveò,
která se vyskytuje zejména u pracovnì nároèné produkce. Udrování tohoto stavu by dlouhodobì smìrovalo strukturu prùmyslové výroby spíe k niím etáím technické úrovnì. Nií je také ohodnocení
nìkterých dalích faktorù, napø. ceny pùdy, energie apod.
Váným problémem èeského prùmyslu se stala i rychle se zhodnocující èeská koruna ve vztahu k hlavním
svìtovým mìnám. Její zhodnocování bylo natolik rychlé, e je nebylo mono kompenzovat ádnými
opatøeními jak v úsporách nákladù, tak ani pokud jde o rùst technických parametrù výrobkù a tedy
i zvýením dosahovaných cen. Právì rychlé zhodnocování koruny je jedním z faktorù, který mùe zásadnì ovlivnit konkurenèní schopnost èeského prùmyslu v nejbliím období. Vèasnost øeení vztahu
mezi cenou finanèních zdrojù, kurzu a úrovní inflace vytváøí pøedpoklad pro odstranìní souèasné konkurenèní nevýhody, projevující se ve finanèním zatíení podnikové sféry.
Nedaøí se vytvoøit hlubí a irí propojení mezi zahranièními firmami vyrábìjícími v tuzemsku (zejména
na bázi investièních pobídek  pøímé zahranièní investice) a tuzemskými dodavateli. Podíl produkce
odebírané od tuzemských dodavatelù je nepøimìøenì nízký. Vìtina kooperací se dováí, a to i pøesto,
e jsou k dispozici domácí kapacity. Tím tyto investice nemají potøebný multiplikaèní efekt pro rozvoj
navazujících výrob v tuzemsku. Je nezbytné, aby i tuzemtí dodavatelé pro tyto výroby mohli vyuívat
nìkteré formy podpor.
Je nutné také vidìt, e relativnì vysokého rùstu prùmyslové výroby je dosahováno zejména tím, e se
iroké frontì prùmyslových firem daøí rozvíjet kooperaci se zahranièními trhy pøedevím rozvojem práce
ve mzdì, která tvoøí velmi vysoký podíl produkce v tuzemském prùmyslu. Tento zpùsob práce sice
umoòuje øadì firem pøeívat, nevytváøí vak potøebné zdroje na dlouhodobý rozvoj firem, zejména pro
technický rozvoj a investice.
Budoucnost prùmyslu je spojena s vývojem zaloeným na rùstu produkce s vyím stupnìm zpracování
pøi intenzivním vyuívání inovací a kvalifikaèního potencionálu pracovníkù. Takový vývoj bude vyadovat pomìrnì rozsáhlé investice do technologické restrukturalizace výroby.
Vedle uvedených faktorù ovlivòuje významným zpùsobem konkurenèní výkonnost prùmyslu trh práce.
Jeho slabinou je stimulativní stránka, nízká mobilita pracovních sil a disproporce mezi poadavky a nabídkou pracovních sil v potøebné struktuøe.
Prùmyslovou èinnost stále významnìji ovlivòuje ochrana ivotního prostøedí. Pøizpùsobení se ekologickým poadavkùm, které jsou ji dnes vysoké a dále vzrostou zejména v souvislosti s naím èlenstvím
v EU, je nezbytným pøedpokladem úspìnosti prùmyslového podnikání a zvyování konkurenceschopnosti prùmyslu.
Pro konkurenèní výkonnost je nutné zajistit i odpovídající úroveò dopravní a energetické struktury,
spolehlivost a nákladovì pøijatelnou úroveò.
Uvedené faktory pùsobí nejen v souèasnosti, ale jejich význam dále poroste v dlouhodobìjím èasovém
horizontu. Zvládnutí tvorby podmínek pro jejich øeení musí probíhat jak na podnikové, tak i národohospodáøské úrovni. Je tedy rozhodujícím úkolem pro management podnikù i pro hospodáøskou politiku
státu.
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INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ
Investice do zpracovatelského prùmyslu v poslední dobì rostou  hrubé investice v prùmyslu vzrostly
meziroènì o 10,5 %. Investièní aktivita ve zpracovatelském prùmyslu se zvýila meziroènì o 15,9 %,
probíhá pøíznivý strukturální posun ve prospìch investic do strojù a zaøízení, které vzrostly o více ne
pìtinu.
Hlavním nositelem investièních aktivit byly zahranièní firmy pod vlivem pùsobení systému investièních
pobídek. Jejich prostøednictvím se podaøilo vytvoøit øadu nových kapacit, které mají pøedevím významný vliv na rùst objemu prùmyslového exportu, který se v posledních letech výraznì zvýil. Rùst investic
vak nemìl ádoucí efekt u tuzemských dodavatelù. Na jedné stranì se výraznì zvýil export tìchto
kapacit, na druhé stranì se vak také zvyoval import, co znamená, e tyto kapacity pracují pøedevím na bázi montáe z dováených komponent.
Lze oèekávat, e investièní aktivita tuzemských firem  zejména malých a støedních  se bude dále
sniovat. Z jejich vyjádøení se dá usuzovat zejména na to, e se sniuje dostupnost finanèních zdrojù
pro tyto firmy, která je dána pøevánì neochotou bank poskytovat úvìry sektoru malých a støedních
podnikù. Ten se v kadé ekonomice vyznaèuje relativnì vyím stupnìm rizika ne sektor vìtích firem.
A donedávna byla také dostupnost úvìrù omezena pomìrnì vysokými úrokovými sazbami. Je také
pravdou, e v ÈR  narozdíl od jiných zemí  neexistuje výraznìjí a dostateènì úèinná podpora sektoru
malých a støedních podnikù.
I pøes celkovì pozitivní vývoj lze oznaèit investièní aktivity za jeden z problémù restrukturalizace prùmyslu.
Problémy jsou zejména v tvorbì vlastních zdrojù pro investice, co souvisí s charakterem èásti èeského prùmyslu rozvíjejícího se na bázi rostoucího podílu práce ve mzdì, který neposkytuje dostatek
prostøedkù pro dlouhodobý rozvoj firem.
Èást prùmyslových firem pociuje zhorení dostupnosti úvìrù. Dolo k tomu v období po pøíchodu
zahranièních investorù do tuzemských bank, kdy docházelo k úpravám jejich dosavadní úvìrové politiky. Tento postup, který by mohl být opodstatnìný v první etapì po pøíchodu nových investorù, vak
pøetrvává i v dalím období. Banky dávají zjevnì pøednost relativnì bezpeèným investicím do státních
cenných papírù, a tak omezují úvìrové zdroje potøebné pro rozvoj prùmyslových investic. Pøitom je
zjevné, e mnohé èeské firmy stále jetì musejí øeit pozùstatky minulosti (kupónová privatizace, privatizaèní úvìry atd.).
Velmi pomalu probíhá pøíprava ÈR na èerpání pøedstrukturálních a strukturálních fondù a naprosto
nedostateènì je vyuíván kapitálový trh. Pokud jde o vyuívání fondù EU, bude tøeba zabezpeèit podmínky v oblasti institucionální, dále v oblasti kofinancování a slabinou je i pøíprava projektù na podnikové a regionální úrovni.
Systém investièních pobídek byl jedním z hlavních faktorù zvyujících pøíliv zahranièního kapitálu do ÈR.
Pøes tento pozitivní vývoj je tøeba otevøít nìkteré hlubí a s dlouhodobým vývojem ekonomiky související problémy, jakými jsou napø. míra multiplikaèních efektù pro ostatní subjekty, nerovnost podmínek
v hospodáøské soutìi, vliv na rozvoj zejména problémových regionù, ekologické aspekty investic, vliv
na strukturu prùmyslu (míra pøidané hodnoty), vliv pùsobení zahranièních investorù na trh práce a na
export a import.
Návrhy na opatøení pro stimulaci investièních aktivit:
n Úprava daòového systému a poplatkù nákladovì zatìujících podniky tak, aby stimulovaly inovaèní
procesy a investièní rozvoj; souèasné daòové zatíení podnikatelských subjektù povaujeme za
horní mez  prioritou pøi sniování daòové zátìe by mìlo být stanovení základu danì z pøíjmù,
tzn. rozíøení daòové uznatelnosti o následující výdaje: zvýení procentní výe odpoètu od základu
danì pøi poøízení nového hmotného majetku z 10 % na 15 % a u ekologických investic a na 25 %,
výdaje na modernizaci a rekonstrukci do výe 50 % z hodnoty provádìných úprav majetku ve vech
odpisových skupinách, rozíøení monosti vytváøení zákonných rezerv z daòových nákladù na výzkum a vývoj, exportní rizika apod.
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n Ovlivòování úvìrové politiky bank smìrem k vyí úvìrové angaovanosti v podnikovém sektoru,
zejména v sektoru MSP.
n Koordinace mìnové a hospodáøské politiky vlády s cílem vytváøení stabilních a pøedvídatelných
podmínek pro hospodáøský rùst.
n Pøíprava ÈR na èerpání pøedstrukturálních a strukturálních fondù zahrnující institucionální pøípravu, pøípravu zdrojù a stimulaci vhodných projektù.
n Zmìna systému investièních pobídek, která odstraní nerovné postavení mezi novými a stávajícími
daòovými poplatníky a bude stimulovat vyí podíl národní práce na produkci pobídkových projektù
a klást vìtí dùraz na rozvoj strukturálnì postiených regionù; cílem musí být nejen získání zahranièních investorù, ale i jejich dlouhodobé pùsobení na naem území.
n Vytváøení kvalitního a stabilního institucionálního prostøedí.

PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY
Po roce 1989 proel zahranièní obchod ÈR nìkolika fázemi. V prvé øadì lo o zmìnu jeho orientace
z netrních podmínek na trní podmínky a teritoriálnì na zemì EU a ostatní vyspìlé zemì. S tím bylo
spojeno i doèasné relativní zhorení struktury èeského vývozu, nebo pøechodnì narostl podíl vývozu
s nií pøidanou hodnotou. Druhá polovina 90. let byla ve znamení velké dynamiky èeského exportu 
celkový vývoz za poslední ètyøi roky vzrostl o tøi ètvrtiny (rok 2001 oproti 1997), vývoz strojù se zvýil
dokonce 2,2 krát. Rozhodující byl rùst vývozu do státù s vyspìlou trní ekonomikou, pøièem velmi
vysoký podíl dosáhl obchod s EU. Na druhé stranì dolo v poslední dobì k nejvìtímu zhorení výsledkù v obchodu s rozvojovými zemìmi, kde prudce vzrostly dovozy, zatímco vývozy se sniovaly.
Podíl podnikù pod zahranièní kontrolou dosáhl témìø 60 % na celkovém obratu zahranièního obchodu. Podíl výrobkù high-tech na celkovém vývozu se meziroènì zvýil a vzrostl vývoz po aktivním zulechtìní. Na jeho pøírùstku se podílelo zejména zvýení vývozu kanceláøských strojù a poèítaèù a rádiových,
televizních a spojových zaøízení.
V roce 2001 byl zaznamenán pozitivní cenový vliv na obchodní bilanci. Smìnná relace se v prùbìhu
roku postupnì zlepovala a dovozní ceny meziroènì klesly o 1,5 %, co ovlivnil pøedevím pokles
dovozních cen strojù, dopravních prostøedkù a nerostných paliv. Na pokles dovozu pùsobily pøedevím
nií dovozní ceny v dùsledku posílení kurzu koruny a vysoká srovnatelná základna. V dolarovém
vyjádøení za prvních pìt mìsícù 2002 vzrostl vývoz ÈR o 7,3 %.
V minulém období se zmìnil pøístup vlády k systému podpory exportu. Zejména oblast financování
a pojiování vývozu se státní podporou zaznamenala významný rozvoj, který se projevil ve skokovém
nárùstu objemu pojitìných a úvìrovaných vývozù. Financování se stalo dostupnìjí a zlepila se
i dostupnost produktù pojiování a úvìrování pro malé a støední podniky. Kapacita pojiování a úvìrování se zvýila mj. i díky zvýení kapitálové vybavenosti ÈEB a EGAP  v prùbìhu posledních dvou let
dolo k navýení pojitìných úvìrù a jejich hodnota dosáhla 6,3 % z celkové hodnoty exportu. Na
druhé stranì nebyla dosud stanovena rozpoètová pravidla a nebyly zajitìny prostøedky pro realizaci
dlouhodobých vládních úvìrù.
Nefinanèní podpora exportu se zlepila rozíøením èinnosti a produktù agentury CzechTrade a rozíøením jeho zahranièní sítì. Pozitivní ohlas mìl zejména program podpory exportu malým a støedním
podnikùm Marketing, který se od poèátku setkal s tak velkým zájmem podnikù, e jej nebylo mono
uspokojit v plné míøe.
Je zjevné, e ekonomické a obchodní zájmy jsou nedostateènì podporovány zahranièní politikou.
V nìkterých pøípadech jsou dokonce oslabovány nekoordinovaným pøístupem jednotlivých orgánù státu. Na tradièních odbytitích èeských vývozcù, pøedevím investièních celkù, má takový pøístup za
následek významné kody dlouhodobého charakteru. Na druhé stranì je nutno ocenit, e se podaøilo
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zvýit úroveò práce zastupitelských úøadù, zejména odbornou ekonomickou úroveò personálu. Jedním
z pøetrvávajících problémù podpory exportu je nízká úroveò koordinace èinnosti mezi institucemi pùsobícími v této oblasti.
Pro zlepení úèinnosti proexportní podpory a zlepení podmínek pøístupu prùmyslových podnikù na
zahranièní trhy je nutno zpracovat a realizovat novou koncepci podpory èeského vývozu, opírající se
o nástroje obvyklé v ekonomikách zemí EU. Pøi zpracování koncepce vycházet z analýzy efektivnosti
vynaloených finanèních prostøedkù státu. Je tøeba také analyzovat podmínky pro vyuití fondù EU
a navrhnout efektivní systém jejich èerpání. V jednotlivých oblastech navrhujeme:
1. FINANCOVÁNÍ A POJIOVÁNÍ VÝVOZU
n zvýit kapitálové vybavení ÈEB a EGAP a tím jejich pojistnou a úvìrovou schopnost, zvlátì v pøípadì
velkých vývozních kontraktù; pøi poskytování zvýhodnìného financování zjednoduit postupy a zavést
komplexní obsluhu celého vývozního obchodního pøípadu,
n rozvíjet systém krátkodobých revolvingových refinanèních úvìrù exportérùm a refinanèních úvìrù
komerèním bankám pro exportní financování,
n pøijmout opatøení podporující zájem komerèních bank o rozvoj proexportního financování (v období
po privatizaci klesá zájem bankovního sektoru o tyto èinnosti),
n vyuívat institut dlouhodobých vládních úvìrù, tzv. soft-loans  pro jeho realizaci je nezbytné novelizovat zákon è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech tak, aby bylo mono vyuívat prostøedky
státního rozpoètu pro financování tìchto úvìrù,
n vytvoøit systém vystavování státních záruk u velkých vývozních projektù, zejména u projektù, kde je
zapojeno více tuzemských dodavatelských subjektù a kde má vláda zájem na podpoøe rozvoje
hospodáøských vztahù s pøíslunými zemìmi.
2. TERITORIÁLNÍ ORIENTACE ZAHRANIÈNÍHO OBCHODU
n podpoøit vývoz na dynamicky se rozvíjející trhy, pozornost zamìøit pøedevím na Rusko, Èínu
a rozvojové zemì,
n posílit vzájemný obchod v rámci celní unie se Slovenskem a zastavit souèasné negativní trendy
vzájemné obchodní výmìny; odstraòovat pøekáky ve vzájemném obchodì, zejména rozdíly
v licenèních reimech, celních sazebnících atd.,
n podporovat pøíhranièní spolupráci, zejména obchodní a kooperaèní vztahy mezi podnikatelskými
subjekty.
3. INSTITUCIONÁLNÍ, INFORMAÈNÍ A PROPAGAÈNÍ PODPORA
n koordinovat èinnost státních institucí, poskytujících podporu vývozcùm tak, aby nedocházelo
k duplicitám a roztøítìnosti vyuívaných prostøedkù,
n personálnì posílit obchodnì ekonomické úseky zastupitelských úøadù, zejména v regionech s velkým ekonomickým rùstem, nebo kde dochází ke zhorování bilance vývozu,
n rozvíjet èinnost agentury CzechTrade jako národní proexportní agentury v obdobné struktuøe produktù a slueb jako v zemích EU; na základì teritoriálních priorit a poadavkù exportérù pokraèovat
ve vytváøení sítì zahranièních kanceláøí; posílit finanèními zdroji program Marketing,
n podporovat úèast prùmyslových podnikù v tendrech tak, aby se zvyoval vývoz investièních celkù
a finálních výrobkù,
n finanèní úèastí státu podpoøit zahranièní zastoupení významných vývozcù na dùleitých trzích,
n systém obchodní politiky státu pøizpùsobit podmínkám vstupu ÈR do EU  stále více opatøení
v této oblasti bude projednáváno a pøijímáno v orgánech EU.
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OBLAST LEGISLATIVY
V oblasti legislativy, povaované za jednu z nejdùleitìjích sloek podnikatelského prostøedí, se podaøilo uskuteènit øadu pozitivních prvkù. Znatelného pokroku bylo dosaeno zejména v oblasti vymahatelnosti práva a vìtina
návrhù Svazu prùmyslu a dopravy ÈR v této oblasti byla naplnìna. Byly zøízeny exekutorské úøady a vymáhání
pøisouzených pohledávek ji neleí jen na státu a jeho úøednících, ale monost volit tuto rychlejí a úèinnìjí
cestu je dána vem oprávnìným. Za pozitivní krok povaujeme zøízení rejstøíku movitých zástav, který umoòuje
získat právní jistotu a omezuje monost podvodù. Novela obèanského soudního øádu zrychlila soudní øízení a
ztíila pozici dluníkù.
Pøekákou v podnikání je i malá stabilita zákonù. Zákon by mìl platit alespoò dva roky s tím, e v této dobì by
mohl být novelizován jen s vyuitím institutu legislativní nouze. Zvlátì je tøeba zdùraznit poadavek stability
daòových zákonù. Èasté novelizace sniují vánost zákonù, není jistota o tom, co obsahují, a zákony nejsou
osvojeny podnikatelskou praxí. Ke zvýení právní kultury a vánosti k zákonu by pøispìlo i dodrování období
legisvagance, tedy poadavek, aby norma nabyla úèinnosti po urèité dobì, ve které by se s ní vechny subjekty,
jich se týká, mohly dùvìrnì seznámit.
Hlavní námìty pro zlepení stavu v oblasti legislativy:
n Poadujeme, aby pro normy upravující podnikání, byl Svaz prùmyslu a dopravy ÈR pøipomínkovým místem
ze zákona, podobnì jako je tomu u pracovnìprávních norem. Cílem musí být, aby normy ovlivòující podnikání, byly vypracovávány ve spolupráci s tìmi, kdo podnikají. Proto poadujeme vìtí prostor pro Svaz prùmyslu a dopravy ÈR, Hospodáøskou komoru a Konfederaci zamìstnavatelských a podnikatelských svazù.
n Navrhujeme pøijmout takovou úpravu legislativního procesu, aby i poslanecké iniciativy byly podrobeny
pøipomínkovému øízení. Velký poèet pøijímaných zákonù má za dùsledek i to, e v pøijímaných normách je
mnoho chyb a nejsou dodrována legislativní pravidla. Zdrojem neprovázaností zákonù jsou i zmìny vzelé
z poslanecké iniciativy.
n Navrhujeme, aby garantem provázanosti a terminologické správnosti právních norem bylo Ministerstvo spravedlnosti ÈR. Jedním z váných problémù legislativních norem je nejednotnost pouívané terminologie.
n Jsme proti tomu, aby byla neustále roziøována povinnost podnikatelù sepisovat právní úkony formou notáøských zápisù. Notáøi èasto nemají volnou kapacitu a dostupnost jejich slueb se stává limitující.
n Jsme dùraznì proti tomu, aby se problémy zákona øeily výkladem. Výklad nìkterých ustanovení je nejednoznaèný a teprve soudní rozhodování urèuje, co je vlastnì obsahem obtínì vyloitelných ustanovení.
n Èást rejstøíkové agendy by mìla být vyøeena formou tiskopisových návrhù na zápis s pøedem stanovenými
pøílohami. Jedná se o rutinní zápisy zmìn. Situace v oblasti prvozápisù se sice zlepila, ale dolo ke zhorení
stavu v zápisech zmìn. Podáním ádosti s pøílohami by mìla být vìc pro podnikatelský subjekt uzavøena
s tím, e úèinek zápisu by nastal dnem podání takového návrhu. Soudy by mìly být jen místem, øeícím
sloité situace spoèívající ve zmìnì právní formy, fùze podnikù èi jejich zánik, a místem odvolacím.
n Navrhujeme omezit èetnost podzákonných norem. Pokud musí být vydávány, mìlo by se tak dít souèasnì se
zákonem. Praxe je taková, e to, co neprojde legislativním procesem v parlamentu, se objeví ve vyhláce. To
se týká zejména Ministerstva financí ÈR, které vydává velké mnoství metodických pokynù, jimi se øídí
vlastní praxe finanèních úøadù. Dùsledné respektování zásady, e povinnosti je moné uloit jen zákonem, by
v této oblasti bylo znaèným pøínosem.
n Za velmi dùleité povaujeme zvýení úrovnì informovanosti o právu EU. Pozitivním krokem by byla oficiální
obecnì pøístupná knihovna právních norem EU v autorizovaném pøekladu i oficiální knihovna platného práva
pøístupná pro kadého. Samozøejmostí by mìly být také návrhy vech legislativních aktù na internetu tak, aby
konfrontace praxí pøedcházela kodifikaci.
n Poadujeme, aby normy pøejímané z EU byly posuzovány s ohledem na podmínky ÈR. Jde èasto o normy
jen doporuèené, které jsou vak do èeského právního øádu pøejímány jako závazné, s pøísnìjími limity a termíny,
a to zejména v oblasti ekologie a nìkterých technických norem. Takový postup výraznì ovlivòuje náklady
a sniuje konkurenceschopnost podnikatelù a firem.
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TRH PRÁCE
Vývoj na trhu práce byl poznamenán nìkolika zásadními problémy. Pøedevím je to nepøíznivý demografický rozvoj, který nejene vede k celkovému úbytku obyvatelstva, ale zejména nepøíznivì ovlivòuje
jeho vìkové sloení.
Je zøejmé, e nároky na systém sociálního zabezpeèení, které jsou ji nyní jak pro zamìstnavatele, tak
i pro zamìstnance vysoké, dále porostou, a e tuto situaci bude nutno øeit pouze zásadními systémovými zmìnami vìcného i institucionálního charakteru.
Závaným problémem je neodpovídající kvalifikaèní struktura pracovních sil. I kdy jsou jak stupeò
vzdìlání, tak i kvalifikace pracovní síly na veobecnì dobré úrovni, ukazuje se, e existují bariéry její
adaptability mezi odvìtvími, kdy pøevauje úzká specializace, chybí obecnìjí základ, prunost a pøíprava na zvládání nových technologických postupù.
Mezi dalí problémy trhu práce patøí nízká mobilita pracovních sil, a to jak územní, tak i profesní.
Územní mobilita v ÈR je úzce spojena s bytovou a dopravní politikou, zejména s potøebou zlepení
bytového fondu.
Velký problém pøedstavuje struktura nezamìstnanosti, kde podíl dlouhodobì nezamìstnaných vzrostl
na souèasných témìø 38 %. Dlouhodobì zùstávají v evidenci uchazeèù o zamìstnání zejména lidé
s nízkou kvalifikací. Souèasná relace pracovních pøíjmù a sociálních pøíjmù (státních dávek) je nastavena tak, e tuto kategorii obèanù k práci nemotivuje. To negativnì ovlivòuje èerpání prostøedkù na
politiku zamìstnanosti, nebo pøeváná èást výdajù smìøuje do podpor v nezamìstnanosti. Ve svém
dùsledku je tato situace i pøekákou rozvoje podnikatelské sféry, protoe omezuje monost vyuít
prostøedky na aktivní opatøení.
Potøebám zamìstnavatelù neodpovídá souèasná pracovnìprávní legislativa, která mùe být akceptovatelná pro velké podniky, ne vak pro podniky malé a støední. Øada institutù ochrany zamìstnancù,
pøetrvávající od 60. let ve stávajícím zákoníku práce, se ji pøeila a pùsobí kontraproduktivnì.
Za nevyhovující pokládáme také pracovnìprávní úpravu týkající se zamìstnancù se zmìnìnou pracovní
schopností. Pøestoe zamìstnavatel nemá monost nadále vyuívat jejich znalostí a schopností, vzhledem ke zmìnìné situaci v podniku, zùstávají zdravotnì postiení zamìstnanci stále v pracovním pomìru, a pro zamìstnavatele je témìø nemoné, v rámci stávající legislativy, tuto situaci øeit.
Velmi problematickou oblastí je i bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci (BOZP), protoe dodrování
nìkterých naøízení s ní spojených, je vázáno na neúmìrné náklady. Malí a støední podnikatelé navíc trpí
øadou nejasností v kompetencích orgánù èinných v oblasti BOZP, se kterými mají problémy konzultovat
a øeit narùstající problémy v souvislosti s harmonizací práva s EU. Malé a støední podniky nemají pro
tuto oblast odborníky.
Stávající pojetí bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci v ÈR neodpovídá z vìcného hlediska souèasnému
evropskému vývoji, který klade dùraz na prevenci a pøedcházení pracovním úrazùm a nemocím z povolání,
preferuje preventivní zdravotní programy, osvìtu atd.
I kdy pracovní úrazovost klesá, prodluuje se prùmìrná délka trvání pracovní neschopnosti. Pouze
minimum hláených pøípadù tvoøí pøípady do 3 dnù pracovní neschopnosti, pøièem prùmìr je kolem
40 dnù. Svou roli zde hraje náhrada za ztrátu na výdìlku po dobu pracovní neschopnosti, která prakticky znamená doplatek k nemocenskému do výe prùmìrného výdìlku pøed vznikem kodní události,
resp. pracovního úrazu.
Stejnì demotivaènì na návrat zamìstnance do zamìstnání a pøekonání následkù pracovního úrazu
pùsobí i výe dávek, resp. náhrada za ztrátu na výdìlku po skonèení pracovní neschopnosti (dorovnání
výdìlku po pracovním úraze do výe prùmìrného výdìlku pøed pracovním úrazem).
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Prosperitu firem také ohrouje rostoucí pracovní neschopnost. Na rozdíl od ostatních evropských zemí
dochází u nás dlouhodobì k rùstu pracovní neschopnosti (v roce 1990 to pøedstavovalo 4,8 %,
v loòském roce ji 6,7 %), k prodluování prùmìrné délky pracovní neschopnosti (v roce 1990 18,4 dne,
v loòském roce ji 28,6 dne). Analýzy ukazují, e nejvyí nemocnost se vyskytuje u zamìstnancù
v niích mzdových pásmech.
Neuspokojivé jsou také podmínky pro financování dalího vzdìlávání. Problém podnikatelské sféry není
v tom, e by zamìstnavatelé neznali své potøeby pokud jde o vzdìlání zamìstnancù, tzn. sladìní
vìdomostí zamìstnancù s poadavky na výkon práce na dané èi uvaované pracovní pozici. Problémem jsou finanèní náklady. Je alarmující, e výdaje na vzdìlávání v naich podnicích nedosahují ani
1 % (mìøeno k objemu mezd), zatímco v zemích EU èiní v prùmìru 1,6 %.
Pro zlepení podmínek na trhu práce a v sociální oblasti z hlediska zvyování konkurenèní výkonnosti
podnikové sféry povaujeme za nezbytné:
n Preferovat opatøení na podporu rekvalifikace pøispívající ke schopnosti pracovní síly uplatnit se na
trhu práce. Vèasný nástup na rekvalifikaci mùe v øadì pøípadù pøedcházet propoutìní. Získání
poadovaných znalostí a dovedností umoní zamìstnavateli eventuelní dalí vyuití zamìstnance.
n Vyuívat dalí nástroj aktivní politiky zamìstnanosti, napø. institut spoleèensky úèelných pracovních míst. Úèinné øeení není pouze na stranì nabídky, ale spoèívá i v podpoøe strany poptávky,
tj. podnikové sféry.
n Pøehodnotit systém sociálních dávek, tzv. sociálních pøíjmù, ve vazbì na pracovní pøíjmy tak, aby
byli obèané pobírající sociální dávky dostateènì motivováni k hledání pracovního místa. Povaujeme to za dùleité zejména v pøípadì ménì kvalifikovaných pracovníkù. Zároveò bude nezbytné ve
vyí míøe vyuívat i kontrolní mechanismy, pøípadnì je novì vytvoøit.
n Problematiku zamìstnávání zdravotnì postiených osob øeit motivací zamìstnavatelù, napø. jejich
finanèním zvýhodnìním pøi pøekroèení stanoveného podílu zdravotnì postiených, a nikoliv nadmìrnou pracovnìprávní ochranou postiených, která se ve svém dùsledku obrací proti nim samotným.
n Pøi rekodifikaci naeho právního øádu otevøít vìtí prostor pro zamìstnance i zamìstnavatele
s moností vyjednávat si konkrétní úpravu pracovních vztahù s ohledem na specifické podmínky
zamìstnavatele a monosti a poadavky zamìstnance. Nová úprava by mìla být prunìjí a volnìjí, více pøispívat k uplatòování moderních forem organizace práce, vytváøet podmínky pro vyí
mobilitu pracovních sil a pøispívat ke zvýení konkurenceschopnosti zamìstnavatelù.
n Urychlit modernizaci kolského systému tak, aby odborné vzdìlávání a výcvik lépe odpovídaly poadavkùm trhu práce a ekonomiky. Dùleitá je i tvorba uèebních osnov, které musí reflektovat
skuteèné potøeby trhu práce.
n Vytváøet podmínky pro rozvoj technického kolství tak, aby se zvýil zájem o studium technických
oborù a zvýily se poèty absolventù.
n Zvýit spoleèenské uznání pedagogických pracovníkù v oblasti uèòovského kolství, zejména mistrù odborné výchovy, zlepit jejich mzdové podmínky a kariérové perspektivy.
n Vypracovat systém financování dalího vzdìlávání, který by byl pro zamìstnavatele únosný. Jako
varianty navrhujeme:
l

pro zamìstnavatele  monost odeèíst výdaje na vzdìlávání
ze základu danì z pøíjmu právnických osob,

l

pro zamìstnance  monost odeèíst výdaje na vzdìlávání ze základu
danì z pøíjmu fyzických osob.

n Vytvoøit jednotnou politiku BOZP, která by z hlediska legislativního upravovala tuto problematiku
jedním zákonem v gesci jednoho resortu. Souèástí této politiky je vytvoøení integrované inspekce
práce. Tím by se odstranila roztøítìnost a nepropojenost jednotlivých kontrolních úøadù a vylouèily
by se situace, kdy zamìstnavatelé v jednom dni absolvují pro jednu oblast (tentý institut) kontrolu
od dvou úøadù.
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n Zmìnit zpùsob úrazového pojitìní, konkrétnì èást finanèních prostøedkù vyèlenit na prevenci pracovních úrazù a nemocí z povolání a zaloit fond prevence. Je nutné nastavit odvody pojistného
tak, aby byli zvýhodòováni ti zamìstnavatelé, kteøí dbají na bezpeènost práce a mají v ní dobré
výsledky, na rozdíl od tìch zamìstnavatelù, kteøí o bezpeènost práce nedbají a vykazují vysoké
procento úrazovosti.
n Pøehodnotit systém nemocenského pojitìní, pøedevím nastavením principu solidarity a upravením
výe dávek nemocenského pojitìní tak, aby lépe korespondovala s výí pojistného. Tìsnìjí vazby
dávek na zaplaceném pojistném, a tím i sníení neúmìrné solidarity mezi skupinami obèanù charakterizovanými výí pøíjmu, mùe být pøi nezvyování pojistného a pøi existenci mzdovì valorizaèního mechanismu dosaeno pouze spravedlivìjím nastavením parametrù výpoètu nemocenského,
tedy sníením dávek pro pojitìnce s niími pøíjmy a jejich zvýením pro pojitìnce s vyími pøíjmy. Tím se vytvoøí pøedpoklady proti zneuívání systému.
n Za zcela nezbytnou povaujeme reformu dùchodového systému. Její základ by mìl podporovat
doplòkové formy pojitìní pro zabezpeèení ve stáøí. Je nezbytné stanovit pevná pravidla a rovné
podmínky pro nositele tohoto typu pojitìní vèetnì vypracování kontrolních mechanismù tak, aby se
zvýila dùvìra obèanù v serióznost fondù. Tato opatøení bude nutno doplnit ekonomickými nástroji
(daòové zvýhodnìní).
n Doporuèujeme, aby se v pilíøi prùbìného, státem financovaného dùchodového pojitìní (tj. státem
garantované výe dùchodù) posilovala spravedlivìjí relace mezi zaplaceným pojistným a výí dávek, a tím se omezila jejich nadmìrná nivelizace. Urèitá míra mezigeneraèní solidarity je sice v této
oblasti nutná, ale souèasnou úroveò solidarity mezi pøíjmovými skupinami obèanù nepovaujeme
za spravedlivou. Za jedno z opatøení, které by pøispìlo ke zvýení pøíjmù, povaujeme sjednocení
pravidel pro stanovení výe vymìøovacího základu pro osoby samostatnì výdìleènì èinné, jejich
vymìøovací základ pøedstavuje v souèasné dobì pøiblinì 1/3 vymìøovacího základu u zamìstnance. K urèitému vyrovnání by pøispìlo i pøehodnocení rozsahu náhradních dob, které se pro úèely
nároku na dùchodové dávky pojitìnci zapoèítávají, ani by bylo za nì odvádìno v této dobì státu
pojistné.

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
V období po roce 1989 prola celá sféra výzkumu a vývoje v ÈR významnými zmìnami, a to jak
v systémové rovinì, tak i v celkovém rozsahu a intenzitì vykonávané výzkumné a vývojové èinnosti.
Tyto zmìny nelze vak hodnotit jednoznaènì.
Za pozitivní zmìny lze oznaèit:
n vytváøení nových struktur a forem organizace výzkumu a vývoje, které jsou obvyklé ve standardních
zemích, zejména vznik soukromého sektoru tìsnì propojeného s podnikatelskou sférou,
n oèitìní výzkumu a vývoje od neefektivních a nadbyteèných sloek,
n zavedení svobody bádání,
n zavádìní systému úèelového financování prostøednictvím veøejných soutìí
(granty, programy, soutìe),
n vytvoøení prostoru pro irokou mezinárodní spolupráci.
Na druhé stranì vak nìkteré zmìny vyvolaly problémy s nepøíznivými dùsledky.
Jedná se zejména o:
n skuteènost, e se podniky v prvé polovinì 90. let soustøedily na procesy transformace a privatizace, co se projevilo nejen v niích státních výdajích, ale zejména v nízkých výdajích podnikové
sféry na výzkum, vývoj a inovace, a tím i ve ztrátì konkurenceschopnosti; analogicky tomu bylo
s poètem pracovníkù  v souèasné dobì je vybavenost výzkumu a vývoje pracovníky zhruba na
polovinì prùmìru zemí EU,
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n dlouhodobý nedostatek prostøedkù na výzkum a vývoj, který se odráí ve stále nedostateèném
a nekonkurenceschopném technickém a informaèním vybavení øady pracovi i v nekonkurenceschopném ocenìní pièkových odborníkù a mladých talentù a ve zhorujícím se vìkovém prùmìru
výzkumných a vývojových pracovníkù,
n stále nedostateènou a roztøítìnou státní podporou výzkumu a vývoje, absenci státní priority pøi
poskytování prostøedkù na vìdu a výzkum a absenci státní inovaèní strategie (politiky),
n nekoncepèní pøístup spojený s neuváenými formami privatizace (v procesu privatizace se 2/3 kapacit staly souèástí soukromého sektoru), který zpùsobil ruení resortních výzkumných ústavù, sítì
informaèních slueb a knihoven apod., co se projevilo v nadmìrné redukci a roztøítìní výzkumnì
vývojových kapacit, v rozpadu øady úspìných a výkonných výzkumných týmù a v odchodu mnoha
kvalifikovaných výzkumných a vývojových pracovníkù do jiných sfér èinnosti.
Teprve v posledních letech, v souvislosti s pøípravou na vstup do EU, se zaèínají prosazovat systémové
zmìny. V Námìtech pro politiku zvýení konkurenceschopnosti èeského prùmyslu, které zpracoval SP ÈR
v roce 1997, byla navrena konkrétní opatøení pro podporu výzkumu a vývoje. Za nejvýznamnìjí
realizované zámìry lze povaovat pøijetí Národní politiky výzkumu a vývoje v ÈR a pøijetí zákona
è.130/2002 Sb., o podpoøe výzkumu a vývoje z veøejných prostøedkù a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, s platností od 1.7.2002.
Na druhé stranì nebyla øada námìtù akceptována a ani nebylo zahájeno jejich øeení. Za nejzávanìjí
nedostatek povaujeme skuteènost, e vláda nedodrela závazek týkající se státní podpory výzkumu
a vývoje v ÈR. Podle vládou pøijatých dokumentù mìla státní podpora výzkumu a vývoje v roce 2002
èinit 0,7 % HDP. Pøitom od roku 2000 klesá relativní podpora výzkumu a vývoje, a to na 0,54 % HDP
v roce 2002. Ve stejném roce dochází dokonce i k absolutnímu poklesu výdajù státního rozpoètu na
výzkum a vývoj.
Dalím závaným nedostatkem je výrazný pokles úèelové podpory výzkumu a vývoje pøi souèasném
nárùstu institucionální podpory. Tím dochází, v rozporu s bìnou svìtovou praxí, ke zhorení pomìru
mezi úèelovou a institucionální podporou. Jestlie tento pomìr byl v roce 1998 1,53, v roce 2002 je
to u jen pouhých 0,73. Jetì horí vývoj probìhl v oblasti prùmyslového výzkumu a vývoje, kde dolo
k poklesu objemu státní podpory. V ÈR je relace mezi badatelským výzkumem a vývojem (6:1) zcela
odliná ne je tomu ve vyspìlých prùmyslových zemích svìta (1:1). Souèasný systém státní podpory
výzkumu a vývoje v ÈR povaujeme za nevyváený, jednostrannì zamìøený na podporu základního
výzkumu pøi výrazném podcenìní aplikovaného výzkumu a vývoje. Souvisí to, podle naeho názoru,
i s tím, e dosud nebyla ustavena agentura pro aplikovaný výzkum a vývoj, která by se zamìøila na
nejdùleitìjí smìr podpory výzkumu a vývoje, kterým je realizace základního výzkumu nejen na trhu
(nové materiály, technologie a výrobky), ale i v ivotì spoleènosti (zdraví a výiva lidu atd.). Na tento
nedostatek Svaz prùmyslu a dopravy ÈR upozoròoval ji v roce 1997 souèasnì s tím, e dosud nebyla
pøipravena Národní inovaèní politika (strategie) ÈR.
Uvedený vývoj je zcela v rozporu se skuteèností a politikou v EU, kde se hovoøí o Evropském výzkumném a inovaèním prostoru a èlenské státy EU mají zpracovány pøísluné inovaèní strategie (politiky).
Je také tøeba zdùraznit význam inovaèní politiky pro rozvoj regionù a malých a støedních podnikù.
I kdy byl pøijat zákon è. 130/2002 Sb., lze konstatovat, e neodpovídá obdobným zákonùm ve
vyspìlých zemích svìta. Vedle Grantové agentury ÈR zákon nevytváøí podmínky pro ustavení Technologické agentury, nebyl jím vytvoøen ústøední orgán státní správy plnì garantující státní podporu výzkumu
a vývoje (pøekonávající souèasný stav, kdy prostøedky na výzkum a vývoj jsou stále rozdìlovány ve
20 rozpoètových kapitolách). Obáváme se, e to do budoucna podstatnì zhorí podmínky realizace
Národního programu výzkumu, který by mìl být odsouhlasen v koneèné podobì souèasnou vládou.
Ve 21. století budou výzkum, vývoj a inovace (vìda a technologie) hrát zásadní roli ve zvyování
konkurenceschopnosti národních ekonomik i ekonomiky Evropské unie. Inovaèní procesy  výzkum
a vývoj jsou souèástí tìchto procesù  se veobecnì pokládají za klíè k hospodáøskému i spoleèenskému rozvoji. Pøedstavují soubor èinností, které vedou k úspìné a konkurenceschopné výrobì a ke vstøebávání a vyuití novinek v ekonomické a sociální oblasti. Nabízejí nová øeení problémù, a tak umoòují
naplòovat potøeby jednotlivcù a spoleènosti.
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Podpora inovací se obecnì pokládá za základ dalího hospodáøského i spoleèenského rozvoje. Proto je
nezbytné prosazovat rozvoj inovací, inovaèního podnikání a inovaèní kultury, které souvisejí s vytváøením podmínek pro rozvoj spoleènosti vìdìní, v ní budou mít celoivotní vzdìlávání, výzkum, vývoj
a inovace jednoznaènou prioritu.
Èeská republika dosud konzistentní inovaèní politiku nemá a v souèasných dokumentech není ani
zmínìna. Proto je nutno, jako s první prioritou, zaèít s pøípravou Národní inovaèní strategie (politiky)
tak, aby byla schválena ji v roce 2003. Nová Národní politika výzkumu a vývoje, která má být zpracována rovnì v roce 2003, by pak byla souèástí Národní inovaèní strategie. V návaznosti,
resp. soubìnì s tím, povaujeme za nutné pøijetí zákona o inovacích.
Pro to, aby výzkum, vývoj a inovace mohly plnit svoji roli klíèového faktoru v rozvoji konkurenceschopnosti prùmyslu, je podle naeho názoru nutno vytvoøit podmínky pro formulaci dlouhodobých strategií
výzkumu, vývoje a inovací, které budou zaloeny na irokém spoleèenském konsensu. K tomu pokládáme za nezbytné:
n Posilovat výzkum a vývoj na akademických pracovitích, univerzitách a pracovitích aplikovaného
výzkumu, podporovat sbliování neuniverzitních pracovi s vysokokolským výzkumem a vývojem
a realizaèní sférou.
n Podporovat základní a aplikovaný výzkum tak, aby veøejné prostøedky vynakládané na tuto podporu dosáhly v roce 2004 0,7 % HDP.
n Motivovat investice do výzkumu a vývoje z nestátních zdrojù zavedením nástrojù nepøímé podpory.
n Klást zvlátní dùraz na urychlenou realizaci výsledkù výzkumu a vývoje, pøedevím progresivních
high-tech výrobkù a technologií.
Pro realizaci tìchto vìcných zámìrù je nezbytné:
n Vypracovat Národní inovaèní strategii Èeské republiky a s ní související novou Národní politiku
výzkumu a vývoje a zákon o inovacích; tyto dokumenty by mìly být pøipraveny ve spolupráci se
vemi organizacemi výzkumu a vývoje, vysokými kolami a s pøedstaviteli hospodáøské (uivatelské) sféry.
n Pøijmout program, v nìm vláda urèí, jakým zpùsobem se výdaje na výzkum a vývoj budou zvyovat tak, aby byla naplnìna doporuèení tzv. Barcelonské deklarace zemí EU, kdy do roku 2010 by
výdaje na výzkum a vývoj mìly docílit 3 % HDP, z èeho státní podíl by mìl být 1 % HDP.
n Vypracovat ucelený systém nepøímé podpory výzkumu a vývoje, kterým bude podnikatelská sféra
motivována k rozíøení financování výzkumu a vývoje. Souèástí opatøení by mìlo být i stanovení
jasného výkaznictví nákladù na výzkum a vývoj, které bude plnì kompatibilní s EU.
n Posílit zastoupení SP ÈR v odborných komisích Rady vlády pro výzkum a vývoj, hodnotitelských a
poradních orgánech jednotlivých resortù. Èlenská základna Svazu prùmyslu a dopravy ÈR disponuje významnými kapacitami výzkumu a vývoje, které jsou sdrueny napø. v Asociaci výzkumných
organizací, Asociaci inovaèního podnikání, Èeské spoleènosti pro nové materiály a technologie a
dalích asociacích výrobcù, na podnicích apod.
n Vytvoøit podmínky pro úèast SP ÈR pøi pøípravì Národní politiky inovací a Národní politiky výzkumu a vývoje a pøi zabezpeèování programù, resp. projektù programù EU, v této oblasti. Za významný nástroj povaujeme smluvní zabezpeèení spolupráce SP ÈR s ústøedními orgány státní
správy, AV ÈR, vysokými kolami a dalími organizacemi aktivnì pùsobícími v oblasti výzkumu
a vývoje a inovací.
n Zøídit Technologickou agenturu ÈR, její hlavní náplní by byla podpora aplikovaného výzkumu
a vývoje, transfer poznatkù výzkumu do hospodáøské praxe a podpora inovaèních procesù.
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OCHRANA IVOTNÍHO PROSTØEDÍ
V prùbìhu 90. let dolo pøedevím díky opatøením v prùmyslu k podstatnému sníení emisí a tím i
k podstatnému zlepení stavu ivotního prostøedí. Potvrzují to jak výsledky, kterých prùmysl dosáhl ve
sniování zneèiování ivotního prostøedí, tak i výe investièních prostøedkù vynaloených na ekologizaci výroby. Ve vech tìchto ukazatelích jsme pøedstihli ostatní transformující se zemì a dosáhli jsme
i velmi dobrých výsledkù ve srovnání se zemìmi OECD. Emise oxidu siøièitého poklesly o 86 %, oxidu
dusíku z velkých stacionárních zdrojù o více ne 80 % a emise tuhých látek o 90 %. Výe investic na
ochranu ivotního prostøedí ze soukromých zdrojù se bìhem posledních deseti let zdvojnásobila a dosáhla
hodnoty témìø 2 % HDP, pøièem jejich podíl na celkových investicích èiní 8 %. Napø. jenom celkové
finanèní náklady èeského prùmyslu vynaloené na ochranu ovzduí se pohybovaly okolo 100 mld. Kè.
Rozhodující tíhu nákladù na sníení emisí do ovzduí a vod a na sníení produkce odpadù nesl èeský
prùmysl, a to bez ohledu na èasto svízelnou finanèní situaci podnikù a na potøeby jejich modernizace.
Èeský prùmysl poadavky nové ekologické legislativy plnil v pøedstihu nebo nejpozdìji v zákonem stanovených termínech, co kontrastovalo s pøístupem veøejného sektoru, kde státní správa tolerovala
neplnìní poadavkù environmentálních zákonù i po vyprení zákonných lhùt (napø. kotelny kol, nemocnic a armády a èerpací stanice pohonných hmot státního podniku apod.).
Pøi hodnocení investic na ochranu ivotního prostøedí v prùmyslových podnicích je nutno vzít v úvahu,
e znaèná èást investic byla vynaloena hlavnì do koncových zaøízení, která sice pøinesla okamitý
efekt ve výrazném zlepení kvality ivotního prostøedí, ale ménì ji pøispìla k modernizaci výrobních
procesù smìrem k výkonnìjím a ekologicky èistím technologiím. Pøes tento hlavní trend uplynulého
desetiletí dolo v mnoha oborech i k modernizacím vlastních technologií. Tak napø. jenom v papírenském prùmyslu èinily environmentální investice 57 % z celkových investic a do koncových technologií
bylo vloeno jen cca 11 % celkových investic. Tento vývoj pøedznamenává cestu k uplatnìní nejlepích
dostupných technik.
Dùleitou roli v procesu ekologizace prùmyslu sehrála environmentální legislativa. Na jedné stranì
pùsobila na sniování zneèitìní, na druhé stranì vak mnohá ustanovení byla, a nadále jsou, v rozporu s reálnými monostmi prùmyslu profinancovat je a pøesahují èasto i rámec urèený legislativními
pøedpisy EU. Pro nae prùmyslové podniky se tak vytváøely nerovné podmínky vèetnì negativního dopadu na jejich konkurenèní postavení. Pøejímání ekologických standardù nejvyspìlejích zemí je èasto
mechanické, neuváené a nepromylené. Také nerealistické poadavky èásti veøejnosti na stupeò ochrany
ivotního prostøedí pøedstavují pro prùmyslové podniky vánou pøekáku realizace principù udritelného
rozvoje a dosaení ekoefektivnosti.
Environmentální legislativì vìtinou chybí jasné politické zadání a kvalitní implementaèní strategie,
take pøijímané právní normy zakládají prostøedí pro administrativní zvùli místo partnerských vztahù
a jsou jen obtínì realizovatelné.
Závaným problémem se tak stává nadmìrnost regulace, která se projevuje v podzákonných normách,
jejich dopady nejsou pøedkladateli vìrohodnì zhodnoceny a mnohdy jsou více diktátem ne shodou
rovnocenných partnerù. Dùsledkem je hledání mezer pro obcházení takové legislativy.
Za základní princip prùmyslového rozvoje povaujeme princip udritelného rozvoje. Chápeme ho jako
vzájemnì vyváený vztah dvou pøedpokladù: v prvé øadì jsou to investice do zvýení ekologické efektivnosti výroby. Dalím pøedpokladem je také rozumný vztah k environmentálním pøedpisùm EU, kde
bychom nemìli pøekraèovat reálné monosti èeského prùmyslu a zejména jeho schopnost investovat do
nových a ekologicky èistích technologií. Základním východiskem ochrany ivotního prostøedí v ÈR
v oblasti prùmyslové sféry do roku 2010 by mìl být VI. environmentální akèní program EU s dùrazem
na pøechod od tuhé administrativní regulace k mìkèím a prunìjím postupùm prosazování ochrany
ivotního prostøedí ve sféøe prùmyslu.
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V environmentální oblasti pokládáme za nejdùleitìjí, aby byl v plném rozsahu uplatòován princip
partnerství hospodáøské sféry a veøejné správy, jako základní funkèní model v pøípravì a implementaci
environmentální legislativy.
Dále je nutno uskuteènit tato opatøení:
n Zpracovat za úèasti SP ÈR analýzu dopadu environmentálních pøedpisù do podnikatelské praxe.
Formou zevrubné revize odstranit z èeských environmentálních zákonù èeská specifika vytváøející
oproti platným právním pøedpisùm EU obchodní pøekáky a sniující konkurenceschopnost èeských
podnikù.
n Zajistit, aby zástupci prùmyslu byli rovnoprávnými a odpovìdnými úèastníky procesu zavádìní
zákona IPPC, a to i na regionální úrovni. Implementace zákona o integrované prevenci a omezování
zneèitìní (IPPC) má pro prùmysl mimoøádný význam, klíèová je i úloha integrované prevence jako
faktoru modernizace a ekoefektivnosti èeského prùmyslu. Z pohledu prùmyslu povaujeme za nutné, aby se naøízeními vlády a vyhlákami MP do zákona pøi jeho zavádìní nedostaly neádoucí
nebo byrokratické prvky, které by mohly velmi podstatným zpùsobem ovlivnit èinnost prùmyslových
subjektù.
n Pøi pøijímání mezinárodních závazkù Èeské republiky na ochranu svìtového klimatu a jejich implementaci prosazovat klíèovou úlohu moderních technologií a mechanizmù k podpoøe jejich zavádìní.
n Odstranit institut poplatkù za zneèiování jako doèasný nástroj transformace. Poplatky nemají
ádný motivaèní úèinek a odsávají z podnikù prostøedky nezbytné na realizaci ekologických opatøení
do Státního fondu ivotního prostøedí (SFP), ani by pøinesly ochranì ivotního prostøedí odpovídající efekt. Transformovat SFP na Ekologickou banku.
n Pøi reformì daòové soustavy zohlednit zámìry v ochranì ivotního prostøedí zavedením ekologické
danì plnì harmonizované s EU. Uplatnit kompenzaèní mechanizmy pro odvìtví s vysokou energetickou intenzitou vycházející z fyzikální podstaty technologických procesù s nízkou intenzitou lidské
práce.
n Podporovat dobrovolné aktivity prùmyslu na ochranu ivotního prostøedí  zavádìní systémù environmentálního øízení (EMS) dle ISO 14 000 nebo EMAS a dalí, vèetnì nezbytné environmentální
výchovy v podnikatelské praxi.
n Zajistit, aby se v procesu pøijímání èeské legislativy pro obchodování s emisemi skleníkových plynù
vytvoøily takové podmínky, které nebudou naruovat konkurenceschopnost nìkterých prùmyslových
oborù.
n Zajistit, aby se na implementaci nové chemické politiky EU v ÈR podílel SP ÈR spolu se Svazem
chemického prùmyslu ÈR.
n Podporovat zavedení efektivní integrované výrobkové politiky v ÈR v intencích VI. environmentálního akèního programu EU (VI. EAP) a pøipravované evropské legislativy. V souladu s tím napomáhat uplatnìní odpovìdného environmentálního pøístupu i v malých a støedních podnicích.
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PALIVA A ENERGETIKA
V období let 1990  2001 dolo ke znaènému odlehèení energetického profilu ÈR a k absolutnímu
sníení výe tuzemské spotøeby prvotních energetických zdrojù o cca 17 %. Tento pokles se vak
odehrál pøedevím do roku 1995, v posledních tøech letech zaèala tuzemská spotøeba prvotních energetických zdrojù rùst. Je evidentní, e sniování spotøeby energie a energetické nároènosti bylo zatím
záleitostí pøedevím ekonomického poklesu a zmìny struktury prvotních energetických zdrojù ne vlivem pùsobení intenzifikaèních faktorù.
Ve spotøebì energie (tuzemské spotøeby prvotních energetických zdrojù) na obyvatele je ÈR sice plnì
porovnatelná se státy EU, energetická nároènost ÈR (tuzemské spotøeby prvotních energetických zdrojù/HDP) je vak stále zhruba dvojnásobná. Ve spotøebì elektøiny, vztaené na obyvatele, je ÈR dlouhodobì hluboko pod úrovní vìtiny zemí EU, elektroenergetická nároènost (spotøeba elektøiny/HDP) i pøes
trvající pozitivní vývoj, stále nedosahuje parametrù zemí EU.
ÈR stojí pøed novou iniciací intenzifikaèních procesù v energetickém hospodáøství, které budou souviset
s dokonèením strukturálních zmìn v tvorbì HDP, s technologickým pøezbrojením a s rozvojem nových
prùmyslových oborù a slueb s vysokou pøidanou hodnotou. Tato intenzifikace bude dále racionalizovat poptávku po energii, které se budou pøizpùsobovat zdrojové a výrobní kapacity, dosud na vìtinì
energetických trhù nadmìrné.
Pro zajitìní dlouhodobì spolehlivé funkce energetického hospodáøství je nutné zajistit:
n dostateènou a trvalou disponibilitu prvotních zdrojù energie (domácí i dováené),
n odolnost a spolehlivost energetického hospodáøství, ochranu národní energetické nezávislosti,
n racionální spotøebu energie a rùst zhodnocování spotøeby energie pøidanou hodnotou,
n minimalizaci negativního vlivu energetických procesù na ivotní prostøedí.
Tyto podmínky se v celém rozvinutém svìtì zajiují pomocí státních energetických politik a koncepcí,
které jsou základem klíèových vìcných a systémových rozhodnutí vlád ve vztahu k palivùm a energetice. Bìnou praxí vlád v pøístupu k energetickému hospodáøství ve vech vyspìlých státech jsou proto
ingerence do formování struktury zdrojù energie, podpora domácích energetických zdrojù, diverzifikace
importu, regulace energetických trhù a zasahování do soutìního prostøedí.
Souèástí energetických politik vlád vyspìlých zemí jsou dlouhodobé výhledy potøeb energie, úvahy o pokrytí
pøedpokládaných potøeb primárními zdroji energie, státní programy výzkumu a vývoje energetických
technologií k nasazení v horizontech nìkolika desetiletí. Význam dlouhodobých výhledù v oblasti energetiky (která má v souèasnosti mimoøádný strategický význam pro kadý stát a tento význam poroste)
zesiluje. Také proto se jejich èasový horizont prodluuje. Vlády se také rozsáhle angaují v øeení dopadù vyvolaných zmìnami v energetickém hospodáøství, pøedevím do sociální oblasti, vèetnì zamìstnanosti, rekvalifikace a vytváøení nových pracovních pøíleitostí.
Energetická hospodáøství v rozvinutých zemích procházejí pøelomovou etapou. K tradiènì øeeným problémùm, ke kterým patøí zdrojová diverzifikace, bezpeènost a spolehlivost energetických systémù apod.,
pøistoupily procesy privatizace, odstraòování hranic národních energetických trhù, integrace nadnárodní
i mezioborová (multiutility).
V energetice rozvinutých zemí v Evropì a ve svìtì zesilují poadavky na zamezení rùstu energetické
závislosti. Tyto poadavky zesílily nejen v souvislosti s teroristickými útoky a s moností jejich zamìøení na energetické systémy, cesty a infrastrukturu, ale byly logickým dùsledkem trvalého rùstu a zvyování podílu dováené energie, z velké èásti z rizikových oblastí ve svìtì.
Tyto procesy se v plné míøe týkají i Èeské republiky a musí na nì být adekvátnì reagováno. Vláda ÈR
svým usnesením è. 50 z roku 2000 po letech diskusí schválila energetickou politiku. Byla pojata jako
otevøený dokument s výhledem na 15  20 let. Energetická politika z roku 2000 obsahovala pøedevím
krátkodobìjí cíle spojené s dovrením pøechodu k trnì orientovanému hospodáøství a s pøípravou na
vstup ÈR do Evropské unie.
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Dlouhodobé cíle a budoucí vývoj vìcných parametrù energetického hospodáøství, které jsou ovem
klíèové, pak byly koncipovány nekonkrétnì a jen v obecné úrovni. Souèasnì s energetickou politikou byl
schválen i systém hodnocení plnìní jejích cílù a monost v pøípadì potøeby prùbìnì tyto cíle aktualizovat. I pøes krátké období od schválení energetické politiky existuje øada poadavkù na její aktualizaci.
Pro zajitìní úkolù v oblasti paliv a energetiky je nutno aktualizovat energetickou politiku (koncepci)
v tìchto zásadních smìrech:
DLOUHODOBÝ VÝHLED VÝVOJE ENERGETICKÉHO HOSPODÁØSTVÍ
Dlouhodobý výhled vývoje energetického hospodáøství musí splòovat tyto poadavky:
n vytvoøit komplexní dlouhodobý výhled energetického hospodáøství, jeho dlouhodobou zdrojovou
orientaci (vè. vymezení pozice pro vyuití dnes zablokovaných zásob tuhých paliv), stanovit míru
dovozní energetické závislosti,
n být zpracován na horizont alespoò 30 let, ve vybraných oblastech by mìl obsahovat i zámìry za
30 letý horizont,
n být základem priorit výzkumu a vývoje, východiskem dlouhodobých a finanènì nároèných podnikatelských zámìrù energetických spoleèností, rozvoje energetického strojírenství, kolství apod.,
n být zaloen na tom, e bude legislativnì zajitìno, aby jeho klíèové prvky (dlouhodobý energetický
mix) mìly platnost nezávislou na volebním období jedné vlády,
n respektovat trní prostøedí pomocí systému ovlivòujícího èinnost firem a spoleèností; musí být rovnì pøimìøenì flexibilní, schopný absorbovat nové jevy a skuteènosti,
n být základem pro soustavu nástrojù na jeho realizaci (pøímé a nepøímé nástroje, legislativa, povolovací øízení, státní garance, regionální energetické koncepce apod.),
n mít kontrolní mechanismy, jak vyrovnávat odchylky od plnìní cílù energetické politiky a skuteèného
vývoje energetické úèinnosti, na jejich základì bude upøesòován dalí postup.
ENERGETICKÁ NEZÁVISLOST A BEZPEÈNOST
Komplexní zajitìní tohoto poadavku musí obsahovat následující opatøení:
n maximálnì racionalizovat spotøebu energie,
n podporovat ty obnovitelné zdroje energie, které mají reálné uplatnìní v podmínkách ÈR,
n zvýit tvorbu strategických energetických rezerv (prodlouení rezerv ropy, vytvoøení rezerv zemního
plynu),
n odblokování a podpora domácích zásob tuhých paliv,
n rozvíjet technické know-how obchodu s energetickými technologiemi,
n stanovit èasovì odstupòovaný ukazatel maximální výe dovozní energetické závislosti jako novou
prioritu ve státní energetické koncepci.
AKTUÁLNÍ TRANSFORMAÈNÍ PROBLÉMY ENERGETICKÉHO HOSPODÁØSTVÍ
Ve velmi krátké dobì povaujeme za nutné:
n vypracovat stabilizaèní program trhu hnìdého uhlí na roky 2002  2005, který by umoòoval
rozloit skokový pokles poptávky po hnìdém uhlí a rozvolnìní sociálních dùsledkù tohoto poklesu,
n znovu posoudit rozsah státem organizovaného útlumu tìby èerného uhlí  vývoj trhu èerného uhlí
naznaèuje, e útlum jeho tìby byl nadmìrný; v èernouhelném hornictví nejsou vytvoøeny strukturované rezervy, dolo k zanedbání pøíprav a otvírek; èerného uhlí (koksovatelného i energetického) je
na tuzemském trhu nedostatek, co je pøíèinou problémù v dodávkách a tlaku na vyí dovozy
z Polska; vysoká zahranièní poptávka po èerném uhlí odèerpává èerné uhlí z domácího trhu,
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n doøeit problémy trhu s elektrickou energií  elektroenergetika prochází adaptaèním procesem liberalizace a otvírání trhu, elektrárenské kapacity jsou vzhledem k souèasným potøebám nadmìrné a je
nezbytné doèasný pøevis øeit podporou jejího exportu a snahou docílit co nejvyí saldo ze zahranièního obchodu s elektøinou,
n pøijmout opatøení na ekonomickou podporu kombinované výroby  podpora kombinované výroby
elektøiny a tepla, která je nejúèinnìjí metodou vyuití energetického zdroje s nejmením zatíením
ivotního prostøedí emisemi, není dosud vyèerpávajícím zpùsobem legislativnì doøeena; zákon nyní
definuje pouze povinnost výkupu a právo pøednostního pøístupu k sítím, nezasahuje do dalích
podmínek; je moné uvaovat se zavedením pøíplatku k cenì vykoupené elektøiny a s pøísluným
legislativním oetøením rozíøení podpory (napø. zákonem o kombinované výrobì).

DOPRAVA
Jedním ze základních pilíøù fungující ekonomiky je nespornì dopravní systém. Jde o to, aby tento sektor
nabízel své sluby v poadované struktuøe a zajioval dopravní obslunost pro podnikatelskou sféru
i pro obyvatelstvo za nákladovì pøijatelných podmínek. Druhým základním úkolem je existence takových podmínek, aby podnikatelské subjekty v tomto sektoru byly konkurenceschopné na domácím
i mezinárodním trhu.
Pozitivnì hodnotíme existenci dokumentu Dopravní politika státu. Jeho význam vak sniuje skuteènost, e nebyl dále rozpracován a dùslednì plnìn. Za nedostatek povaujeme nedùslednost ve vyadování plnìní platné legislativy. Jsou tak pokozovány podnikatelské subjekty, které právní normy dodrují,
a naopak neoprávnìnì zvýhodnìny ty, které právní závazky nedodrují. Nedodrováním technických
norem a pøedpisù dochází k pokozování dopravní infrastruktury a vyím nákladùm státu na odstraòování takto vzniklých kod.
Situaci v sektoru dopravy komplikují prùtahy v uzavøení kapitoly DOPRAVA pøi vyjednávání o vstupu do
EU. Brání docílení lepích výsledkù v bilaterálních jednáních, zejména se zemìmi, které z obavy
z konkurence vyadují, aby do protokolu byla zapracována ustanovení, která vytváøejí nerovnoprávné
postavení pro èeské dopravce.
Doprava prochází nároèným procesem ekologizace podporovaným samotnými dopravci. Nìkdy vak
malicherné protesty nezávislých ekologických iniciativ brzdí proces ekologizace dopravy (vodní cesty,
dálnièní obchvaty apod.).
Nedostateèné vyuívání trvale nabízené souèinnosti odborníkù z praxe pøi pøípravì dokumentù a právních norem ze strany státních, ale i politických orgánù, povaujeme za nesprávné.
Pro zlepení situace v dopravním sektoru poadujeme uskuteènit následující opatøení:
n Dùslednì naplòovat pøijatou dopravní politiku státu a trvale ji aktualizovat.
n Zajistit úèast podnikatelské sféry pøi pøípravì a realizaci významných dokumentù ovlivòujících dopravní podnikání.
n Urychlenì uzavøít kapitolu 9 Doprava podmiòující vstup ÈR do EU.
n Zajistit úèinnou kontrolu dodrování platné legislativy a z neplnìní vyvozovat postihy.
n Podporovat ekologizaci dopravy vyuíváním alternativních pohonù ve veøejné dopravì, preferencí
veøejné dopravy pøed individuální, podporou kombinované pøepravy a ostatních druhù dopravy
s pøíznivým dopadem na ivotní prostøedí.
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V pøítím období bude zejména nutno:
n Dokonèit transformaci èeské eleznice s dùrazem na její obchodní a investièní rozvoj s vìdomím
nutnosti vyøeení státem zavinìné vysoké zadluenosti Èeských drah, s.o. Tím dát prostor pøedstavitelùm transformované organizace ke zvýení podnikatelské a obchodní aktivity.
n Vyøeit systémovì podmínky financování veøejné dopravy osob v rámci dopravy eleznièní, autobusové, mìstské a integrované a pøesnì vymezit povinnosti státu, regionù a provozovatelù. Podporovat rozvoj dopravní infrastruktury za vyuití stálých zdrojù, ale i vech forem fondù, vèetnì
strukturálních fondù z EU.
n Zabezpeèit stabilizaci a zkvalitnìní podnikatelského prostøedí v mezinárodní kamionové a autobusové dopravì zejména vyøeením opakujících se problémù v prùchodnosti hranièních pøechodù,
rychlosti celního odbavování, provádìní technické kontroly apod., a nekompromisní vyadování
plnìní zákonných povinností nejen od tuzemských, ale stejnou mìrou také od zahranièních úèastníkù dopravních procesù na území státu.
n Dokonèit dálnièní propojení se sousedními státy, zejména s Nìmeckem v západním smìru D5/A6
a v severním smìru D8/A17, s Rakouskem výstavbou dálnice D3 a posléze výstavbou dálnice D11.
n Postupovat koordinovanì a v èasové návaznosti pøi opravách dálnic, které vyadují doèasnou uzavírku, a dokonèit výstavbu obchvatu hl. m. Prahy.
n Øeit financování prací na odstraòování havarijních stavù vozovek niích tøíd a mostù a jednoznaènì vymezit odpovìdnost krajù a pøísluných státních orgánù za tuto èinnost.
n Pøipravit návrhy øeení rozvoje øíèní dopravy, zejména pak realizaci stavebních zámìrù na vodních
tocích tak, aby zejména dolní tok Labe byl celoroènì splavný pro plavidla s ponorem do 140 cm.
Podpoøit revitalizaèní program obnovy lodního parku poskytnutím státních garancí na støednìdobé
a dlouhodobé bankovní úvìry. Stanovit pravidla podpory vodní dopravy samotné i jako souèásti
kombinované dopravy a øeit souèasnou problematiku provozování veøejných pøístavù.
n Øeit napojení vodních cest ÈR na evropskou kanalizovanou vodní sí, a to nejen v pøípadì labsko vltavské vodní cesty, ale i napojení ÈR na dunajskou vodní cestu.
n Podporovat systém financování protipovodòové ochrany
n Zrovnoprávnit podmínky naich leteckých dopravcù s leteckými dopravci vyspìlých státù zruením
povinnosti platit clo za letadlovou techniku dovezenou do ÈR.
n Vymezit podmínky pøístupu k pozemním odbavovacím slubám na letitích, a to zákonem nebo
provádìcím pøedpisem na základì zákonného zmocnìní.
n Deklarovat povinnost státu zajistit podporu leteckým spoleènostem v pøípadech mimoøádných událostí s následkem kod velkého rozsahu tak, jak tuto povinnost plní vlády vyspìlých státù
(viz dùsledky 11. záøí loòského roku).
n Stanovit podíl státu na rozvoji kombinované dopravy spoèívající v poskytnutí státní podpory, zejména pro oblast nedostávajícího se speciálního vozového parku a manipulaèních mechanizmù.
n Øeit monost poskytování záruky státu za systémovou podporu obnovy a rozvoje MHD jak v oblasti
dopravní infrastruktury, tak i vozového parku.
n Zmìnit podmínky èerpání prostøedkù ze Státního fondu dopravní infrastruktury tak, aby z tohoto
fondu mohly být hrazeny i investice do MHD.
n Vytváøet legislativní podmínky pro dùslednou preferenci MHD pøed dopravou individuální vèetnì
stanovení podmínek pro omezování individuální automobilové dopravy.
n Zaruèit podporu výstavby metra v hlavním mìstì dlouhodobým stanovením objemu finanèních
prostøedkù úèelovì vázaných na výstavbu metra vèetnì rozvoje a obnovy vozového parku.
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ROZVOJ MALÉHO A STØEDNÍHO PODNIKÁNÍ
Malé a støední podniky pøedstavují dùleitý segment národního hospodáøství. Jejich podíl na tvorbì
HDP se zvýil z 31 % v roce 1996 na 40 % v roce 2000. Malé a støední podniky s poètem ménì ne
250 zamìstnancù v roce 2001 zamìstnávaly ve vech odvìtvích národního hospodáøství ÈR témìø
60 % z celkového poètu zamìstnancù. Podíl tohoto sektoru na celkových výkonech národního hospodáøství dosáhl 51,4 % a v pøidané hodnotì 51,3 %. Vývoz malých a støedních podnikù dosáhl za rok
2001 témìø 36 % z celkového objemu za ÈR a dovoz 47 %.
Ve vyspìlých zemích patøí MSP k hnací síle rozvoje ekonomiky, k inovaènímu potenciálu a stabilizaènímu prvku. Svým poètem pøedstavují 99,8% podíl na celkovém poètu podnikù a poskytují dvì tøetiny
pracovních pøíleitostí. Proto jsou vládami systémovì podporovány. Cílem domácích podnikatelù je
dosaení srovnatelné podpory, jako mají konkurenèní MSP v zemích EU.
V roce 2000 vláda projednala dokument o podpoøe malého a støedního podnikání, který se vak nestal
závazným vládním dokumentem, i kdy se v praxi nìkterá jeho opatøení realizovala. Vláda vytvoøila
specifický systém programù urèených na podporu malých a støedních podnikù. Pøes poèáteèní nárùst
prostøedkù, vìnovaných na tyto úèely, dochází v poslední dobì k jejich stagnaci a poklesu. Výe
prostøedkù urèených na podporu MSP je v pøíkrém nepomìru k rozsahu zdrojù vyèlenìných na pobídky
pro velké podniky èi jejich sanaci.
Existuje vak i vnitøní nerovnováha v rozdìlení podpor uvnitø sektoru malých a støedních podnikù.
Souèasný podíl skupiny støedních podnikù na vech podporách pøedstavuje pøiblinì necelou pìtinu,
co neodpovídá významu této skupiny podnikù. Zejména podniky na hranici støedních a velkých se tak
ocitají mimo pásmo podpor. Uvedený stav ukazuje na nutnost dùkladné analýzy nejen podmínek
podnikání, ale zejména programù podpory.
Malé a støední podniky jsou a nadále budou pøi hledání externích finanèních zdrojù závislé na nabídce
bankovních úvìrù. Jejich malá dostupnost zvlátì tíivì omezuje malé a støední podniky pøi provozním
financování a daleko výraznìji pøi investiènì zamìøených dlouhodobých úvìrech. Aktivity nìkterých
bank sice naznaèují urèité zlepení, zatím se vak orientují pouze na úzkou èást sektoru malých a støedních
podnikù a preferují jejich provozní financování.
Systém podpor podnikání se sice podaøilo doplnit o monost získání startovního kapitálu pro subjekty,
které se teprve rozhodly podnikat. Stále vak chybí nabídka kapitálu malým podnikùm, zejména pro
projekty zaloené na vyí míøe inovace a s vysokým ziskovým potenciálem, které jsou vak spojené
i s nadprùmìrnou mírou rizika.
Blíící se vstup do EU zvyuje monosti získávání podpor pro malé a støední podniky ze zdrojù EU.
Vyuití tohoto potenciálu vak sniuje nízká pøipravenost Èeské republiky poskytnout kofinancování
z veøejných èi jiných zdrojù, co je obvyklá podmínka EU pro poskytnutí této podpory.
Mezi dalí závané problémy provázející rozvoj malých a støedních podnikù náleí zejména tyto:
n pøetrvávají podmínky pro udrování vysoké míry druhotné platební neschopnosti, je nízká legislativní
ochrana vnitøního trhu pøed nelegálními a dumpingovými dovozy,
n nedostatek informací marketingového charakteru,
n tlak ze strany obchodních øetìzcù,
n MSP vyadují zvlátní péèi pøi poskytování informaèního servisu o zákonech a sekundární legislativì,
n dlouhé lhùty pøi vyøizování vech ádostí spojených s podnikáním, pøebujelá administrativa a v mnoha
pøípadech i arogance úøedníkù,
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n riziko vyplývající z nekalé konkurence  existuje tlak organizovaných zahranièních podnikatelských
skupin, dováejících a prodávajících poddeklarované a paované zboí, zboí s padìlanými znaèkami, bez zdravotních a technických atestù a záruk, a to pøi nedodrování pravidel podnikání,
placení daní, zdravotního a sociálního pojitìní apod.,
n zvýhodnìní zahranièních investorù investièními pobídkami se stává konkurenèní výhodou proti domácím podnikatelùm, pøedevím tìm drobným bez pøístupu k investiènímu kapitálu, a tím jsou
vytváøeny nerovné podmínky pro podnikání.
Pro zlepení podmínek nezbytných pro zvýení konkurenceschopnosti malých a støedních podnikù je
tøeba uskuteènit následující opatøení:
n Vypracovat analýzu podmínek pro rozvoj sektoru malých a støedních podnikù, aktualizovat politiku MSP a pøijmout ji jako závazný dokument vlády. Pøitom vycházet zejména z tìchto pøedpokladù:
n zajistit, aby pomìr podpor a pobídek MSP byl v relaci k jejich podílu na hospodáøském rùstu,
pøi tom vycházet z relací zemí EU,
n zvýit rozsah a zjednoduit dostupnost státních programù podpory MSP, souèasnì provést jejich
pøehodnocení podle rozsahu vyuívání; stanovit jasná pravidla pro èerpání tak, aby jejich výkladem
nemohlo docházet k diskriminaci podnikatelù; zamìøení programù soustøedit na podporu investování, inovaèních procesù, exportu a rozvoje prùmyslových zón v ekonomicky slabých regionech,
n pøehodnotit a upøesnit zamìøení a strukturu organizací zabývajících se podporou podnikání
(CzechTrade, CzechInvest, Agentura pro rozvoj podnikání, CzechIndustry).
PODPOROVAT PØÍSTUP MSP NA TRHY, K TOMU JE NUTNO:
n rozvíjet informaèní systémy marketingového charakteru podporující vyhledávání nových trhù a obchodních partnerù,
n vypracovat støednìdobý program státních úèastí na zahranièních výstavách a veletrzích a samostatných výstavách v ÈR,
n pøijmout úèinná legislativní opatøení zajiující ochranu vnitøního trhu proti nelegálním dovozùm,
zabránit nezákonnému podnikání zahranièních organizovaných skupin vytvoøením pravidel pro podnikání cizincù, srovnatelných s tìmi, která platí v zemích EU,
n vytvoøit podpùrné programy pro zviditelnìní èeských výrobkù oproti zahranièním,
n rozvíjet podporu MSP a jejich úèast v odbytových a dodavatelských sítích velkých nadnárodních
firem prostøednictvím subdodavatelských programù,
n zamezit pøístupu na trh výrobkùm ze zahranièí, které neodpovídají poadované kvalitì, technickým
poadavkùm, zdravotním normám a které poruují autorská práva a ochranné známky,
n zamezit pøístupu výrobkù na trh v pøípadech, kdy je zahranièní výrobce dotován, pøípadnì toto
zboí zatíit clem do výe dotace,
n pøijmout opatøení zabraòující zahranièním obchodním øetìzcùm zneuívat svého dominantního postavení na trhu jak vùèi MSP jako svým dodavatelùm, tak vùèi MSP jako svým drobným konkurentùm, a to srovnatelnì jako je tomu v zemích EU.
PODPOØIT PØÍSTUP MSP KE KAPITÁLU:
n zvýením objemu prostøedkù pro podporu MSP s dùrazem na formy podpory zvyující dostupnost
úvìrù pro malé a støední podniky ve strukturálnì postiených a hospodáøsky slabých regionech
s minimální výí úrokových sazeb,
n vytvoøením podmínek pro èerpání fondù EU pro MSP, zejména pro zabezpeèení prostøedkù na
kofinancování a pro pøípravu projektù,
n vytvoøit nabídku rizikového kapitálu s úèastí veøejných zdrojù pro inovaèní projekty a spojit je
s odpovídajícími ekonomickými podmínkami pro zvýení pøitalivosti investic.
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SHRNUTÍ
Po pøekonání stagnace v letech 1997  1998 se rùst prùmyslu od poloviny roku 1999 vyvíjí dynamicky. Pokraèují zmìny v odvìtvové a oborové struktuøe ve prospìch technologicky nároèných výrob. I pøes
tento pozitivní vývoj není prùmysl na zahranièních trzích dostateènì konkurenceschopný, a to zejména
v oborech high  technology. Strukturální zmìny nejsou doprovázeny dostateènými zmìnami ve vnitøní
struktuøe jednotlivých odvìtví smìrem k posilování podílu výrob s vyím stupnìm zpracování a vyí
finalitou výroby.
Pøes pozitivní vývoj rùstu produktivity práce v posledních dvou letech je její souèasná úroveò, jako
základního ukazatele konkurenèní výkonnosti, podstatnì nií ne je v zemích EU. Její úroveò je ovlivòována zejména nízkou úrovní inovaèních aktivit na podnikové úrovni, nedostatkem zdrojù pro investice, ztrátami zpùsobenými niími realizaèními cenami v dùsledku niího ocenìní zboí èeského pùvodu
a celkovými problémy v pøístupu do odbytových sítí. Na konkurenèní výkonnost pùsobí také pøetrvávající problémy na trhu práce. Váným problémem poslední doby je rychle se zhodnocující èeská koruna
ve vztahu k hlavním svìtovým mìnám.
Domácí prùmysl disponuje i nìkterými konkurenèními výhodami. Doèasnou výhodou je nií mzdová
úroveò, která by vak dlouhodobì smìrovala vývoj prùmyslu k niím etáím technické úrovnì. Výhodou je také ohodnocení nìkterých dalích faktorù napø. ceny pùdy a energie.
Zvýila se investièní aktivita ve zpracovatelském prùmyslu, probíhá pøíznivý strukturální posun ve prospìch investic do strojù a zaøízení. Hlavním nositelem investièních aktivit byly vak pøedevím zahranièní firmy, které vyuívaly systému investièních pobídek a které nemají problémy charakteristické pro
domácí podniky. Pro vìtinu tuzemských firem zùstává tvorba zdrojù pro investice váným limitem pro
jejich dalí rozvoj. Pociují zhorení dostupnosti úvìrù, ke kterému dolo po pøíchodu zahranièních
investorù do tuzemských bank. Problémy jsou vak zejména v tvorbì vlastních zdrojù pro investice.
Velmi pomalu probíhá pøíprava na èerpání pøedstrukturálních a strukturálních fondù a nedostateènì je
vyuíván kapitálový trh. Z hlediska dlouhodobého rozvoje hospodáøství bude tøeba analyzovat i dùsledky pøílivu zahranièního kapitálu do Èeské republiky.
Pro stimulaci investièních aktivit bude tøeba upravit systém daní a poplatkù tak, aby stimuloval inovaèní procesy a investièní rozvoj. Politika bank by mìla být více zamìøena na úvìry pro podnikovou sféru,
ne na relativnì bezpeèné investice do státních cenných papírù. Pøi pøípravì na vyuívání fondù EU je
nezbytné zajistit podmínky v oblasti institucionální, kofinancování a pøi pøípravì projektù na podnikové
a regionální úrovni. Systém investièních pobídek doporuèujeme upravit na základì analýzy pùsobení
zahranièních investorù v ÈR tak, aby se posílily dlouhodobé a multiplikaèní efekty.
V rámci proexportní politiky je nutno zvýit kapitálové vybavení Èeské exportní banky a Exportní garanèní pojiovny, aby byly schopny poskytovat sluby i pro velké vývozní kontrakty. Nevyuívaným nástrojem zùstávají dlouhodobé vládní úvìry tzv. soft  loans. Je také nezbytné zlepit koordinaci èinností
mezi institucemi státu podporujícími export. Aktuální je i øeení otázek teritoriálních priorit, zejména
návrat naich exportérù na èínský a ruský trh.
Èastá zmìna legislativy, neprovázanost mezi zákony a nerespektování odborných názorù podnikatelské sféry sniuje vánost zákonù. Poslanecké návrhy by mìly znovu procházet pøipomínkovým øízením,
aby byla zajitìna provázanost zákonných norem. Poadujeme jednoznaènost a transparentnost zákonných norem a jejich stabilitu. Je nutno omezit èetnost podzákonných norem.
Pro zlepení podmínek na trhu práce povaujeme za nezbytné preferovat opatøení na podporu rekvalifikace, pøehodnotit systém sociálních dávek, rekodifikací naeho právního øádu otevøít vìtí prostor pro
zamìstnance i zamìstnavatele pøi vyjednávání konkrétních úprav pracovních vztahù. Systém vzdìlávání musí více odpovídat potøebám trhu, zejména je tøeba podpoøit rozvoj technického kolství. Je nutno
pøehodnotit systém nemocenského pojitìní a upravit výi dávek tak, aby lépe korespondovala s výí
pojistného. Dalím úkolem je vytvoøit jednotnou politiku BOZP, upravit tuto oblast jedním zákonem
a jejím provádìním povìøit jeden resort. Reforma dùchodového systému musí podporovat doplòkové
formy pojitìní pro zabezpeèení ve stáøí.
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Je nutné zastavit dlouhodobé podceòování výzkumu a vývoje, a to jak na státní, tak i na podnikové
úrovni. Klíèovou roli zaujímá úkol zpracovat národní inovaèní strategii, zvýit prostøedky státu na výzkum a vývoj a vytvoøit systém nepøímé podpory výzkumu a vývoje. Nezbytné je i vytvoøit podmínky pro
zapojení ÈR do mezinárodních programù, pøedevím v rámci EU. Pro podporu aplikovaného výzkumu
a vývoje povaujeme za vhodné zøídit Technologickou agenturu ÈR.
V prùbìhu transformaèního období vynaloil prùmysl znaènou èást svých investic na ochranu ivotního prostøedí, co se odrazilo v razantním sníení emisí do ovzduí a do vod. Velká èást investic vak
smìøovala do tzv. koncových zaøízení a nikoliv do zvyování technologické úrovnì výroby. Dalí postup
v environmentální oblasti musí být zaloen na analýze dopadu environmentálních pøedpisù do praxe
podnikù a na odstranìní èeských specifik jdoucích nad rámec pøedpisù EU a sniujících konkurenceschopnost èeských podnikù.
Energetická politika státu obsahuje pøedevím krátkodobé cíle, a dlouhodobé cíle a vývoj vìcných parametrù jsou v ní koncipovány jen v obecné úrovni. Poadujeme aktualizovat energetickou politiku tak,
aby obsahovala dlouhodobý vývoj energetického hospodáøství s èasovým horizontem minimálnì 30 let.
Energetická politika by mìla mít platnost nezávislou na volebním období jedné vlády. Mìla by øeit
otázku energetické nezávislosti a bezpeènosti. Dále je tøeba vypracovat stabilizaèní program trhu hnìdého uhlí na roky 2002 a 2005, znovu posoudit program útlumu tìby èerného uhlí, doøeit problémy
trhu s elektrickou energií a pøijmout opatøení na podporu kombinované výroby.
Pro zlepení situace v dopravním sektoru bude nutné dùslednì naplòovat dopravní politiku státu a trvale
ji aktualizovat, urychlenì uzavøít kapitolu 9 Doprava, podmiòující vstup ÈR do EU. Zajistit úèinnou
kontrolu dodrování platné legislativy a vytvoøit podmínky pro úèast podnikatelské sféry pøi pøípravì a
realizaci významných dokumentù ovlivòujících dopravní podnikání.
Je tøeba aktualizovat politiku podpory malého a støedního podnikání. Na základì analýzy pøehodnotit
struktury programù a stanovit jasná pravidla pro jejich vyuívání. Stejnì tak bude nezbytné zredukovat
strukturu organizací zabývajících se podporou podnikání, dùslednì realizovat ochranu vnitøního trhu,
zlepit monosti pøístupu malých a støedních podnikù ke kapitálu, sniovat administrativní zátì. Bude
nutné zvýit monost zúèastnit se subdodávek pro velké podniky, zvlátì pro ty, které realizují své
investice na základì investièních pobídek.

Ing. Stanislav Kázecký, CSc.
prezident Svazu prùmyslu a dopravy ÈR
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