Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2006
Programové prohlášení Svazu pro rok 2006 stanoví cíle naplňující jeho strategii na období let
2005 – 2007. Vychází z dlouhodobých záměrů vytvořit podmínky pro zkvalitnění
podnikatelského prostředí, zvýšení dynamiky ekonomického růstu a využití potenciálu
hospodářství.
Jsme si vědomi toho, že rok 2006 je volebním rokem, proto budeme muset komunikovat
nejen se současnou vládou, ale zahájit i dialog s nově ustanovenou vládou. Naše stanoviska a
požadavky jsou trvale platné a nemění se s výsledky voleb.
Cíle Svazu v jednotlivých oblastech:


investiční pobídky
- prosazovat zpracování objektivního zhodnocení vlivu investičních akcí uskutečněných
na základě investičních pobídek na vývoj hospodářství z hlediska plnění priorit
Strategie hospodářského růstu



výzkum a vývoj
- při přípravě státního rozpočtu pro rok 2007 prosazovat nárůst prostředků z veřejných
zdrojů na podporu VaV
- prosazovat program měnící poměr mezi institucionálním a účelovým financováním ve
prospěch účelového
- prosazovat ustanovení Technologické agentury jako instituce organizující aplikovaný
výzkum
- prosadit zpracování zákona o inovacích a podílet se na jeho přípravě
- v rámci grantu MŠMT zabezpečit činnost oborové kontaktní organizace pro VaV



legislativa
- prosazovat zpřehlednění systému právních norem
- kritika vad legislativního postupu a nedostatečné vymahatelnosti práva
- podpora norem řešících příčiny nikoliv následky
- oponentura norem kriminalizujících podnikatele a manažery
- spolupráce na implementaci systému RIA



trh práce a lidské zdroje
- prosazovat Strategii rozvoje lidských zdrojů z hlediska naplňování cílů Lisabonské
strategie a do jejího obsahu prosadit závěry z dokumentu Svazu „Průmysl a lidské
zdroje“
- zasazovat se o přijetí nového liberálního zákoníku práce, který by přispěl k flexibilitě
trhu práce a růstu zaměstnanosti
- v oblasti sociálních dávek podporovat pouze ta opatření, která by motivovala občany
k práci
- v rámci přípravy důchodové reformy podporovat využití soukromých doplňkových
důchodových systémů



daně
- při přípravě vládního prohlášení prosazovat daňovou koncepci za účelem stimulace
podnikání a zjednodušení systému daní
- prosazovat úpravu daňového řádu o ustanovení zakotvující závazné posouzení (editační
povinnost)
- ve formě seminářů a odborných konzultací poskytovat informace členským podnikům
o systému uplatnění daňového zvýhodnění nákladů na VaV



doprava
- podílet se na vyhodnocování plnění schválené Dopravní politiky ČR
- prosadit zpracování zákona o veřejné dopravě ve vazbě na Nařízení Evropského
parlamentu a Rady o službách v oblasti veřejné železniční a silniční dopravy
- prosazovat zajištění prostředků do Státního fondu dopravní infrastruktury a financování
pomocí PPP projektů tak, aby mohly být pokryty plánované úkoly rozvoje a údržby
dopravní infrastruktury
- zasazovat se o zesplavnění toků Labsko-vltavské vodní cesty



ochrana životního prostředí
- pokračovat v identifikaci problémových oblastí environmentální legislativy s cílem
odstranit překážky omezující konkurenceschopnost průmyslu
- řešit problémy při uplatňování zákona IPPC, zejména pokud jde o integrovaný registr
znečištění, postavení Agentury integrované prevence, institut odborně způsobilých
osob a kontrolní mechanizmy
- přehodnotit vymezení citlivých oblastí povrchových vod a změnit současný stav, podle
kterého jsou v současné době všechny povrchové vody v ČR zařazeny jako citlivé s
omezeními pro průmyslovou činnost
- spolupracovat na přípravě Národního alokačního plánu na další období tak, aby byl
vytvářen na základě hospodářských rozvojových plánů podniků
- usilovat o zjednodušení administrativního procesu - minimalizovat finanční náklady a
administrativní náročnost za současného respektování úrovně ochrany životního
prostředí - týká se zejména procesů v rámci EIA, IPPC a územního řízení



podpora malým a středním podnikům
- spolupracovat při přípravě koncepce podpory MSP na léta 2007-2013
- zajistit rozvoj programů vytvářející podmínky pro účast MSP na subdodávkách pro
podniky pod zahraniční kontrolou, zejména podpořených investičními pobídkami
- prosadit vytvoření podmínek pro rozvoj programů podněcujících vyšší účast
soukromého sektoru na financování rozvoje MSP
- při přípravě státního rozpočtu prosadit dostatek financí z veřejných zdrojů na realizaci
programu Trh, Záruka a Progres
- zvýšit prostředky na spolufinancování programů financovaných ze strukturálních
fondů, zejména zaměřených na inovace



podpora exportu
- spolupracovat při vyhodnocování a realizaci cílů Koncepce proexportní politiky na
roky 2003 – 2006 a teritoriálních strategií
- účastnit se na rozhodování o realizaci konkrétních akcí, které podporují export
(výstavy, veletrhy, projekty, mise, oficiální české účasti)
- spolupracovat při výběru projektů pro dlouhodobé vývozní úvěry
- prosazovat zvýšení angažovanosti ČEB a EGAP na rizikových teritoriích
- při přípravě opatření Společné obchodní politiky zohledňovat potřeby domácích
výrobců a zajistit účast zástupců podnikové sféry



EU
- zefektivnit informační servis a spolupráci s členskými svazy a podniky pokud jde o
záležitosti EU
- zvýšit vliv zaměstnavatelů na tvorbu politik, strategií, legislativních i nelegislativních
procesů na úrovni EU prostřednictvím účasti v evropském sociálním dialogu a cestou
efektivnějšího zapojení do národní institucionální struktury pro členství ČR v EU
- rozvíjet spolupráci s českými zástupci v Evropském Parlamentu a Evropském
hospodářském a sociálním výboru
- pokračovat v zapojení do pracovních orgánů UNICE v oblasti hospodářské politiky a
vnitřního trhu

V Děčíně dne 31. října 2005

