Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2005
Programové prohlášení Svazu pro rok 2005 stanoví cíle, které si Svaz průmyslu a dopravy ČR
určil pro rok 2005 pro naplnění své dlouhodobé strategie. Programové prohlášení deklaruje
cíle Svazu v jednotlivých oblastech rozhodných pro vytvoření optimálního podnikatelského
prostředí zaměřeného na zvýšení dynamiky ekonomického růstu a zlepšení podmínek pro
využití potenciálu českého průmyslu.
Cílem Svazu je:


v oblasti výzkumu a vývoje
 zvýšit podporu účelového (projektového) financování výzkumu a vývoje tak, aby již
v roce 2005 došlo minimálně k vyrovnání obou složek státního rozpočtu na VaV;
nárůst účelového financování směřovat především do resortů MPO a MŠMT
 vytvářet takové podmínky pro financování VaV, aby do roku 2010 byly splněny cíle
Lisabonské strategie, což znamená, že v roce 2010 bude státní podpora VaV
minimálně 1 % HDP, využít tohoto nárůstu především pro podporu účelového
financování
 vypracovat národní politiku inovací a zkoordinovat ji s novou národní politikou
výzkumu
 zpracovat návrh zákona o inovacích včetně návrhu na ustavení technologické
(inovační) agentury



v oblasti legislativy
 zjednodušení řízení před rejstříkovým soudem tak, aby návrhy na nové zápisy
a i zápisy změn byly řešeny formou tiskopisů s předem stanovenými přílohami
 propojení informačních rejstříků státní správy
 stanovení priorit v legislativním procesu a omezení podzákonných norem
 dosáhnout programové rekodifikace pracovního práva umožňující vyšší flexibilitu
pracovní síly
 publikace návrhů všech legislativních aktů na internetu tak, aby konfrontace s praxí
předcházela kodifikaci



v oblasti trhu práce a rozvoje lidských zdrojů
 zpracování koncepce celoživotního vzdělávání
 provedení analýzy systému sociálních dávek a zpracování návrhu opatření na snížení
jeho demotivačních účinků
 úprava pracovního zákonodárství



v daňové oblasti
 prosazení editační povinnosti správce daně
 zpracování koncepce vývoje daňového systému směrem k jeho zjednodušení
a posílení jeho role při podpoře investičních a podnikatelských aktivit, zejména
vyřešení otázky daňové uznatelnosti nákladů na modernizaci a rekonstrukci



v oblasti dopravy
 schválení nové dopravní politiky vládou ČR
 vypracování zákona o veřejné dopravě
 zajištění prostředků do Státního fondu dopravní infrastruktury tak, aby mohly být
pokryty plánované úkoly rozvoje a údržby dopravní infrastruktury
 zpracování souboru opatření pro zvýšení kontroly dodržování platné legislativy
v oblasti užívání dopravní infrastruktury
 urychlení prací na splavnění dolního úseku Labe



v oblasti ochrany životního prostředí
 zajištění odpovídající účasti průmyslu v systému IPPC, především v procesu
vydávání povolení
 zapojení se do obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 aktivní podíl na přípravě ekologické daňové reformy s cílem zamezit navýšení
celkové daňové kvóty
 racionální oponentura nepodloženým aktivitám ekologických skupin, které brzdí
rozvoj průmyslu a budování dopravní infrastruktury



v oblasti podpory exportu
 posílení programu podpory pro malé a střední podniky MARKETING
 zvýšení objemu prostředků ze státního rozpočtu na projekty soft-loans ve výši
300 mil. Kč



v oblasti EU
 posílení informovanosti o normách EU pro podnikatele
 účast na jednáních UNICE a IOE
 jednání s českými europoslanci

Pro splnění výše uvedených cílů v jednotlivých oblastech bude Svaz využívat všech
nástrojů, které má k dispozici, zejména:








aktivního lobbingu v Parlamentu ČR i orgánech státní správy
informačních kampaní vůči externím subjektům za využití odborníků Svazu
kontaktů s členskou základnou ve směru získávání podnětů i šíření informací
účastí v mezinárodních organizacích
pořádání akcí podporujících podnikání
účastí v RHSD ČR i na dialogu sociálních partnerů
aktivní prací s médii

V Praze dne 21. října 2004

