Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2008

Programové prohlášení Svazu pro rok 2008 vychází z dokumentu Strategické potřeby
průmyslu v letech 2008 – 2011. Obsahuje cíle a kroky, které je nutné uskutečnit v roce 2008
pro zkvalitnění podnikatelského prostředí a využití potenciálu hospodářství v dlouhodobém
časovém horizontu. Pro naplnění těchto cílů nabízí Svaz svůj odborný potenciál.

Institucionální prostředí, legislativa a veřejná správa
Zahájit a důsledně dodržovat kroky vedoucí k rychlému přijetí eura a stanovit realistický
termín tohoto přijetí.
Důsledně implementovat systém RIA prověřující potřebu regulace a její dopady.
Zavést elektronickou sbírku zákonů.
Vyhodnotit národní program ke snižování administrativního zatížení podnikatelů a
přijmout závěry pro jeho další realizaci.
Vytvořit institucionální podmínky pro čerpání fondů EU.

Daně a jejich správa
Zakotvit editační povinnost pro správce daně, jednoznačně určit a zjednodušit pravidla
vymezující práva a povinnosti správce daně a daňového poplatníka a zrovnoprávnit jejich
vztah.
Připravit zjednodušení daňové legislativy při zachování národohospodářských priorit.

Udržitelná environmentální politika
Na základě vyhodnocení stavu prací obnovit činnost expertní skupiny zabývající se
auditem environmentální legislativy.
Zahájit práce na integrovaném „Kodexu“ práva životního prostředí.
V oblasti politiky snižování emisí CO2 důrazně zastávat stanoviska nesnižující
konkurenceschopnost průmyslu.

Lidské zdroje a vzdělávání
Změnit systém řízení vysokých škol na manažerský. Realizovat a trvale vyhodnocovat
reformu školské soustavy, aby byl soulad mezi strukturou studijních oborů a prioritními
požadavky trhu práce. Vytvořit systém analýz vývoje odvětví a oborů z hlediska
požadavků na profesní strukturu a kompetence.
Zavést systém hodnocení a měření úspěšnosti škol, které by vycházelo z vyjádření
zaměstnavatelů o efektivnosti přípravy a úspěšnosti absolventů v praxi.

Vypracovat a přijmout program podpory vysokých škol s technickým a přírodovědným
zaměřením, především úpravou finančních dotací státu na jejich provoz a studium a
cílenou propagací zvýšit zájem o studium na těchto školách.
Vytvořit akční program realizace vládou přijaté Strategie celoživotního učení.
Dopracovat národní soustavu povolání a kvalifikací, posílit kompetence a pravomoci
sektorových rad.
Podpořit motivaci studentů i chápání vysokých škol jako služby zavedením odloženého
školného doplněného o systém sociálních stipendií.

Trh práce a legislativa
Liberalizovat pracovněprávní legislativu a odstranit ustanovení, která představují
neodůvodněnou ekonomickou zátěž pro zaměstnavatele. Umožnit zaměstnavatelům
pružně reagovat na požadavky trhu práce.
Přijmout legislativu umožňující zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU, jejichž profesní
a kvalifikační profil umožňuje krátkodobě krýt nedostatek v nabídce na trhu práce (systém
zelených karet).
V sociálních systémech výrazně posílit prvky stimulující zájem o přijetí zaměstnání,
zejména dlouhodobě nezaměstnaných s nízkou kvalifikací.
Podpořit rekvalifikaci lidí, kteří se starali o děti a nebyli delší dobu ekonomicky aktivní –
rozšířením programů na zvýšení nezbytných dovedností potřebných pro uplatnění na trhu
práce.

Výzkum, vývoj, inovace
Připravit novelu zákona č. 130/2002 Sb. na zákon o státní podpoře výzkumu, vývoje a
inovací včetně prováděcích předpisů.
Připravit zřízení technologické agentury, jejíž hlavní náplní bude podpora aplikovaného
výzkumu a vývoje, transfer poznatků výzkumu do praxe a podpora inovačních procesů.
Finanční prostředky věnovat přednostně na podporu projektů, u kterých je vysoká
pravděpodobnost úspěšného řešení a aplikace v praxi. Preferovat financování projektů, při
jejichž řešení se propojí soukromý kapitál s veřejnými zdroji.
Vytvořit systém hodnocení umožňující selekci výzkumných kapacit s cílem posilovat
organizace dosahující nadprůměrných výsledků.

Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktura
Zajistit finanční zdroje na údržbu a rozvoj dopravní infrastruktury ve výši odpovídající
vládou schváleného dokumentu GEPARDI (Generální plán rozvoje dopravní
infrastruktury).
Přijmout zákon o veřejné dopravě navazující na nařízení EU 1191 k veřejným službám
v železniční a autobusové dopravě.
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Zajištění energetických zdrojů
V rámci rozhodnutí o energetické politice státu:
-

odstranit zábrany ve využití všech domácích zdrojů energie – zrušit vládní usnesení o
tzv. ekologických územních limitech těžby hnědého uhlí a rozhodnout o zahájení
přípravy výstavby jaderného zdroje,

-

vyhodnotit přínosy a náklady využití obnovitelných zdrojů.

Připravit hodnocení první etapy ekologické daňové reformy (dopady
konkurenceschopnost, obyvatelstvo a výsledky v kvalitě životního prostředí).

na

Politika ČR v EU a prosazování zájmů evropského podnikání
Připravit podklady a zpracovat stanoviska České republiky k:
-

obchodování s emisemi z hlediska efektivnosti a zatěžování podnikatelské sféry,

-

efektivní správě a řízení na národní a evropské úrovni,

-

flexibilitě pracovního trhu a modernizaci pracovního práva,

-

podpoře bezpečné, konkurenceschopné a ekologicky šetrné energetiky.

Zahraniční a obchodní politika akcentující zájmy ČR
Zlepšit úroveň koordinace podpory exportu využitím činnosti České rady pro obchod a
investice a vyhodnocením a aktualizací dohody o spolupráci mezi MPO a MZV.

V Mladé Boleslavi dne 30. října 2007
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