Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2009
Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2009 vychází z dokumentu
„Strategické potřeby průmyslu v letech 2008 – 2011“, který valná hromada přijala
30. října 2007. Zároveň však svými požadavky reaguje i na aktuální situaci v ekonomice.
Podmínky na trzích se za posledního půl roku velmi podstatně změnily. Finanční krize se
z USA přelila i do Evropy a nastoluje před společnosti, podnikatele i politiky zcela nové a
akutní výzvy. Podniky v této situaci zároveň čelí extrémně vysokým cenám surovin a energií.
V České republice je pak specifickým, ale o to závažnějším problémem prudké posilování
české měny a časté výkyvy kurzu. Společně s ochlazenou poptávkou ze zahraničí tak vznikla
natolik vážná situace, že je řada tuzemských společností nucena propouštět, omezovat výrobu
a přemýšlet o přesunutí alespoň části produkce do jiné země. Z výše uvedených důvodů
pokládáme za důležité, aby se v příštím roce akcentovaly kroky nutné k co
nejrychlejšímu přijetí eura a k zabezpečení větší energetické nezávislosti.
Programové prohlášení pro rok 2009 obsahuje opatření a cíle formulované v co možná
největší míře konkrétnosti. Zvláštností roku 2009 je předsednictví České republiky v EU. To
vytváří oproti jiným letům větší možnost ovlivnit politiku EU a uplatňovat na mezinárodní
úrovni stanoviska a požadavky podnikatelské reprezentace ČR. Proto tento dokument
obsahuje zvláštní část věnovanou prioritám, jejichž řešení není možné na národní úrovni.
Přijetí eura
• Přijmout realizační opatření k reformě veřejných financí zajišťující podmínky pro splnění
maachstritských kriterií.
• Stanovit termín pro co nejrychlejší přijetí eura.
Legislativa
• Důsledně implementovat metody RIA jako nástroje regulace zajišťující funkční, stabilní a
transparentní, uživatelsky přívětivou a korupcevzdornou legislativu.
• Pokračovat v realizaci programu zaměřeného na snížení administrativní zátěže
podnikatelů.
• Při rekodifikaci občanského a obchodního práva prosadit jasnou kodifikaci občanského
práva, která sjednotí úpravu dosud obsaženou v obchodním a občanském zákoníku.
• Přijmout opatření ke snížení nákladů zaměstnavatelů při provádění exekucí na mzdy, a to
v návaznosti na rostoucí zadluženost veřejnosti a rostoucí neschopnost půjčky splácet.
• Připravit a přijmout zákon o elektronické komunikaci ve veřejné správě představující
zrovnoprávnění formy listinné a elektronické komunikace.
Daně
• Připravit nový zákon o dani z příjmů s cílem jeho zjednodušení a zvýšení podpory
národohospodářských priorit, kterými jsou VaV a vzdělávání.
• Zastavit práce na druhé etapě ekologické daňové reformy, které probíhají bez
vyhodnocení dopadů a zkušeností z první etapy a nepřihlížejí k současnému vývoji cen
energií a energetických surovin.
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Výzkum, vývoj, inovace
• Vytvořit podmínky pro odpovídající zastoupení Svazu v orgánech, které rozhodují o
politice VaV a její implementaci (Rada pro VaV, Technologická agentura ČR).
• Implementovat novelizovaný zákon o státní podpoře výzkumu, vývoje a inovací včetně
prováděcích předpisů.
• Zahájit přípravné práce na ustanovení Technologické agentury.
• Podpořit přijímání projektů v rámci operačního programu VaVpI předkládaných
výzkumnými organizacemi, které splňují kritéria udržitelnosti.
Trh práce a pracovní legislativa
• Při přípravě novely Zákoníku práce prosadit změny ve vazbě na nález Ústavního soudu a
podpořit úpravy v oblasti pracovněprávních vztahů (možnost převedení zaměstnance
k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, zkrácení výpovědní doby, rozvolnění
výpovědních důvodů ze strany zaměstnavatele, úpravu přesčasové práce ve vazbě na
mzdové příplatky, větší využití dohod mimo pracovní poměr).
• Vyhodnotit dopady nové úpravy nemocenského pojištění a provést potřebné změny
k eliminaci případných negativních dopadů na zaměstnavatele.
• Přijmout právní úpravy vytvářející podmínky pro cílenou imigraci cizinců ze třetích zemí
k pokrytí nedostatkových skupin profesí – systém tzv. zelených karet.
• Snížit výši odváděného pojistného s cílem redukovat povinné vedlejší náklady práce, a to
úpravou zákona o sociálním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Lidské zdroje a vzdělávání
• V návaznosti na strategii celoživotního učení zpracovat návrhy zákonů řešících problémy
kompenzací nákladů zaměstnavatelů v souvisejících aktivitách.
• Dopracovat obsahový základ vzdělávacích programů celoživotního učení do podoby
kompletní Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Výstupy soustav
zapracovat do rámcových vzdělávacích programů, školních vzdělávacích programů a
programů dalšího profesního vzdělávání.
• Posílit kompetence Sektorových rad v procesu fungování zákona č. 179/2006 Sb.
• Zavést systém hodnocení úspěšnosti škol.
• Obnovit činnost Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů ČR s cílem posílit koordinaci prací
v této oblasti a zajistit odpovídající účast zaměstnavatelů.
• Přijmout zákonné úpravy potřebných změn v terciálním vzdělávání ve smyslu návrhů tzv.
Bílé knihy z r. 2008.
Doprava
• Připravit a přijmout nejpozději do 30. 9. 2009 zákon o veřejné dopravě ve vazbě na
Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě po železnici a silnici.
• Vytvořit podmínky pro financování dopravních staveb s využitím systému partnerství
veřejného a soukromého sektoru, strukturálních fondů a půjček od evropských institucí
s prioritou výstavby dálnic D8, D3, D11 a železničních koridorů.
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Připravit program na podporu výstavby veřejných logistických center jako významného
prostředku pro zefektivnění dopravy a snížení jejího negativního dopadu na životní
prostředí.
Přijmout účinná opatření zajišťující podmínky pro provoz vodní dopravy tak, aby byly
splněny závazky vyplývající z dohody o evropských vodních cestách, ke kterým se Česká
republika zavázala.
Realizovat program pro obnovu vozového parku a program „revitalizace železničních
vleček“ a k jeho financování využít strukturální fondy.
Pružně reagovat na zvyšující se náklady dopravců vlivem růstu cen energií a pohonných
hmot vrácením části spotřební daně a slevou na mýtném.

Udržitelná environmentální politika
• Při přípravě Směrnice obchodování s povolenkami na emise od r. 2013 prosazovat
ekonomické zájmy ČR, pro stanovisko využít závěrů studie zpracované na základě zadání
SP ČR a MPO k této problematice.
• Zpracovat Klimatickou politiku ČR zohledňující její dopady na konkurenceschopnost
podniků.
• Nahradit málo účinnou ekologickou daňovou reformu systémem dlouhodobých
dobrovolných dohod, motivujících podniky k dosažení energetických úspor.
• Novelizovat zákon o odpadech ve spolupráci se SP ČR tak, aby neobsahoval extrémní a
neoprávněné požadavky dílčích zájmových skupin.
Zajištění energetických zdrojů
• V souladu s platnou energetickou politikou a závěry „Pačesovy komise“ vytvořit
podmínky pro využití všech domácích zdrojů energie – zrušit vládní usnesení o tzv.
ekologických územních limitech těžby hnědého uhlí.
• Novelizovat energetickou a environmentální legislativu tak, aby zrovnoprávnila investory
do všech energetických zdrojů a stimulovala výstavbu nových a modernizaci dosavadních
zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla.
• Zpracovat analýzu reálných možností obnovitelných zdrojů energie, vyhodnotit přínosy a
náklady jejich podpory z hlediska přijetí cílových hodnot jejich podílu na celkových
energetických zdrojích.
• Zpracovat analýzu reálných možností úspor energie, vyhodnotit výsledky státní podpory a
přijmout změny k její vyšší účinnosti.
Zahraniční a obchodní politika
• Prostřednictvím České rady pro obchod a investice prosadit aktualizaci programů MPO na
podporu českých exportérů v prioritních zemích, rozšíření forem podpory financování
exportu a další návrhy dle schváleného harmonogramu Rady.
• Vymezit kompetence podnikatelské reprezentace při přípravě a realizaci českých účastí na
zahraničních veletrzích s cílem zohlednit zájmy českých exportérů.
• V návaznosti na závěry studie „Analýza bariér obchodů EU – USA“, která bude
zohledňovat poznatky a zájmy českých exportérů, vypracovat návrhy na prohloubení
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obchodně-ekonomické spolupráce mezi EU a USA a předložit je při jednání
Transatlantické ekonomické rady.
Podpořit účast českých firem na rozvojových projektech ve třetích zemích. Pro tuto
podporu vymezit odpovídající finanční zdroje ve státním rozpočtu. Vytvořit podmínky pro
účast českých firem na projektech financovaných z prostředků EU na rozvojovou
spolupráci.

Politika ČR v EU a v prosazování zájmů podnikatelů – priority v době předsednictví
• Prosazovat realizaci reforem a naplnění cílů Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost
na národní úrovni.
• Usilovat o zrušení nebo podstatné uvolnění přechodných opatření, která brání volnému
pohybu pracovníků zemí EU v rámci společenství.
• Podporovat další rozvoj Evropského výzkumného prostoru a zahájit činnost znalostního a
inovačního společenství v rámci Evropského technologického institutu.
• Podporovat probíhající modernizaci evropského soutěžního práva.
• Důsledně dodržovat závazek EU na povinné vyhodnocování dopadů legislativních návrhů
EU na podnikatelský sektor.
• Vyhodnotit uplatňování best practises o fungování MSP v rámci EU na základě
konference o Evropské chartě pro malé a střední podniky, která bude v ČR pořádána
v době jejího předsednictví.
• Prosazovat řádnou implementaci směrnice o službách a pokračovat v diskusi o další
liberalizaci volného pohybu služeb založenou na závěrech konference pořádané v rámci
CZ PRES. Zaměřit pozornost na zpřehlednění a případnou revizi předpisů v oblasti
volného pohybu zboží. Podporovat kroky vedoucí k harmonizaci finančních služeb, jistotě
a ochraně spotřebitelů a podnikatelů.
• Posilovat konkurenceschopnost EU rozvojem transevropských sítí. Připravit zprávu o
provádění řídících zásad ES pro rozvoj transevropské dopravní sítě, která bude předložena
Evropskému parlamentu a Radě.
• Uplatňovat liberální obchodní politiku EU v souladu s přijatou strategií EU „Global
Europe“. Prosazovat další liberalizaci mezinárodního obchodu a úspěšné dokončení
jednání z Doha. Otevření zemědělského trhu EU rozvojovým zemím kompenzovat
otevřením jejich trhů pro nezemědělské výrobky.
• Podporovat doplňkové kroky Komise k sjednání obchodních dohod s perspektivními
partnery.
• Dokončení přípravy legislativy stanovující pravidla pro vnitřní trh plynem a elektřinou.
• Při projednání revize směrnice 2003/87/ES o obchodování s emisemi skleníkových plynů
a propojení současného evropského systému se zbytkem světa (Post-Kjóto) a dalších
návrhů a revizí souvisejících směrnic zohlednit vliv na konkurenceschopnost.

V Třinci dne 29. října 2008
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