Strategie Svazu průmyslu a dopravy ČR pro období 2005-2007
Strategickými prioritami Svazu průmyslu a dopravy ČR jsou:









změna struktury hospodářství směrem ke zvýšení míry přidané hodnoty podporou
výzkumu, vývoje a inovací, rozvoje lidských zdrojů a rozvoje znalostní ekonomiky
transparentní legislativní prostředí pro podnikání s menší mírou regulace než v roce 2004
liberalizace trhu práce zejména prostřednictvím úpravy pracovního zákonodárství
zjednodušení daňového systému podporujícího podnikatelské aktivity
rozvoj funkční dopravní infrastruktury
zreálnění environmentální politiky tak, aby nelimitovala zásadním způsobem
ekonomickou výkonnost
podpora přístupu na zahraniční trhy
vytvoření podmínek pro integraci ČR do EU jako rovnoprávného člena společenství

Svaz proto bude požadovat pro zvýšení dynamiky ekonomického růstu od vlády ČR










zpracování strategického programu definujícího priority v oblasti hospodářské politiky
založené na:
 podpoře výzkumu, vývoje a inovací
 rozvoji vzdělávání a jeho využití
 podpoře investic do modernizace a rekonstrukce výroby
 celkovém zvýšení technické úrovně výroby
koordinaci činností jednotlivých resortů
provázanost hospodářské politiky ČR s politikou zemí EU opírající se o Lisabonskou
strategii
kvalitně fungující trh práce
stabilní a srozumitelnou legislativu
fungující dopravní infrastrukturu
účinnou podporu exportu a ochranu domácího trhu
ochranu životního prostředí neomezující růst podnikatelských aktivit

Svaz průmyslu a dopravy ČR definuje své priority v jednotlivých strategických
oblastech ovlivňujících podnikatelské prostředí takto:
Podpora výzkumu a vývoje



zvýšení prostředků na podporu výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů tak, aby byly
naplňovány cíle Lisabonské strategie
změna poměru mezi institucionálním a účelovým financováním ve prospěch financování
účelového





podpora rozvoje účelového výzkumu vytvořením podmínek pro propojení akademického
a průmyslového výzkumu včetně transferu výsledků výzkumu a vývoje do průmyslu
vytvoření a urychlená realizace systému nepřímé podpory výzkumu a vývoje, např. cestou
odpisu nákladů na výzkum a vývoj v daňovém systému
vypracovaní a schválení Národní inovační politiky a přijetí zákona o inovacích v souladu
s praxí vyspělých zemí

Legislativa








zlepšení legislativního rámce pro podnikání
větší stabilita zákonů a jejich provázanost
tvorba zákonů jako činnost systémová, jejímž výsledkem bude přehledný a uspořádaný
právní řád
větší prostor pro diskusi odborné veřejnosti včetně zástupců podnikatelů
zajištění veřejně přístupného informačního systému o právních normách platných v České
republice i normách platných v EU v autorizovaném překladu
provázání registrů vedených státní správou tak, aby byly veřejně přístupné a aby si
podnikatel, ale i občan, mohl kontrolovat data, která o něm vede státní správa
propojení informačních systémů ke zjednodušení vstupu do podnikání a k odbourání
byrokratických překážek na jedné straně a snížení personálních nákladů na státní správu
na straně druhé

Trh práce a rozvoj lidských zdrojů







zpracování koncepce celoživotního vzdělávání s cílem zajistit efektivní fungování školské
soustavy na základě potřeb trhu práce včetně vytvoření ekonomických a právních nástrojů
podporujících další profesní vzdělávání
vytvoření nového pracovního kodexu s cílem liberalizovat pracovně právní vztahy a tak
zajistit pružnost v zaměstnávání jako jednoho z rozhodujících faktorů ovlivňujících
konkurenceschopnost podniků
vedení dialogu s odbory s cílem zamezit předkládání opatření, která mají negativní dopad
na zaměstnavatele a následně ztrátu pracovních příležitostí
analýza systému sociálních dávek a přijetí jeho úprav tak, aby byly odstraněny prvky,
které nemotivují občany k hledání práce

Daně




snížení daňového zatížení s cílem stimulovat podnikání a investice daňovým
zvýhodněním nákladů na rekonstrukce a modernizace, nákladů na výzkum a vývoj a na
vzdělávání a snížením vedlejších nákladů ceny práce
zjednodušení daňových zákonů, zajištění jejich stability s cílem vytvořit podmínky pro
výběr daní ve správné výši a zlepšení transparentnosti podmínek pro podnikání





zrovnoprávnění vztahu mezi daňovým poplatníkem a správcem daně posilováním práva
daňového poplatníka na závazný výklad daňových dopadů a stanovením závazných lhůt
na vyřizování požadavků poplatníků správcem daně
změna systému rozdělování daní změnou zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby byl
stimulován zájem regionů na rozvoji podnikání

Doprava



urychlená výstavba dopravní infrastruktury s přednostním zaměřením na transevropskou
síť a zlepšení její údržby
dobudování dopravní infrastruktury v ekonomicky slabších regionech jako podmínky pro
zvýšení míry investování

Ochrana životního prostředí




změna environmentální politiky státu ve vazbě na hospodářskou strategii tak, aby
environmentální politika přihlížela k potřebám ekonomického růstu a zvyšování
konkurenceschopnosti průmyslu
revize přijímaných a platných environmentálních norem z hlediska dopadů na výkonnost
hospodářství, především pokud jde o na náklady a administrativní náročnost

Podpora exportu





zpracování proexportní politiky zohledňující aktuální obchodněpolitické priority ČR
včetně specifikace teritorií hlavního zájmu
zlepšení a zefektivnění koordinace vládních institucí zabývajících se podporou
obchodních činností ČR v zahraničí
vytvoření systému podpory vývozu investičních celků
vyšší využití zahraniční rozvojové pomoci jako nástroje podpory exportu

Evropská unie




informovanost o pracovních normách EU
účast SP ČR na jednáních UNICE, IOE a prosazování zájmů české podnikatelské sféry
jednání o prosazování zájmů ČR s českými europoslanci

V Praze dne 21. října 2004

