PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
PRIORITY A POŽADAVKY V OBLASTI
STAVEBNÍ LEGISLATIVY, INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ, PODPORY INVESTIC
11/2017 – 11/2018
Dokument doplňuje Programové prohlášení Svazu za oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a
podpory investic. Obsahuje základní priority, prosazované principy a požadavky. Vychází z diskusí v členské
základně a v příslušných pracovních skupinách Svazu. Představuje požadavky zejména ve vztahu k vládě ČR,
zejména pro období 11/2017-11/2018.
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Zahájit proces zásadní rekodifikace stavebního práva a všech povolovacích procesů (včetně např.
změny kompetenčního zákona) založenou na principu jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí se
zohledněním specifik staveb, která výrazně zjednoduší a zrychlí povolovací řízení, zvýší atraktivitu ČR
pro široké spektrum domácích i zahraničních investorů a zajistí podmínky pro realizaci klíčových
dopravních staveb ve všech dopravních módech bez zbytečných odkladů.
o Předložit a v širším politickém a odborném spektru projednat a schválit zásadní parametry
rekodifikace stavebního práva zjednodušující povolování staveb směrem k původním
záměrům jednotného povolovacího řízení při zohlednění specifik různých typů staveb.
o Pro stavby strategického významu (významné silnice, vodní cesty, železnice, plynovody,
přenosové soustavy, elektrárny) předložit speciální zákon, který by umožnil řešit jejich specifika
v povolovacích řízeních a významně by urychlil proces přípravy jejich výstavby i samotnou
realizaci.
o Urychlit výstavbu technické infrastruktury - přijmout samostatné ustanovení o oceňování
věcných břemen pro technickou infrastrukturu.
o Nastavení transparentních ocenění oprávnění přístupu na pozemky a stavby v rámci výstavby
technické infrastruktury - získat oprávnění přístupu na pozemky a stavby ve vlastnictví osob
odlišných od vlastníků/provozovatelů technické infrastruktury, nastavit jednotné oceňování
tohoto oprávnění, odstranit rozdílnost znaleckých posudků.
Předložit návrh zákona a dokončit změnu kritérií a nástrojů poskytování investičních pobídek pro
investice s vyšší přidanou hodnotou a s vysokým potenciálem růstu včetně zjednodušení
administrativy a odstranění dodatečných podmínek nad rámec požadavků evropských pravidel.
Vytvořit komplexní program podpory průmyslových zón a jejich okolí, včetně doplňkových investic do
dopravní, technické a občanské infrastruktury ve městech a obcích v okolí zón a doplnit je investicemi
do lidských zdrojů.
Spustit financování start-upů pomocí Národního inovačního fondu, a to nejen přes Evropský investiční
fond, ale i přes investiční společnost Národního inovačního fondu.
Zahájit činnost České agentury pro standardizaci. Využít finančních prostředků získaných prodejem
norem pro normotvornou činnost a Centra technické normalizace. Zpracovat a zahájit implementaci
koncepce standardizace řešící současné nedostatky jako je nízká míra překladů norem, zvýšení
participace uživatelů norem na rozhodovacím procesu či zvýšení dostupnosti technických norem.
Minimalizovat negativní dopady evropských nařízení o zdravotnických prostředcích a diagnostických
prostředcích in vitro na výrobce zdravotnických prostředků (zejména na malé a střední podniky) pomocí
(+420) 225 279 111 | E-MAIL SPCR@SPCR.CZ
WWW.SPCR.CZ | ADRESA FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9

TELEFON
WEB

ZAPSANÝ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL L, VLOŽKA 3148.
IČO: 00536211, DIČ: CZ00536211.

ČLEN

•

•

•

•
•

•

•

vhodné adaptace české legislativy; posílit kompetence MPO v této oblasti. Vytvořit národní pozici
k chystaným prováděcím předpisům EU k těmto nařízením.
Na základě vyhodnocení dosavadního čerpání v evropských fondech, absorpční kapacity, přínosu
a kvality projektů navrhnout možnosti realokací prostředků primárně v rámci příslušných prioritních os
či realizovat příslib Ministerstva financí na doplnění 15 % finančních prostředků ze státního rozpočtu k
částce z evropských zdrojů.
Zjednodušit a více otevřít možnosti čerpání ESIF prostředků pomocí finančních nástrojů a odstranit
překážky čerpání nad rámec evropských pravidel; vhodně doplnit finanční nástroje financované ESIF
národními programy / finančními nástroji při zajištění maximálního pákového efektu (záruční nástroje)
a společného zapojení finančních institucí.
Revidovat podmínky ve výzvě a hodnotící kritéria problematických programů jako Úspory energie či
Vysokorychlostní internet. Realokovat část prostředků v rámci prioritní osy 4 programu OP PIK na
projekty ve vazbě na trendy P4.0, včetně nákupu či vývoje softwaru či napojení firemních sítí na
vysokorychlostní internet.
Zajistit rychlost a kvalitu hodnocení projektů v operačních programech evropských strukturálních
a investičních fondů.
Plně využít a zohlednit ve vyhlašovaných výzvách programu OP PIK úpravu limitace alokace pro velké
podniky, například vyhlášením výzvy programu Potenciál v prosinci 2017 s velkými podniky jako
oprávněnými příjemci dotace.
Zapojit se intenzivně do diskuse o výdajové a příjmové struktuře, nových zdrojích a inovativních
finančních nástrojích nového Víceletého finančního rámce po roce 2020, podpořit snahy o zjednodušení
procesů programování v rámci kohezní politiky a omezit přesuny finančních prostředků mezi
jednotlivými kapitolami na úkor růstu, konkurenceschopnost, dopravní infrastruktury a VaV.
Vyjasnit způsob centralizace finančních nástrojů v oblastech s tržním selháním pro programovací
období 2021+, přičemž preferovaná varianta je pod ČMZRB. Při vyjednávání nového programového
období zohledňovat priority týkající se podpory aplikovaného výzkumu a vývoje včetně spolupráce
výzkumných institucí a VŠ s podniky, digitalizace či opatření k plnění závazných cílů EU.
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