PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
PRIORITY A POŽADAVKY V OBLASTI
STAVEBNÍ LEGISLATIVY, INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ, PODPORY INVESTIC
11/2018 – 11/2019
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.
Mezi základní předpoklady zdravého investičního prostředí v ČR jako základu budoucí konkurenceschopnosti
patří urychlení výstavby klíčové infrastruktury (dopravní, energetické a ICT), funkční a atraktivní inovační
prostředí (ekosystém), efektivní fungování institucí a flexibilní pracovní trh.
▪

Zajistit aktivní přístup k procesu zásadní rekodifikace stavebního práva a všech povolovacích procesů
(včetně např. změny kompetenčního zákona) založeném 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 průmyslových, energetických i dopravních staveb bez zbytečných odkladů.
−

▪

▪

▪
▪

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.
− Pro stavby strategického významu (významné silnice, vodní cesty, železnice, energetická
infrastruktura) upravit zákon o urychlení, aby umožnil řešit jejich specifika v povolovacích řízeních.
− Stanovit oprávnění přístupu na pozemky a stavby a práva k pozemkům a stavbám ve vlastnictví
osob odlišných od vlastníků/provozovatelů technické infrastruktury, nastavit jednotné oceňování
těchto práv např. přijetím samostatného ustanovení o oceňování věcných břemen pro technickou
infrastrukturu v rámci zákona o oceňování, a tím odstranit rozdílnost znaleckých posudků.
V rámci zásadní revize systému pobídek schválit návrh zákona o investičních pobídkách a dokončit
změnu kritérií a nástrojů pro jejich poskytování se zaměřením na investice s vyšší přidanou
hodnotou a s vysokým potenciálem růstu, včetně zajištění zjednodušení administrativy a odstranění
dodatečných podmínek nad rámec požadavků evropských pravidel. Ve výrobě omezit podporu na
vytvořená pracovní místa a odstranit podmínku vytvoření pracovních míst. Zapojit Svaz nadále do
procesu nastavení kritérií. Zabránit netransparentnímu a politickému posuzování žádostí.
Vytvořit koncept podpory integrovaného rozvoje území okolo průmyslových zón, včetně doplňkových
investic do dopravní, technické a občanské infrastruktury ve městech a obcích v okolí zón a doplnit je
investicemi do lidských zdrojů.
Zajistit financování inovací a start-upů, ať už prostřednictvím ČMZRB či pomocí sektorově zaměřeného
„inovačního hubu“. Využít možností evropských zdrojů.
Pokračovat v činnosti České agentury pro standardizaci. Využít finančních prostředků získaných
prodejem norem pro normotvornou činnost a Centra technické normalizace. Pokračovat
v implementaci koncepce standardizace a zvýšit tak míru překladů norem, participaci uživatelů norem
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na rozhodovacím procesu či dostupnost technických norem. Podpořit zpracování balíčků norem pro
určité oblasti, které umožní uživatelům snazší orientaci v plnění norem.
Vyjednat pro ČR a tuzemské podniky co nejvýhodnější podmínky a nastavení čerpání ESIF prostředků
pro nové programové období (2021+). Umožnit podporu všem firmám bez ohledu na jejich velikost.
Využít prostředky zejména pro naplňování cílů EU, na dopravní infrastrukturu, výzkum a vývoj,
konektivitu a digitalizaci, klimatické změny (včetně nakládání s vodou), oběhové hospodářství,
autonomní řízení či alternativní pohony.
Zajistit včasné nastavení budoucího programového období na strategické, procesní a technické úrovni,
spolu s maximální mírou flexibility a zjednodušení pro žadatele a státní správu.
Reálně a efektivně zjednodušovat čerpání prostředků ESIF, zlepšovat proces a kvalitu hodnocení
projektů a minimalizovat negativní dopady na podnikatelskou sféru plynoucí z nevhodného nastavení
ze strany státní správy. Vhodně doplnit finanční nástroje financované ESIF s ohledem na absorpční
kapacitu a tržní selhání.
Zajistit efektivní spolupráci Národního orgánu pro koordinaci a Auditního orgánu s řídícími orgány
operačních programů.
Zajistit prostředky v OP PIK a budoucích programech evropských fondů pro výzvy určené na podporu
projektů s vazbou na trendy P4.0, včetně nákupu či vývoje softwaru či napojení firemních sítí
a páteřních dopravních komunikací na vysokorychlostní internet.
Zajistit prostředky v rámci OPPIK v letech 2019 a 2020 pro vyhlašování výzev v klíčových programech,
které se vyznačují vysokou přidanou a inovační hodnotou a absorpční kapacitou. Jedná se primárně
o programy Aplikace, Inovace, Potenciál, Nemovitosti či Technologie.
Plně využít a zohlednit ve vyhlašovaných výzvách programu OP PIK úpravu limitace alokace pro
velké podniky a minimalizovat omezení pro velké podniky v programech evropských fondů 2021+.
Prosadit takové nastavení rámcového programu Invest EU, aby jej mohly využít v maximální míře české
podniky.
Vyjasnit způsob centralizace finančních nástrojů v oblastech s tržním selháním, přičemž preferovaná je
varianta pod ČMZRB.
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