PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
PRIORITY A POŽADAVKY V OBLASTI
STAVEBNÍ LEGISLATIVY, INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ, PODPORY INVESTIC
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 r. 2020.
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.
STAVEBNÍ LEGISLATIVA
▪

V rámci rekodifikace veřejného stavebního práva přijmout kvalitní paragrafové znění nového
stavebního zákona, které výrazně zjednoduší a zrychlí povolovací řízení, zvýší atraktivitu ČR pro
investory a zajistí podmínky pro realizaci klíčových staveb bez zbytečných odkladů.
−

Zajistit maximální integraci všech dotčených orgánů státní správy do soustavy stavebních úřadů.
Maximálně omezit jakékoliv výjimky z integrace (např. nakládání s vodami) a dále neustupovat
z cílů zamýšlených ve Věcném záměru stavebního zákona.

−

Dodržet princip jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí (se zohledněním specifik staveb).

−

Zajistit nezávislost, transparentnost a profesionalitu Nejvyššího stavebního úřadu s cílem co
největší předvídatelnosti rozhodování.

−

Pro strategické stavby (významná silniční, vodní, železniční, energetická a digitální infrastruktura)
bezodkladně dokončit novelu zákona o urychlení výstavby, která umožní řešit jejich specifika
v povolovacích řízeních, přičemž není možné uvažovat o jakémkoli časovém odkladu novelizace,
např. jejím začleněním až do rekodifikace veřejného stavebního práva, apod. Zákon je třeba
zachovat i po rekodifikaci stavebního práva.

−

Zohlednit plán výstavby nových jaderných zdrojů tak, aby nedošlo k negativnímu ohrožení
průběhu jejich přípravy, povolování a budoucí výstavby.

−

Urychlit povolovací procesy u dobíjecích stanic a odstranit případné překážky.

−

Zajistit oprávnění vstupu na pozemky a stavby k provedení přípravných prací a měření před
získáním rozhodnutí o povolení stavby a zjednodušit zajištění práv k pozemkům a stavbám ve
vlastnictví osob odlišných od vlastníků/provozovatelů technické infrastruktury provozované ve
veřejném zájmu (např. mezitímní rozhodnutí u vyvlastnění, jednotný způsob a metodika
oceňování těchto práv).

−

Připravovat všechny změny povolovacích procesů s ohledem na nový stavební zákon. Mechanismy
pro urychlení výstavby, pokud možno, využívat pro co největší okruh staveb.
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ČLEN

PODPORA INVESTIC A INVESTIČNÍ PROSTŘEDÍ
▪

Podpořit efektivní financování infrastruktury ČR nejen ze státního rozpočtu či evropských fondů, ale
i s využitím soukromých zdrojů (Národní rozvojový fond a častější využití projektů typu PPP).

▪

Vyhodnotit dopady přijaté revize systému investičních pobídek směřující na vyšší přidanou hodnotu
investic a v případě nezamýšlených negativních dopadů (např. obtížná využitelnost kritérií v praxi)
připravit dílčí novelu nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách.

▪

Vytvořit koncept podpory integrovaného rozvoje území okolo průmyslových zón se zohledněním
opatření proti dopadům klimatické změny, 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 pomocí ČMZRB či inovačního hubu. Koordinovat podporu
start-upů poskytovanou státními institucemi, aby se k začínajícím podnikatelům dostaly informace
a bylo možné existující programy reálně a efektivně využívat.

▪

Podporovat kreativní průmysl, design a inovace jako součást přidané hodnoty v ČR zejména při
produkci finálních výrobků a služeb. Posílit identitu ČR jako země kreativity a inovací.

▪

V rámci České agentury pro standardizaci využít finančních prostředků získaných prodejem norem pro
normotvornou činnost. Dále zvyšovat míru překladů či dostupnost norem. Umožnit sponzorovaný
přístup k normám. Připravit metodiku, pro jaké normy by se vypracoval odborný výklad.

▪

Zajistit možnost certifikace zdravotnických prostředků v ČR i dle nových nařízení o zdravotnických
prostředcích.

▪

Vyjednat pro ČR a tuzemské podniky co nejvýhodnější nastavení čerpání ESIF prostředků pro nové
programové období (2021+). Umožnit podporu firmám bez ohledu na jejich velikost.
−

Využít prostředky zejména pro naplňování cílů EU, na dopravní infrastrukturu, výzkum a vývoj,
digitalizaci, dopady klimatické změny (včetně nakládání s vodou či snižování energetické
náročnosti), oběhové hospodářství, autonomní řízení, e-mobilitu a alternativní pohony.

▪

Zajistit včasné nastavení budoucího programového období na strategické, procesní a technické úrovni.
Zjednodušovat čerpání prostředků ESIF, hodnocení projektů a minimalizovat negativní dopady na
podnikatelskou sféru plynoucí z nevhodného nastavení. Vhodně doplnit finanční nástroje s ohledem na
absorpční kapacitu a tržní selhání.

▪

Zajistit efektivní spolupráci Národního orgánu pro koordinaci a Auditního orgánu s řídícími orgány
operačních programů v oblasti kontrol.

▪

Zajistit prostředky v rámci OP PIK po zbytek programového období 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 programu Invest EU, aby jej mohly využít v maximální míře české podniky.

▪

Vypracovat a naplňovat Hospodářskou strategii ČR na střednědobé a dlouhodobé období za účasti
zaměstnavatelů jako klíčový dokument. Postupně modernizovat a zvyšovat přidanou hodnotu
českého průmyslu bez ohrožení jeho výkonu.

▪

Zaměřit se více na integrovaný regionální rozvoj oblastí s rozdílnou rychlostí regionálního
a ekonomického rozvoje.
V Praze dne 10. 10. 2019
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