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ČLEN

PREAMBULE
Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) definuje hlavní priority SP ČR požadované po
vládě České republiky v roce 2020 a střednědobé cíle nezbytné k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti
a ekonomického růstu České republiky.
SP ČR apeluje na vládu České republiky, aby při svých rozhodnutích vždy dbala na stabilitu právního
a investičního prostředí, snižovala administrativní zátěž zaměstnavatelů a podnikatelů a nezvyšovala náklady
podnikatelské sféry.
Některé oblasti Programového prohlášení SP ČR pro rok 2020 jsou podrobněji rozpracovány v přílohách.

LEGISLATIVNÍ PROCES
 Usilovat o zlepšení legislativního prostředí pro podnikatele (snížení administrativní zátěže, omezení
goldplatingu, jednotná účinnost právních předpisů, RIA).
 Zabránit přijetí současné nepříznivé právní úpravy hromadných žalob navrhované ministerstvem
spravedlnosti s cílem vyčkat na evropskou úpravu.
 Podpořit úpravu Exekučního řádu spočívající v přenesení náhrady nákladů zaměstnavatele z povinného
(zaměstnance) na exekutora. Podpořit i aktivity dalších ministerstev k řešení téže problematiky (MPO –
daňové odpočty, MPSV – balíček zaměstnanosti).
 Usilovat o zajištění stejného přístupu a rovných podmínek pro všechny podnikatelské subjekty:
nepodpořit snahy o změny ústavy rozšiřující kontrolní kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu na
podnikatelskou obec; trvat na minimalistické implementaci evropských směrnic o ochraně
oznamovatelů, o evidenci skutečných majitelů a o opakovaném použití informací ve veřejném sektoru.
 Podpořit takovou úpravu lobbingu, která nebude pouze další regulační zátěží, ale nastaví férová pravidla
pro účast lobbistů v legislativním procesu.
TRH PRÁCE, MZDY, SOCIÁLNÍ SYSTÉMY, BOZP
 Usilovat o zjednodušení agendy zaměstnávání cizinců, mj. o zrušení pracovních povolení pro krátkodobá
zaměstnání nebo zavedení možnosti vyřízení dlouhodobého pobytového oprávnění pro cizince ze zemí
mimo EU přímo v ČR bez nutnosti se vracet do země původu.
 Nadále prosazovat zavedení legislativního mechanismu navyšování minimální mzdy ve vazbě na růst
průměrné mzdy (ve výši cca 44 % průměrné mzdy předchozího roku na další rok), k dosažení
predikovatelného nárůstu minimální mzdy.
 Důsledně vyžadovat splnění příslibu zavedení plně funkční e-neschopenky jako jednoho z kompenzačních
opatření pro zaměstnavatele ke zrušení karenční doby, od 1. 1. 2020.
 Podporovat další elektronizaci agendy v oblasti nemocenského a dalších sociálních systémů.
 Prosazovat zavedení možnosti předčasného odchodu do starobního důchodu bez krácení pro
zaměstnance dlouhodobě pracující na pracovních místech v kategorii nejrizikovějších prací (kategorie
rizika IV).
VZDĚLÁVÁNÍ
 Zajistit financování regionálního školství od 1. 1. 2020 bez negativních dopadů do jednotlivých škol a
školských zařízení; řešit postavení firemních škol ve vazbě na zákon o soukromých školách č. 306/1999 Sb.
 Zajistit navýšení platů pedagogických pracovníků v roce 2020 v souladu s vládním prohlášením.
Diferencovaně více finančně podpořit nastupující učitele.
 Řešit neuspokojivou situaci v počtech a kvalifikovanosti učitelů, zejména učitelů matematiky, IT, fyziky,
přírodních věd a odborných předmětů, odborného výcviku a praxe.
 Dokončit a konsenzuálně projednat s partnery návrhy Strategie vzdělávání 2030+ a Strategického záměru
pro VŠ 2021+; obnovit pozastavenou revizi rámcových vzdělávacích programů.
 Důsledně naplňovat a vyhodnocovat strategie pro Digitální Česko, NAIS a v oblasti dalšího vzdělávání.
Začlenit jejich cíle do Strategie vzdělávání 2030+ a rozpracovat je v akčních plánech.
 Zavést samostatnou funkční pozici kariérového poradce; posílit postavení dalších metodických
pracovníků škol, zejména výchovných poradců, metodiků prevence a koordinátorů IT.
 Zachovat povinnou maturitu z matematiky a zveřejnit akční plán pro kvalitní výuku matematiky na ZŠ
a SŠ (vč. podpory z evropských fondů).
 Účinně pomáhat při dalším šíření pilotáže prvků duálního vzdělávání a konceptu P-TECH v ČR. Podporovat
oblasti STEM a podnikavosti na ZŠ a SŠ.
 Připravit a předložit do schvalovacího procesu legislativní ukotvení „duální větve“ ve vzdělávání; zlepšit
podmínky pro realizaci odborného výcviku u zaměstnavatelů.
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Významně podpořit přípravu a realizaci profesních programů na VŠ, vč. spolupráce s komerční sférou
a aplikační praxí, internacionalizaci studia.
Významně podpořit systém celoživotního vzdělávání v ČR (systémy NSP/NSK/Kompas, zapojení škol
a poboček Úřadu práce) včetně přetrvávajících bariér; zvýšit zacílení a efektivitu rekvalifikací
(vč. modularizace, upskillingu a reskillingu).

DANĚ A POJISTNÉ
 Nezvyšovat stávající daňovou zátěž. Při změnách a tvorbě daňové legislativy primárně přijímat opatření
snižující finanční a časovou náročnost plnění daňových povinností. Klást důraz na zjednodušení a stabilitu
daňové legislativy a zajistit, aby daňový systém nebránil inovacím.
 Rozšířit nastavení a možnosti projektu Ministerstva financí nazvaném „moderní a jednoduché daně“,
které významně zjednoduší situaci nejen fyzickým osobám, ale i firmám.
 Nadále prosazovat změnu přístupu finanční správy směrem ke klientskému přístupu.
 Dokončit přijetí novely daňového řádu ve věci nezadržování nesporné části vratky DPH.
 Aktivně se zapojit do přípravy mezinárodního konsensu návrhu digitální daně na platformě OECD
k zajištění dlouhodobého jednotného mezinárodního řešení.
STAVEBNÍ LEGISLATIVA, INVESTIČNÍ PROSTŘEDÍ, PODPORA INVESTIC
 V rámci rekodifikace veřejného stavebního práva přijmout kvalitní paragrafové znění nového stavebního
zákona, které výrazně zjednoduší a zrychlí povolovací řízení.
 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.
 Zajistit nezávislost, transparentnost a profesionalitu Nejvyššího stavebního úřadu s cílem co největší
předvídatelnosti rozhodování.
 Pro strategické stavby bezodkladně dokončit novelu zákona o urychlení výstavby, která umožní řešit jejich
specifika v povolovacích řízeních. Zákon je třeba zachovat i po rekodifikaci stavebního práva.
 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.
 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+.
DOPRAVA, DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
 Zajistit podmínky pro realizaci klíčových dopravních staveb dle Sektorových strategií II ve všech
dopravních módech, zejména ve vazbě na dostatečné financování a optimalizaci povolovacích řízení.
 Prosazovat realistické cíle EU v oblasti snižování emisí z vozidel v rámci revize nařízení, kterým se stanoví
výkonnostní emisní normy (CO2) a zachovat toleranci pro výrobce vozidel pro měření emisí z reálného
provozu.
 Sladit legislativu EU v oblasti snižování emisí z vozidel s dalšími politikami a cíli EU.
 Podporovat rozvoj alternativních paliv a energeticky úsporných vozidel osobní (individuální i hromadné)
a nákladní dopravy.
 Schválit kompromisní znění silničního balíčku ze strany Evropského parlamentu a zachovat rozdílný
přístup k posuzování jednotlivých typů dopravy u směrnice o vysílání pracovníků.
 Systémově stabilizovat roční příspěvek krajům ze státního rozpočtu na opravy silnic II. a III. třídy.
odkazuje na detailnější programový dokument
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Připravit železniční dopravu na zvládnutí vyšších přepravních výkonů a vyšší kvality přepravní nabídky
v kontextu liberalizace.

ENERGETIKA
 Implementovat Směrnici o Market designu tak, aby jednotlivé zdroje/subjekty měly rovný přístup na trh
(včetně odpovědnosti za odchylku a přístupu do sítí), bez technologických omezení s tím, že případné
zavádění kapacitních mechanismů bude dočasné, podmíněné odstraněním regulatorních distorzí
a přeshraniční otevřeností mechanismů.
 Při plnění cílů OZE vycházet z nákladové efektivnosti jednotlivých technologií a prosadit zachování
technologické neutrality pro výstavbu nových i modernizaci stávajících elektráren.
 Splnit cíle energetické účinnosti v rámci tzv. alternativního schématu s cílem minimalizovat finanční zátěž
konečného spotřebitele.
 V souladu se směrnicí EU o EU ETS poskytovat oprávněnou výši kompenzace nepřímých nákladů EU ETS
energeticky náročným odvětvím ohroženým únikem uhlíku. Zajistit využití výnosu z derogačních
povolenek na podporu projektů provozovatelů zařízení na výrobu elektřiny.
 Aktivně se zapojit do přípravy 4. plynárenského balíčku a prosazovat v dlouhodobém časovém horizontu
zachování duálního energetického systému založeného na vzájemné provázanosti elektroenergetického
a plynárenského systému.
 Rozhodnout o výstavbě nového jaderného bloku a zajistit všechny podmínky nutné k zahájení výběru
dodavatele v roce 2020. Prosazovat jadernou energii jako významnou část energetického mixu ČR.
 V souladu s doporučeními Uhelné komise ČR přijmout takové scénáře útlumu využívání uhlí pro
energetické účely, které zajistí cenovou dostupnost dodávek elektřiny a tepla a spolehlivý a bezpečný
provoz elektrizační soustavy, který neohrozí konkurenceschopnost českého průmyslu na relevantních
trzích.
VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (VAVAI)
 Připravit a schválit klíčové strategické dokumenty k podpoře VaVaI, jako je zásadní novela zákona
o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, Národní politika VaVaI ČR 2021+ či Národní RIS3 strategii 2021+
s cílem určení koncepce pro následující období, zjednodušení systému a administrativní náročnosti
podpory VaVaI, zavedení podpory inovací a nových nedotačních nástrojů.
 Realizovat opatření k transparentnějšímu a jednotnějšímu systému daňových odpočtů na výzkum a vývoj.
 Na podporu financování aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje zajistit dostatečné prostředky ve
státním rozpočtu, kvalitně připravit operační programy Konkurenceschopnost a Jan Ámos Komenský.
Posílit českou účast v komunitárních programech a připravit nové soutěže například u programů TA ČR,
MPO a MŠMT. V systému podpory prosazovat digitalizaci průmyslu a implementaci konceptu Průmysl
4.0.
 Zkvalitnit prostředí VaVaI schválením Metodiky identifikace hospodářských a nehospodářských činností
a přípravou dalších metodických pokynů ke sjednocení postupů poskytovatelů podpory či výraznou
podporou uplatňování výsledků v praxi a motivací ke spolupráci výzkumné a aplikační sféry.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 Provést změnu systému financování vodního hospodářství v ČR a podniků Povodí. Stabilizovat cenu vody
ve formě poplatku pro podzemní i povrchovou vodu s ohledem na zajištění ochrany podzemní vody.
Narovnat cenu povrchové vody a zamezit jejímu dalšímu neúměrnému růstu.
 Přehodnotit stávající regulaci a přípravu novelizace regulace minimálního zůstatkového průtoku tak, aby
byly skutečně analyzovány očekávané přínosy pro ochranu před suchem a dopady na průmyslovou
výrobu a eliminovat rizika významných negativních dopadů na výrobu a zaměstnanost u ohrožených
firem.
odkazuje na detailnější programový dokument
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Politická opatření ke snižování emisí a dosažení klimatické neutrality realizovat racionálně s ohledem na
zachování dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti průmyslu EU a socioekonomické stability.
Hledat globální řešení.
Schválit tzv. balíček odpadových zákonů, který zajistí odklon od skládkování a rozvoj alternativních využití
odpadů.
Přijmout opatření na podporu recyklačního byznysu a využívání druhotných surovin, a to včetně
pozitivních ekonomických nástrojů k podpoře recyklace na všech úrovních.

DIGITÁLNÍ EKONOMIKA, PRŮMYSL 4.0
 Realizovat opatření obsažená ve strategických materiálech Digitální Česko, Inovační strategie ČR
a Strategie pro umělou inteligenci ČR a na jejich realizaci alokovat dostatečné finanční prostředky.
 V rámci implementace směrnice o autorském právu na Jednotném digitálním trhu v co největší míře
eliminovat negativní dopady této směrnice na firmy a startupy.
 V rámci připravované revize e-commerce směrnice (tzv. Digital Services Act) důsledně prosazovat
zachování jejích základních principů, jakými je např. země původu, zachování právní jistoty a sjednocení
režimu odpovědnosti napříč členskými státy a zajistit, aby připravovaná legislativa neměla horizontální
charakter a nezasahovala do dalších oblastí či právních aktů přijatých v posledních letech.
 Zabránit předčasnému přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života
a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích (tzv. ePrivacy), které by dopadlo negativně na
průmysl, podniky či poskytovatele služeb a jejich schopnost využívat digitální technologie.
PODPORA EXPORTU
 Prosazovat a organizovat podnikatelské mise doprovázející ústavní činitele při cestách do zahraničí se
zaměřením na teritoria mimo EU a využívat tento nástroj podpory exportu z hlediska diverzifikace
exportních trhů českých výrobců a poskytovatelů služeb.
 Dokončit reorganizaci agentur a společností zajišťujících institucionální a finanční podporu exportu
s cílem zlepšení konkurenceschopnosti českých exportérů.
 Dále umožňovat českým exportérům finančně podpořenou účast na oborových zahraničních veletrzích
a výstavách při nastavení méně byrokratických podmínek účasti.
EVROPSKÁ UNIE
 Usilovat o vstup ČR do ERM II a následně do eurozóny a zároveň aktivně prosazovat včasnou, ucelenou
a systematickou přípravu na něj.
 Podporovat uzavření ambiciózní pobrexitové obchodní dohody, při jejím sjednávání co nejúčinněji hájit
zájmy ČR a českého průmyslu.
 Podporovat integritu vnitřního trhu bez rozdělování na „staré a nové země“ nebo na „východ a západ“.
Sledovat proces plánování, tvorby a následné implementace evropských legislativních aktů s dopadem
na fungování vnitřního trhu EU a bránit jeho možné fragmentaci a dalšímu zvyšování administrativní
a finanční zátěže, kterou mohou tyto předpisy firmám působit. Aktivně prosazovat zájmy českého
průmyslu již od raných stádií přípravy nové legislativy. Podporovat tvorbu nové legislativy jen v případech
selhání trhu, a když je skutečně potřebná a pouze na základě důsledného analyzování jejích dopadů na
firmy a občany a dodržování principu subsidiarity.
 Podporovat sjednávání vyvážených moderních dohod o volném obchodu a investičních dohod.
 Podporovat jednotný postup EU v obhajobě a posilování multilaterálního světového obchodního
pořádku, aktivně vystupovat proti protekcionismu a podporovat EU v boji proti neférovým praktikám
v mezinárodním obchodu. Reagovat na výzvy, kterým čelíme mimo jiné ve vztahu s USA a Čínou
a v souvislosti s celkovým vývojem mezinárodního prostředí.
odkazuje na detailnější programový dokument
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V rámci EU utvářet spojenectví zemí napříč EU v různých oblastech za účelem účinnějšího prosazení
společných zájmů, zvláště s ohledem na vystoupení Velké Británie, častého názorového spojence ČR,
z EU.
Nadále podporovat volný tok dat jak na úrovni EU, tak ve vztahu k třetím zemím prostřednictvím
digitálních kapitol v rámci sjednávaných obchodních dohod.
Odmítnout kroky, které by vedly k dvojímu zdanění. V oblasti digitálního zdanění usilovat o dosažení
shody na půdě OECD.
Podporovat aktivity firem spojené s udržitelným podnikáním, transparentností, politikou rovnosti pohlaví
a diverzity a lidskými právy, ale vždy s důrazem na dobrovolnost a omezování administrativních
a finančních nákladů s tím spojených.
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.

ZDRAVOTNICTVÍ
 Podporovat dopracování systému DRG (spuštění placení úhrad), jako základu úhradového mechanismu
nemocnic.
 Zajistit pokračování certifikace zdravotnických prostředků ve zkušebnách v ČR i po spuštění Evropského
nařízení o zdravotnických prostředcích Medical Device Regulation (MDR) v květnu 2020.
 Podporovat elektronizaci zdravotnictví v jejích různých podobách.
 Nastartovat reformu zdravotního pojištění – zejména v oblasti diferenciace pojistek, konkurence
zdravotních pojišťoven, stanovení zákonného rámce zdravotního pojištění stejného pro všeobecnou
i zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.
 Připravit návrh nového zákona o pojišťovnách, který by mimo jiné sjednotil stávající právní úpravu,
týkající se zdravotních pojišťoven.
 Spolupracovat se zaměstnavateli v oblasti ochrany a rozvoje veřejného zdraví.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje přes 30 svazů
a asociací a více než 150 individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají
1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující
hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Jako oficiální
připomínkové místo se vyjadřuje průměrně k 140 zákonům či vládním předpisům ročně. Hájí zájmy zaměstnavatelů
v evropských a světových organizacích, zejména jako člen Konfederace evropského podnikání BusinessEurope.
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