Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012
Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR obsahuje požadavky nejen pro rok
2012, ale i ty, jejichž plnění bude aktuální i v závěru roku 2011. Jeho struktura vychází
ze zásadního dokumentu Svazu „Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR“. Představuje
jeho rozpracování ve formě konkrétně formulovaných úkolů. Vedle zmíněného dokumentu
jeho obsah ovlivňuje i aktuální hospodářská situace a politika vlády.
Významnou skutečností je, že vláda připravila „Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti
ČR“, která by se měla stát jedním z pilířů celkové hospodářské politiky vlády.

Veřejné finance
Provést audit výdajových položek státního rozpočtu z hlediska jejich hospodárnosti a
účelnosti, včetně prověření objektivnosti cen veřejných zakázek.
Vypracovat střednědobý program zajišťující udržitelnost veřejných financí tak, aby v roce
2013 byl deficit pod úrovní 3%.
Zakotvit do zákonné podoby rozpočtovou odpovědnost.
Připravit program změny struktury státního rozpočtu tak, aby odpovídal závěrům
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a doporučení Evropské komise tzv.
„country recommendation“.
Vypracovat program vytvářející podmínky pro snížení míry daňových a odvodových úniků
s cílem posílit příjmy a redukovat nekalé praktiky v podnikání.

Legislativa
Důsledně dbát na dodržování pravidel legislativního procesu tak, aby:
činnosti vlády a zákonodárných orgánů byly systémové a směřovaly k přehlednému a
uspořádanému právnímu řádu;
byla odstraněna formálnost v provádění systému RIA. K tomu vytvořit systémové a
kapacitní podmínky, a to za účasti podnikatelské sféry;
byly naplněny výše uvedené požadavky i pro projednávání návrhů právních předpisů
v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR.
Vytvořit veřejně přístupný informační systém o právních normách platných v ČR i v EU
v autorizovaném překladu.
Provázat registry vedené státní správou a zajistit jejich veřejnou přístupnost.
Vyřešit náklady zaměstnavatelů spojené s exekucí na mzdu jejich zaměstnanců.
V rámci protikorupčního programu:
důsledně aplikovat systém CIA při procesu zpracování a přijímání legislativy;
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důsledně dodržovat ustanovení zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, o
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při vynakládání veřejných prostředků;
zajistit přísný dohled nad prováděním rozsáhlých finanční operací;
zvýšit roli interních kontrol a interního auditu;
vytvořit podmínky pro rychlé a předvídatelné rozhodování soudů.

Vzdělávání
Projednat a přijmout novou legislativní úpravu terciárního vzdělávání vycházející ze
základních principů Bílé knihy.
Připravit změny v systému financování školství tak, aby nebyl výhradně závislý na počtu
žáků nebo studentů.
Vytvořit systém hodnocení úrovně vysokých škol podle úrovně absolventů (odborné
znalosti, schopnost adaptability a míra použitelnosti).
S využitím nástrojů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací dopracovat
základ systému celoživotního vzdělávání pro inovace rámcových vzdělávacích programů,
školních vzdělávacích programů a programů dalšího profesního vzdělávání.
Vytvořit podmínky pro zpracování novely zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání a ověřování
výsledků dalšího vzdělávání, s využitím zkušeností podnikatelské sféry.
Realizací „Akčního plánu podpory odborného školství“ podpořit učňovské školství, změnit
financování tak, aby byly podpořeny technické obory.
Připravit systém podpory středního a vysokého školství daňovým zvýhodněním,
finančními podporami ze strany podniků, diferencovaným školným a stipendii.
Podporovat zakladatele technických středních a vysokých škol.

Výzkum, vývoj, inovace
Vypracovat a schválit novou politiku výzkumu, vývoje a inovací s cílem definice
prioritních oborů VaVaI, které v úzké spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace
(RVVI) mohou být zařazeny do nově vzniklých expertních panelů s cílem získávání
státních dotací na VaVaI činnosti vedoucí k růstu konkurenceschopnosti průmyslu v ČR.
Rekonstruovat složení RVVI tak, aby v ní vedle statutárních zástupců institucí
poskytujících výzkum, vývoj a inovace byli zastoupeni i zástupci průmyslu, případně
zapojit tyto zástupce do spolupráce s RVVI.
Zajistit podmínky pro spolupráci podnikatelské sféry s RVVI při definici budoucích priorit
VaVaI za účelem zařazení vybraných odvětví průmyslu do národní strategie.
Zainteresovat akademické pracovníky a instituce nejen z ČR do spolupráce s veřejným
sektorem, formou státních nebo EU projektů pro dosažení vyšší úrovně znalostí a
potenciálu prosazování průmyslových výrobků v celosvětovém měřítku. Cílem je řešení
VaVaI projektů s průmyslovou praxí.
Prioritně řešit a prosazovat čerpání dotací na problematiku materiálového výzkumu.
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Trh práce
Připravit model „kurzarbeitu“, který by byl rozpočtově neutrální.
Provést změny v úpravě kont pracovní doby, které by byly obdobné s úpravami
v členských státech EU a přispěly k vyšší využitelnosti institutu zejména ve firmách, které
jsou úzce propojeny se zahraničními firmami.
Zavést v systému tzv. III. pilíře možnost důchodového spoření na tzv. předdůchod pro
občany, kteří nemohou z důvodu náročných profesí setrvat v zaměstnání do vzniku
nároku na starobní důchod.
Při změnách v sociálních systémech dbát, aby nedocházelo ke zvyšování nákladů
zaměstnavatelů, ať už přímých – odvody, daně z úhrnu mezd, náhrady mezd nebo
nepřímých, v podobě administrativních nákladů.
Nahradit zpřísňování právních předpisů v oblasti trhu práce za účelem zabránění jejich
obcházení, potírání nelegálního zaměstnávání, atd. – zefektivněním kontrolní činnosti
příslušných úřadů (inspektorátů práce, úřadů práce).

Informační a komunikační technologie
V rámci přípravy podmínek pro začlenění do jednotného digitálního trhu:
V procesu rozvoje digitální infrastruktury zajistit, aby rozhodování o přidělení digitální
dividendy (využití volné kapacity) vytvořilo podmínky pro silné konkurenční prostředí a
rychlý rozvoj broadbandového připojení.
Realizací projektů eGovernment, eEducation a eHealth stimulovat poptávku po
broadbandových službách ze strany státních institucí.
Zajistit odpovídající legislativu pro účinnou ochranu osobních dat.
Při přípravě mezinárodní legislativy zastávat důsledně stanovisko vedoucí k odstraňování
regulačních bariér e-businessu.
Zajistit podporu rozvoje ICT (informační a komunikační technologie) prostřednictvím
projektů VaVaI při vytvoření vhodných podmínek pro účast i malých a středních podniků.
Při zavádění ICT služeb urychlit standardizaci a interoperabilitu při respektování
technologické neutrality tak, aby byly vytvořeny podmínky pro technologicky
kompatibilní řešení.

Doprava
Zpracovat a přijmout střednědobou strategii financování dopravní infrastruktury státu
obsahující závazné stanovení priorit a finančních limitů na dobu 5 - 7 let. V souvislosti
s tím intenzivně jednat o posílení podílu Fondu soudržnosti na celkovém objemu kohezní
politiky v období 2014 – 2020.
Schválit konkrétní stavby dopravní infrastruktury pro roky 2012 - 2013 včetně
zabezpečení jejich financování.
Rozhodnout o způsobu zdrojového krytí dopravní infrastruktury (dotace, úvěry,
dluhopisy apod.). Nastavit administrativní struktury tak, aby přijetí úvěrů, příp. emitace
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dluhopisů, bylo maximálně efektivní, včetně případné transformace relevantních
institucí.
Rozhodnout o realizaci projektů PPP (či jiného zdroje mimo státní rozpočet), a to
zejména z hlediska celkového rozsahu.
Vypracovat strategii podílu dopravy (především vodní a železniční) na zajišťování
energetické a surovinové bezpečnosti státu zpřístupněním dalších zdrojových teritorií a
přepravních tras.
Podporovat kombinovanou dopravu spolu s výstavbou veřejných logistických center.
Přijmout program podpory vodní dopravy jako ekologicky šetrného dopravního oboru.
Pokud by nebyl přijat, rozhodnout o přijetí útlumového programu pro tento obor.
Pokračovat v programu obnovy vozového parku osobní veřejné dopravy.
Vypracovat konečnou vizi české železnice se zahájením prací na návrhu nového
moderního zákona o drahách.

Energetika
Schválit Státní energetickou koncepci, která:
nediskriminuje žádné energetické zdroje;
předpokládá další investice do jaderných zdrojů;
zpřístupňuje a využívá domácí primární energetické zdroje;
zohledňuje princip bezpečnosti a spolehlivosti;
zajišťuje cenovou konkurenceschopnost v porovnání s ostatními zeměmi EU;
využívá obnovitelné zdroje energie ve struktuře a podílu, které jsou ekonomicky
racionální a zajišťují spolehlivost a bezpečnost;
podporuje úspory energie v míře odpovídající ekonomicky přijatelným podmínkám.
Zpracovat program zajišťují závaznost Státní energetické koncepce k orgánům státní
správy ve formě příslušných změn legislativy.
Připravit Koncepci surovinové a energetické bezpečnosti ČR.
Vytvořit podmínky včetně legislativních pro posílení investic do přenosových a
distribučních sítí a přeshraničních profilů. Náklady na posílení přenosových sítí sdílet na
mezinárodní úrovni s ohledem na účast stran, které zvýšené nároky na přenos vyvolávají.
Vypracovat a přijmout program spolupráce s ostatními zeměmi regionu na využití nových
primárních energetických zdrojů (např. břidlicový zemní plyn).
K podpoře investic na snižování emisí CO2 v plné míře uplatnit možnosti výjimky dle
článku 10 c) směrnice 2009/29/ES pro ČR (výjimka pro elektrosektor). Příděl bezplatných
povolenek vázat na investice, nikoliv směrovat do posílení příjmů státního rozpočtu
formou zdanění či jiné formy zpoplatnění.
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Podpora exportu – společná obchodní politika EU
Vypracovat a přijmout strategii podpory exportu, která bude:
zohledňovat implementaci nového systému koordinace činnosti Ministerstva
zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu;
posilovat diverzifikaci vývozu na trhy mimo EU a tím snižovat závislost na vývozu na
trhy EU;
podporovat vývoz výrobků a služeb s vysokou mírou přidané hodnoty a inovativní
úrovně;
Zpracovat analýzu efektivnosti systému podpory exportu. Na jejím základě vytvořit
systém hodnocení činnosti jednotlivých zahraničních kanceláří a zastoupení.
V rámci uzavírání bilaterálních obchodních dohod EU s třetími zeměmi podporovat vstup
firem na trhy třetích zemí.

Ekologie
Sladit environmentální politiky (například politiku ochrany klimatu) se Státní
energetickou koncepcí, Koncepcí státní surovinové a energetické bezpečnosti a Strategií
mezinárodní konkurenceschopnosti.
Pokračovat v projednávání agendy „ekoauditu“ environmentální legislativy.
Revidovat právní předpisy v oblasti životního prostředí - zákon na ochranu přírody, zákon
o hodnocení vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci znečištění a další.
Uvalit minimálně sedmileté embargo na růst environmentálních daní a poplatků s
přihlédnutím k potřebě nezatěžovat nákladově firemní sféru.
Zajistit spoluúčast průmyslu na využití výnosu z povinného nákupu emisních povolenek
v aukcích od počátku roku 2013 a orientovat část tohoto výnosu na podporu inovací
v českém průmyslu a tím zvýšení jeho konkurenceschopnosti.
Při implementaci Směrnice o emisním obchodování prosadit na národní úrovni pro
odvětví ohrožená „únikem uhlíku“ spravedlivé zacházení s příděly bezplatných povolenek
na základě benchmarku nejlepších dostupných technik a pro energeticky náročná odvětví
kompenzace nárůstu cen energií, vyvolaných implementací ETS (trh s emisními
povolenkami).

Prosazování zájmů ČR v EU
Zajistit podmínky pro deklaraci a prosazování národních zájmů ČR v EU za tímto účelem:
využít dohod, zejména s novými členskými zeměmi, které mají podobné problémy a
zájmy;
posílit zastoupení ČR v odborném aparátu EU;
zajistit odpovídající systémové podmínky v domácí administrativě.
Prosazovat strukturu rozpočtového rámce EU po roce 2013 tak, aby výdaje směřovaly
především do kapitol podporujících konkurenceschopnost EU a budoucí struktura
vlastních zdrojů ještě více nezatížila podnikatelskou sféru.
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Zajistit aktivní účast ČR při formulování pravidel pro fungování společné měny a její
dodržování.
Podílet se na tvorbě sytému pro koordinaci hospodářských politik zemí EU.
Zajistit podmínky pro realizaci Aktu pro vnitřní trh (jde o směrnici o službách, evropský
patent a uznávání kvalifikací atd.).

Kohezní politika a fondy EU
Provést revizi operačních programů a uskutečnit realokaci z programů, které nejsou
čerpány na programy bezprostředně navazující na Strategii mezinárodní
konkurenceschopnosti ČR.
Při uplatnění klientského přístupu zjednodušit administrativní a ekonomické podmínky
pro čerpání prostředků z fondů EU.
Připravit novou kohezní politiku v návaznosti na priority stanovené ve Strategii
mezinárodní konkurenceschopnosti při výrazném snížení počtu programů pro období po
roce 2013.

V Hradci nad Moravicí dne 6. října 2011
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