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Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR  
na období říjen 2012 – říjen 2013 

 
Programové prohlášení vychází z několika podstatných skutečností. 

Vláda přijímá řadu opatření, která jsou zaměřena zejména na snížení deficitu veřejných rozpočtů 
a která mnohdy nemají oporu v dlouhodobě zaměřených reformách. Chybí i koncept celkové 
hospodářské politiky opírající se o konsenzus napříč politickým spektrem.  

V programovém prohlášení reagujeme na to, že vláda má k dispozici pouze polovinu svého 
funkčního období. Proto má programové prohlášení své těžiště ve formulování urgentních 
krátkodobých úkolů.  

Hospodářská recese neskončila, i nadále existují rizika vyplývající z nevyřešených problémů 
v globální ekonomice, zejména v hospodářství EU, jehož vývoj je relevantní pro export a celkovou 
ekonomickou stabilitu České republiky.  

Zatím se nedaří nastolit celkovou ekonomickou rovnováhu narušenou enormním zadlužením 
veřejných rozpočtů a kritickou situací finančního sektoru v některých zemích EU. Politika EU 
zaměřená na konkurenceschopnost se stále pohybuje v deklarativní poloze. Chybí jí věcný obsah, 
nevyvozuje závěry z předchozích výsledků a neopírá se o srovnání s relevantními konkurenty. 
Změnit prostředí pro rozvoj hospodářství ČR je do značné míry závislé na změně politiky EU. 

Svaz dlouhodobě prosazuje opatření, která jsou i na základě zkušeností z dosavadního vývoje 
věcně správná, ale kompetentní protistrana je neakceptuje v uspokojivé míře. Tím jsou vytvářena 
omezení pro rozvoj hospodářství. Proto jsme zařadili do programového prohlášení i klíčový 
požadavek, kterým je změna ve způsobu projednávání našich stanovisek a připomínek. 

Proces přípravy legislativy a politik  

 Důsledně uplatňovat systém RIA jako integrální součást rozhodování vlády a zákonodárných 
sborů. 

 Vytvořit podmínky pro účast podnikatelské sféry odpovídající jejímu významu, znalostem, 
zkušenostem a významu dopadů do reálné ekonomiky. 

 Povinně ověřovat fungování zaváděných procesů z hlediska jejich vlivu na efektivnost aktivit 
pro konečného uživatele. 

Veřejné finance 

 Provést audit výdajových položek státního rozpočtu z hlediska jejich hospodárnosti a 
účelnosti včetně prověření objektivnosti cen připravovaných veřejných zakázek.  

 Analyzovat vztah opatření na snížení deficitu k reformám a dlouhodobým důsledkům na 
ekonomiku s cílem potlačit jejich krátkodobost, dočasnost a rizika nestability. 

 Neprodleně zahájit práce na vytvoření systému tzv. „rozklikávacího rozpočtu“. 

 Zpracovat programy financování rozvoje infrastruktury střednědobého charakteru 
zajišťované veřejnými zdroji. 
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 Vypracovat program vytvářející podmínky pro snížení daňových a odvodových úniků s cílem 
posílit příjmy a redukovat nekalé praktiky v podnikání. 

Zaměstnanost, sociální reformy 

 Dopracovat Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu“ – propojení „částečné nezaměstnanosti“ a 
dalšího odborného vzdělávání, který by firmám v období ekonomických potíží umožnil 
zachovat pracovní místa a doplňovat zaměstnancům odborné znalosti podle potřeb firmy. 

 Přehodnotit a upravit omezení pro zaměstnávání občanů ze třetích zemí (udělování víz, 
nedostatkové profese i s nižší kvalifikací, problém nostrifikací). 

 Zmírnit pravidla pro řetězení pracovních poměrů na dobu určitou – navrátit do právní úpravy 
výjimky, které by ospravedlnily opakované sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou, 
případně zkrátit období pro nové sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou ze 3 let na 
6 měsíců.  

 Nezavádět důchodové spoření a provizorní úpravu ve 3. pilíři před zavedením jednotného 
inkasního místa.  

 Dokončit právní úpravu tzv. předdůchodu.  

 Provést úpravy v oblasti pracovnělékařských služeb, které by odstranily aplikační problémy a 
snížily ekonomickou a administrativní zátěž firem. 

Vzdělávání 

 Připravit změny v systému financování školství tak, aby nebyl výhradně závislý na počtu žáků 
nebo studentů.  

 Vytvořit systém předvídání kvalifikačních potřeb na regionální i celostátní úrovni. 

 Zvýšit rozsah polytechnické výchovy na základních školách úpravou rámcových vzdělávacích 
programů, zvláště na 2. stupni. Zavádět prvky polytechnické výchovy i do předškolního 
vzdělávání. 

 Změnou legislativy podpořit přímé zapojení zaměstnavatelů do výuky (realizace praxí 
v reálném prostředí, daňové zvýhodnění financování vzdělávání firmami, zavádění prvků 
duálního vzdělávání, zapojení odborníků z praxe do výuky na SŠ). 

 Provést nejnutnější změny systému terciárního vzdělávání vycházející z principů Bílé knihy 
(novelizací stávajícího vysokoškolského zákona). 

 Úpravou vzdělávacích programů vysokoškolského studia zvýšit jejich profesní zaměření 
(zvláště u bakalářských programů), zavádět povinné semestrální praxe studentů technických 
a přírodovědných oborů. 

 Zpracovat novelu zákona č. 179/2006, o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání, 
s využitím zkušeností podnikatelské sféry. Realizovat Sektorové dohody, jako nástroj ke 
koordinovaným intervencím na trhu práce. 

Legislativní podmínky pro investice 

 Změnit legislativu upravující účast dotčené veřejnosti při územním a stavebním řízení s cílem 
jeho zjednodušení a zrychlení. 
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 Vytvořit a přijmout legislativu pro posílení investic do přenosových a distribučních sítí a 
příhraničních profilů - sdílet náklady na posílení přenosových sítí na mezinárodní úrovni 
s ohledem na účast stran, které zvýšené nároky na přenos vyvolávají. 

Evropské fondy 

 Schválit a projednat v orgánech EU strukturu budoucích operačních programů  
po r. 2013 v rozsahu pět operačních programů plus jeden operační program pro regiony.  

 Posílit pravomoci MMR v systému řízení EU fondů. 

 Při stanovení pravidel pro čerpání zaměřit pozornost na efektivitu a zjednodušení 
administrace, vytvoření vhodných podmínek pro žadatele.  

 Prosadit v orgánech EU účast velkých firem při čerpání strukturálních fondů v budoucím 
programovacím období tak, aby nedošlo k jejich diskriminaci. 

 V současném programovém období zajistit podmínky pro realokaci těch operačních 
programů, které jsou ohroženy nedočerpáním prostředků. 

Energetika  

 Vypracovat a přijmout program tvorby podmínek pro realizaci Aktualizace Státní energetické 
politiky (ASEK) a Surovinové politiky ČR. 

 V rámci ASEK revidovat systém podpory obnovitelných zdrojů energie tak, aby nevytvářel 
nadbytečné náklady s dopadem do cen energií – u programu využití biomasy konzultovat a 
koordinovat postup se SRN a Rakouskem. 

 Příjmy z emisních povolenek v aukcích využít pro investice v průmyslu, zejména do oblasti 
VaV, nikoliv na ekonomicky i environmentálně problematické úspory v domácnostech a 
veřejných budovách, kde chybí jakékoliv kontrolní mechanismy. 

 Uplatnit na úrovni EU specifika české energetiky, zejména kogenerační výrobu tepla v CZT a 
využívání domácích primárních energetických zdrojů. 

 Nezavádět uhlíkovou daň před tím, než bude zpracována ekonomicko-environmentální 
dopadová studie takového kroku, který nemůže být iniciován na základě pouhé okamžité 
fiskální potřebnosti. 

 Prosadit maximální účast českých firem na přípravě dostavby JETE. 

Životní prostředí 

 Sladit požadavky Politiky ochrany klimatu se Státní energetickou koncepcí a Koncepcí 
surovinové bezpečnosti ČR. 

 Pokračovat v projednávání tzv. ekoauditu s cílem eliminovat neodůvodněné zatížení 
konkurenční výkonnosti hospodářství. 

VaVaI 

 Zahájit práce na integraci řízení české vědy, tj. zejména propojením ústavů Akademie věd s 
příslušnými výzkumnými pracovišti vysokých škol a s výraznějším využitím výzkumných 
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organizací průmyslového charakteru s cílem posílit konkurenceschopnost na základě inovací 
a využití výsledků VaVal. 

 Přijmout a realizovat program na „překlopení“ těžiště financování výzkumu a vývoje směrem 
k aplikovanému tak, jak to je v nejúspěšnějších ekonomikách.  

 Podporovat z veřejných prostředků úspěšné projekty s významnou kontribucí do státního 
rozpočtu v reálném čase.  

 Při vyhlašování programů a projektů zvýraznit zákaznický vztah a posílit roli realizátorů 
výstupů těchto projektů. 

 Připravit program podpory VaVaI nahrazující dosavadní program TIP. 

 V rámci prorůstového balíčku schválit rozšíření daňového zvýhodnění dle § 34, odst. 4  
(a dalších) o možnost nákupu služeb od výzkumných organizací s účinností  
od r. 2013. 

 Odstranit daňovou diskriminaci výzkumných organizací založených podle obchodního 
zákoníku (s.r.o. a a.s.) oproti výzkumným organizacím založeným podle jiných právních 
forem. 

 V rámci novely zákona č. 130/2002 Sb. vyřešit: 

 ustanovení MPO jako ústředního správního úřadu pro vývoj a inovace;  

 přístup k programům VaVaI, které jsou pro výzkumné organizace vysoké školy i pro 
nevládní organizace. 

Proexportní politika 

 Zpracovat a realizovat program (dohodu) spolupráce mezi MPO a MZV jako nezbytný 
předpoklad exportní strategie.  

 Zpracovat a zavést systém hodnocení efektivnosti celé zahraniční sítě ČR po provedených 
změnách (ekonomičtí diplomaté MZV, obchodní mise MPO). 

 Zpracovat harmonogram angažmá vládních a ústavních činitelů směrem k prioritním a 
zájmovým zemím na nejbližší období (2013-2014) a zajistit jeho realizaci. 

 Vyhodnotit plnění Akčního plánu pro export.  

EU 

 Prosadit změnu průmyslové politiky EU z podoby deklarace do formy věcného programu, 
vycházejícího z porovnání podmínek pro konkurenceschopnost průmyslu v EU s podmínkami 
pro konkurenceschopnost v relevantních ekonomických teritoriích. Prosadit podobu, která je 
vyhodnotitelná z hlediska vlivu na konkurenceschopnost průmyslu.  

 Výrazně zlepšit koordinaci prosazování zájmů ČR, jak v rámci státní správy, tak mezi vládou a 
podnikateli, a koordinovat postup se zeměmi s obdobnými zájmy jako ČR. 

 Podporovat implementaci opatření zajišťujících komplexní fungování jednotného vnitřního 
trhu. 

 V rámci Víceletého finančního rámce prosazovat financování prorůstových opatření 
(Strukturální a Kohezní fondy, ESF, Horizont 2020, COSME). 
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 V rámci společné obchodní politiky a zahraničního obchodu EU sledovat vývoj 
mnohostranných jednání v rámci WTO. Při přípravě dohod o volném obchodu, prosazovat 
zájmy českých firem s důrazem na MSP a podporovat rozvoj transatlantických vztahů.  

ICT  

 Sjednotit řízení agend informačních a komunikačních technologií vlády pod jednoho gestora 
a vytvořit jednotnou strategii implementace „digitální agendy“ ve všech oblastech 
společnosti. Zpracovat národní nadresortní strategii digitální konkurenceschopnosti. 

 Při rozhodování o přidělení digitální dividendy (využití volné kapacity) vytvořit podmínky pro 
silné konkurenční prostředí a rychlý rozvoj broadbandového připojení.  

 V rámci jednání o evropské legislativě upravující pravidla e-businessu prosazovat účinnou, 
nikoliv nadměrnou legislativu. 

 Zajistit účinnou ochranu osobních a firemních dat, která nebude vytvářet administrativní 
zátěž a zvyšovat náklady podniků.  

 Při zavádění ICT služeb urychlit standardizaci a interoperabilitu při respektování 
technologické neutrality tak, aby byly vytvořeny podmínky pro technologicky kompatibilní 
řešení. 

 Podporovat zavádění ICT služeb a využití v klíčových oblastech – školství, zdravotnictví, 
samospráva a pracovní trh. 

Doprava 

 Dopracovat a přijmout střednědobou sektorovou strategii financování dopravní 
infrastruktury státu (SESTRA II) s dlouhodobým výhledem 2014 –2020.  

 Realizovat a vyhodnotit zkušební PPP pro výstavbu dopravní infrastruktury. 

 Podpořit výstavbu veřejných logistických center s využitím prostředků z EU v rámci 
samostatného programu. 

 Ve vodní dopravě splnit závazky vyplývající ze strategických národních a mezinárodních 
dokumentů zejména v oblasti infrastruktury a podpory vnitrozemské vodní nákladní dopravy.  

 Sjednotit podmínky integrace veřejné dopravy v rámci ČR. 

 Pokračovat v programu obnovy vozového parku osobní veřejné dopravy. 

 Připravit návrh nového zákona o drahách. 

 

 

 

 V Ostravě dne 18. října 2012 
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