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PREAMBULE 

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) vymezuje prioritní požadavky 
SP ČR, zejména ve vztahu k vládě České republiky, k zajištění podmínek příznivého a předvídatelného 
podnikatelského prostředí a vyšší míry dlouhodobé konkurenceschopnosti a udržitelného ekonomického 
růstu. 

SP ČR požaduje, aby se politická reprezentace soustředila na zvládnutí klíčových změn, které českou 
ekonomiku čekají v následujících letech. Jde zejména o digitální a zelenou transformaci či dlouhodobé 
demografické trendy, které se projevují negativně na trhu práce. Firmy se už na mnohé z těchto výzev aktivně 
připravují. SP ČR očekává stejně aktivní přístup také od vlády. 

SP ČR zdůrazňuje, že Česká republika musí být konstruktivním členem Evropské unie, kde se bude připravovat 
řada zásadních regulací a nových pravidel, které s výše uvedenými výzvami souvisejí. Proto je nutné, aby se 
vláda včas a důkladně připravila na nadcházející české předsednictví v Radě EU, kterého se ČR ujme ve druhé 
polovině roku 2022. 

Programové prohlášení nepředstavuje vyčerpávající přehled nutných předpokladů a požadavků. U prioritních 
oblastí je pod symbolem      dostupný detailnější programový dokument zahrnující prosazované principy a 
požadavky. 
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LEGISLATIVNÍ PROCES A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ  

§ Pokračovat v úsilí o zlepšení legislativního prostředí pro podnikatele cestou snížení administrativní 
zátěže, omezení goldplatingu při transpozici evropských úprav (např. směrnice o restrukturalizaci a 
insolvenci), důsledné zpracovávání hodnocení dopadů regulace (RIA), zavedení Ex post RIA. 

§ Požadovat urychlení a větší rozšíření digitalizace právního prostředí (esbirka, elegislativa, 
elektronizace soudnictví). 

§ Důkladně prověřovat legislativní návrhy vlády, poslanců a senátorů a odmítat ty, které deformují a 
byrokraticky zatěžují podnikatelské prostředí a nemají nastavenu dostatečnou legisvakanční lhůtu. 

§ Požadovat důslednou a včasnou konzultaci dopadů na podnikatelské prostředí u všech návrhů 
zákonů, a to ve spolupráci se svazy a asociacemi jednotlivých odvětví. 

§ Snažit se zabránit přijetí nepříznivé právní úpravy hromadných žalob (hromadného řízení) 
navrhované ministerstvem spravedlnosti, tj. zejména zabránit negativnímu aspektu v oblasti 
hospodářské soutěže a riziku zneužití pouze pro zisk úzké skupiny. 

§ Usilovat, aby směrnice o ochraně oznamovatelů byla implementována do české legislativy jen v 
nezbytně nutné míře a v souladu s evropskou úpravou (např. nesnižovat počet zaměstnanců u 
povinných subjektů z 50 na 25). V Evropě usilovat o výklad, že je možné sdílení interních systémů v 
rámci národních i nadnárodních korporací. 

§ Usilovat o nastavení paušální náhrady plátcům mzdy v souvislosti s prováděnými srážkami ze mzdy v 
odpovídající výši. Sledovat a vyhodnocovat dopady novely exekučního řádu a občanského soudního 
řádu do praxe. Nepodporovat návrhy na úpravu Exekučního řádu, které váží teritorialitu či 
zastavování exekucí na pohledávky oprávněného, který nemohl jejímu vzniku od počátku předejít. 

§ Připravit nový civilní řád soudní tak, aby nezatěžoval a nezvyšoval nezbytně nutné náklady na soudní 
řízení podnikatelům (např. zabránit zavedení povinného advokátního procesu, zachovat víceinstanční 
rozhodování). Zapojit právní odborníky zaměstnavatelů do jeho přípravy.  

§ Podporovat včasnou transpozici EU legislativy (např. Směrnice o nekalých obchodních praktikách, o 
audiovizuálních mediálních službách, či o spotřebních daních).  

§ Podpořit nastavení férových pravidel pro účast lobbistů v legislativním procesu tak, aby nedošlo ke 
zvýšení regulační zátěže. 

§ Ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podporovat nastavení 
takové regulace, která se nevztáhne na společnosti působící v tržním, resp. konkurenčním prostředí. 

§ Podporovat zavedení jednotného portálu evidence kontrol. 

STAVEBNÍ LEGISLATIVA  

§ Zajistit v zákonem vymezených lhůtách kvalitní implementaci nového stavebního zákona a v praxi 
aplikovat výrazné zjednodušení, digitalizaci a zrychlení povolovacích řízení. V rámci přípravy 
prováděcích právních předpisů využít zjednodušení náležitostí dokumentací.  

§ Zajistit funkčnost nezbytných informačních systémů.  

§ Zajistit nezávislost, transparentnost a profesionalitu Nejvyššího stavebního úřadu a celé podřízené 
struktury státní stavební správy.  

§ Nadále neustupovat od maximální integrace dotčených orgánů a nezávislé soustavy stavebních úřadů 
při respektování principu jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí. 
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TRH PRÁCE 

§ Prosazovat liberalizaci trhu práce a zajistit jeho flexibilitu a elektronizaci a digitalizaci 
pracovněprávních procesů a dokumentů. Zajistit, aby trh práce pružně reagoval na odvětvové, 
regionální a globální ekonomické změny a na výzvy 21. století, a to včetně změn, které přináší 
automatizace a digitalizace a nové technologie. 

§ Prosazovat zavedení legislativního mechanizmu stanovení minimální mzdy ve formě tzv. 
automatizovaného valorizačního mechanizmu (valorizačního vzorce). Zakotvit tedy předvídatelnost 
nastavování minimální mzdy. Zajistit, aby se při stanovení minimální mzdy zohlednily významné 
ekonomické faktory, jako např. produktivita práce, a zohlednila se reálná ekonomická situace a růst 
mezd. Zahájit diskusi nad funkcí tzv. zaručených mezd, včetně možnosti jejich případného zrušení. 

§ Zahájit a aktivně prosazovat celospolečenskou diskusi k nutnosti přílivu zahraničních pracovníků na 
český trh práce. Prosadit zjednodušení celého procesu zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR, mj. 
zavedení možnosti vyřízení dlouhodobého pobytového oprávnění pro cizince ze zemí mimo EU přímo 
v ČR bez nutnosti se vracet do země původu. Apelovat na úpravu příslušných ustanovení zákona o 
pobytu cizinců, zejména s ohledem na nastavení flexibilních podmínek při přechodech mezi 
zaměstnavateli, vč. agenturních. Důsledně požadovat digitalizaci a jednoduchost celého procesu 
žádostí o pracovní povolení. 

§ Dokončit provedení zákona č. 248/2021 Sb., (Kurzarbeit) do praxe. Po dokončení procesu notifikace 
tohoto zákona stran Evropské komise zajistit příslušné provedení prováděcím nařízením vlády, aby 
Kurzarbeit byl připraven na spuštění, pokud nastane situace umožňující jeho aktivaci. V této 
souvislosti je nutné posilovat odolnost vůči krizím jakéhokoliv typu, na krize reagovat cíleně se 
zaměřením na strategické sektory pro českou ekonomiku. 

§ Podporovat další elektronizaci agendy v oblasti nemocenského pojištění a celkového systému 
sociálního zabezpečení, a to včetně zajištění návazného jednotného digitalizovaného systému pro 
každého občana, včetně všech návazných agend.  

§ Prosazovat zpracování udržitelné důchodové reformy bez další zátěže pro zaměstnavatele. 

§ Podporovat kompatibilitu vzdělávacího systému se strukturou a požadavky trhu práce na regionální 
i celostátní úrovni. Podporovat efektivní a pružné nástroje pro změnu kvalifikační struktury dostupné 
pracovní síly dle potřeb dynamicky se vyvíjejícího trhu práce. 

§ Prosazovat důsledné dodržování hodnocení dopadů regulace, vč. ekonomické kalkulace, a dodržovat 
řádná připomínková řízení zejména u zásadních legislativních aktů, které mají dopad na celkové 
fungování trhu práce jak na národní, tak na evropské úrovni (nové formy zaměstnávání, vč. tzv. giga 
economy, minimální mzda, důchody apod.). 

VZDĚLÁVÁNÍ  

§ Průběžně naplňovat schválená opatření Strategie vzdělávání 2030+, vč. přímého zapojení zástupců 
zaměstnavatelů do jejího monitorování a hodnocení. 

§ Digitální transformace školství se musí stát klíčovou prioritou a přístup k distančnímu vzdělávání 
garantovanou službou státu. Účinně je proto potřeba řešit otázku distanční a kombinované výuky na 
všech úrovních, dostatečné konektivity a dostupnosti kvalitních digitálních vzdělávacích zdrojů. 

§ Udržet platy pedagogických pracovníků na úrovni 130 % průměrné mzdy v ČR; motivovat absolventy 
a zájemce o učitelské povolání ke vstupu a setrvání ve školství. 

§ Konsenzuálně projednat a schválit systémovou revizi RVP pro základní vzdělávání, posílit výuku 
digitálních technologií, STEM, podnikavosti a praktických činností. 

§ Podpořit rozvoj všech forem (zážitkového) kariérového poradenství na ZŠ. 
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§ Navrhnout reformu oborové soustavy SŠ, vč. revizí RVP pro odborné vzdělávání, založenou na 
principu společného oborového základu. 

§ Nadále podporovat rozšířené praxe žáků v reálném pracovním prostředí. 

§ Zpracovat a předložit věcný záměr pro zavedení dobrovolné duální větve ve vzdělávání. 

§ Podporovat přípravu a realizaci profesních programů na VŠ, vč. spolupráce s komerční sférou a 
aplikační praxí. 

§ Schválit systém partnerského řízení celoživotního učení na tripartitním základě, integrovat 
roztříštěné nástroje CŽU do funkčního celku vč. poradenství. 

§ Masivně podpořit upskilling a reskilling zaměstnanců firem na nové dovednosti, digitální a zelené 
profese. 

§ Zajistit přímé zapojení odborných orgánů zaměstnavatelů (Sektorových rad) do aktualizací a rozvoje 
Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání. 

DANĚ A POJISTNÉ  

§ Nezvyšovat stávající daňovou zátěž firem, nezvyšovat daň z příjmů právnických osob, nezavádět 
žádné nové formy sektorových daní a zamezit návrhům dodatečného zdanění produktivního sektoru. 
Při tvorbě daňové legislativy přijímat opatření směřující ke skutečnému zjednodušení v praxi, ke 
stabilitě a opatření snižující finanční a časovou náročnost plnění daňových povinností. 

§ V daňovém systému podpůrně reflektovat výzvy spojené s regulací či potřebné pro růst ekonomiky 
jako dekarbonizace, oběhové hospodářství, alternativní paliva či výzkum, vývoj a inovace. 

§ Představit konkrétní kroky, které zlepší přístup finanční správy k daňovým subjektům. 

§ Zajistit možnost uplatnit mimořádné zrychlené odpisy i za rok 2022. 

§ Podpořit rozvoj nízko-emisní mobility snížením odvodu u služebního vozu využívaného pro soukromé 
účely z 1 % na 0,5 %. 

§ Realizovat možnost vedení účetnictví a daňové evidence v eurech. 

§ Nadále vystupovat proti zbytečným a rizikovým opatřením, například Public CBCR, která mohou snížit 
konkurenceschopnost evropských firem. Být obezřetný i v případě ostatních návrhů na nové 
reportovací povinnosti. 

INVESTIČNÍ PROSTŘEDÍ A PODPORA INVESTIC 

§ Postupně modernizovat a zvyšovat konkurenceschopnost českého průmyslu založenou na vysoké 
přidané hodnotě, inovacích, podnikavosti, kreativitě, růstu produktivity práce a kapitálu a tvorbě 
prostředí pro finální produkci. 

§ Zajistit rychlé a efektivní využití evropských strukturálních a investičních fondů ESIF spolu 
např. s Národním plánem obnovy, OP Spravedlivá transformace či Modernizačním fondem. 

§ Dopracovat a vyhlásit v prvním pololetí roku 2022 první výzvy operačních programů. 

§ Zajistit dostupnost finančních nástrojů. 

§ Vytvořit interaktivní přehled všech nástrojů podpory. 

§ Jasně deklarovat pozitivní přístup vlády k podpoře investic včetně smysluplných investičních pobídek. 

§ Podporovat kreativní průmysl, design a inovace jako součást přidané hodnoty v ČR zejména při 
produkci finálních výrobků a služeb. 
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§ Zajistit možnost certifikace zdravotnických prostředků v ČR i dle nových nařízení o zdravotnických 
prostředcích. 

DOPRAVA, DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

§ Zajistit dostatečnou podporu dopravnímu sektoru včetně kompenzací dopravcům v závazku veřejné 
služby. 

§ Zajistit podmínky pro realizaci klíčových dopravních staveb ve všech dopravních módech, zejména ve 
vazbě na dostatečné financování a optimalizaci povolovacích řízení. 

§ Prosazovat realistické cíle EU v oblasti snižování emisí ze silničních vozidel v rámci revize nařízení, 
kterým se stanoví výkonnostní emisní normy (CO2). 

§ Při revizi výkonnostních emisních norem je třeba brát v úvahu také rozdílné pozice jak v jednotlivých 
členských státech, tak i napříč hodnotovým řetězcem automotive (dodavatelské řetězce). 

§ Umožnit podporu paliv z obnovitelných zdrojů (např. biometan a pokročilá biopaliva) a syntetických 
paliv. 

§ Zamezit neadekvátnímu zpřísňování limitů emisí znečišťujících látek z nových silničních vozidel 
(EURO 7 / VII). 

§ Prosazovat podporu včasného zajištění dostatečné infrastruktury plnicích a dobíjecích stanic. 

§ Podporovat rozvoj alternativních paliv a energeticky úsporných vozidel osobní (individuální i 
hromadné) a nákladní dopravy. Nastavit motivační ekosystém pro nízko/bezemisní mobilitu v 
podobě daňových a dalších opatření pro firmy i fyzické osoby. 

§ Připravit železniční dopravu na zvládnutí vyšších přepravních výkonů a vyšší kvality přepravní 
nabídky. Zajistit dostatečnou modernizaci a rekonstrukci stávajících tratí a výstavbu nových traťových 
úseků, zvýšení spolehlivosti provozování drážní dopravy včetně dostatečné finanční podpory pro 
implementaci nástrojů na zvýšení interoperability, např. zabezpečovacího zařízení ETCS. 

§ Podporovat rozvoj infrastruktury letišť za účelem rozvoje leteckých spojení do světa pro potřeby 
průmyslu, obchodu (cargo) a turismu. 

ENERGETIKA A KLIMA  

§ Implementovat směrnici (EU) 2019/944 tak, aby jednotlivé zdroje a subjekty měly rovný přístup na 
trh, bez technologických omezení s tím, že případné zavádění jakýchkoli podpor ve formě kapacitních 
rezerv nebo trhů bude dočasné, podmíněné odstraněním narušení regulačního rámce a přeshraniční 
otevřeností mechanismů. 

§ Při vyjednávání legislativního balíčku „Fit for 55“ být konstruktivní a zároveň prosazovat reálné 
příspěvky ČR ke klimaticko-energetickým cílům v roce 2030 se zamezením negativních dopadů na 
konkurenceschopnost průmyslu ČR. Zamezit například retroaktivním změnám v Modernizačním 
fondu, oslabení opatření proti zabránění úniku uhlíku s negativními dopady na konkurenceschopnost 
firem či příliš vysokému cíli pro úspory energie. 

§ Prosadit pozici zemního plynu a jaderné energetiky v energetickém mixu ČR, v taxonomii EU a v 
pravidlech pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky včetně zajištění možné 
podpory plynových zdrojů v oblasti teplárenství. 

§ Prosazovat pravomoc členských států stanovit si své příspěvky k evropským klimaticko-energetickým 
cílům dle národních specifik a ekonomických možností a stanovit si vlastní trajektorii dosažení 
dekarbonizace. 

§ V souladu se směrnicí EU o EU ETS poskytovat a vyplatit oprávněnou výši kompenzace nepřímých 
nákladů EU ETS energeticky náročným odvětvím ohroženým únikem uhlíku. 
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§ Prosazovat zachování a posílení stávajících opatření proti úniku uhlíku (kompenzace nepřímých 
nákladů, bezplatná alokace emisních povolenek). Nedopustit, aby nový mechanismus uhlíkového 
poplatku na hranicích (CBAM) tato opatření nahrazoval. 

§ Plnit cíl energetické účinnosti v rámci alternativního schématu s cílem minimalizovat finanční zátěž 
konečného spotřebitele. 

§ V souladu s harmonogramem výstavby nového jaderného bloku dokončit výběr dodavatele co 
nejdříve. Prosazovat jadernou energetiku na unijní úrovni jako významnou část energetického mixu 
ČR a technologie k dosažení dekarbonizace. Podpořit maximální možné zapojení českých 
subdodavatelů. 

§ Zajistit podmínky pro odchod teplárenství od uhlí do roku 2030. 

§ Zajistit splnění podmínek pro útlum využití uhlí v roce 2038 podle doporučení Uhelné komise, resp. 
připravit sociálně řízený útlum uhelných zdrojů v případě dřívějšího útlumu na základě působení 
tržních sil. Zhodnotit ekonomické a sociální dopady útlumu těžby s návrhem řešení těchto dopadů. 

§ Vytvářet příznivé podmínky pro podporu a rozvoj obnovitelných a nízkouhlíkových plynů, při 
zachování konkurenceschopnosti plynu jako paliva s vysokým potenciálem pro snížení emisí a při 
respektování technologické neutrality. 

§ Podporovat projekty bateriových a vodíkových technologií v průmyslu, dopravě či pro akumulaci. Pro 
rozvoj vodíkových technologií využít všechny formy výroby vodíku. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

§ Realizovat změnu režimu financování vodního hospodářství v ČR a podniků Povodí. Narovnat cenu 
povrchové vody a zamezit jejímu dalšímu neúměrnému růstu. 

§ Prosazovat důkladnou analýzu dopadů na průmysl při případném znovuotevření změny regulace 
minimálního zůstatkového průtoku, zajistit, aby nedošlo k ohrožení fungování firem. 

§ Podporovat projekty na výstavbu a rekonstrukci retenčních nádrží na sběr srážkové vody a 
souvisejících zařízení. Dále podporovat projekty, které umožní snížení potřeby odběru povrchových 
vod, jako je například výstavba cirkulačních chladicích systémů, modernizace stávajících chladicích 
systémů či recyklačních zařízení. 

§ Při vyjednávání legislativního balíčku „Fit for 55“ být konstruktivní a zároveň prosazovat reálné 
příspěvky ČR ke klimaticko-energetickým cílům v roce 2030 se zamezením negativních dopadů na 
konkurenceschopnost průmyslu ČR. 

§ Prosazovat přijetí opatření na podporu recyklačního průmyslu a využívání druhotných surovin a 
vedlejších produktů, a to včetně pozitivních ekonomických nástrojů k podpoře recyklace na všech 
úrovních. 

§ Podporovat systémovou a přímou finanční podporu budování technologií pro hygienické využití 
plastů. 

§ Aktivně prosazovat jednoduchost a administrativní nenáročnost legislativních požadavků spojených 
se zaváděním principů oběhového hospodářství. 

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (VAVAI)  

§ Česká republika by měla do roku 2025 investovat 2,5 % HDP do výzkumu a vývoje a patřit mezi silné 
inovátory EU. 

§ Vláda by měla zajistit dostatečné a stabilní prostředky na podporu aplikovaného průmyslového 
výzkumu, vývoje a inovací v programech TREND, Národní centra kompetence, The Country for the 
Future a dalších. 
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§ Schválit výraznou modernizaci legislativy VaVaI. Prvním krokem je urychlené schválení již připravené 
novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. 

§ Vláda a finanční správa by měla deklarovat podporu daňovým odpočtům na výzkum a vývoj. 

§ Odstranit překážky a zvýšit motivaci ke spolupráci firem a výzkumných organizací. 

§ Vytvořit interaktivní přehled nástrojů podpory. 

§ Podporovat rozvoj páteřní sítě regionálních inovačních subjektů. 

§ Podporovat nové velké výzkumné infrastruktury zajišťující sektorové priority průmyslu a jeho 
socioekonomickou poptávku. 

§ Apelovat na spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů. 

§ Připravit pod vedením RVVI metodické pokyny pro sjednocení postupů poskytovatelů podpory. 

§ Připravit podpůrné nástroje pro zvýšení účasti českých subjektů v 9. rámcovém programu EU pro 
VaVaI „HORIZON EUROPE“. 

§  Zvýšit povědomí a využívání ochrany duševního vlastnictví. 

DIGITÁLNÍ EKONOMIKA, PRŮMYSL 4.0  

§ Zasadit se o podporu a urychlení digitální transformace  

– Podporou využívání nových technologií jako jsou například umělá inteligence, blockchain, High 
Performance Computing, 5G, sdílení dat, 3D tisk, cloud computing a distribuované databáze 
v rámci systémových projektů a projektů společného evropského zájmu, tzv. IPCEI projekty. 

– Aby výše zmíněné oblasti digitální transformace a budování digitální infrastruktury byly efektivně 
finančně podpořeny v rámci výzev Národního plánu obnovy a nového programového období EU. 
Digitální transformace musí být podpořena také financováním infrastruktury a digitalizace ze 
státního rozpočtu a rovněž využitím soukromých zdrojů (Národní rozvojový fond a projektů typu 
PPP). Musí motivovat firmy k využití alokovaných prostředků zajištěním snadného čerpání bez 
zbytečných administrativních překážek. 

– Při digitalizaci služeb státu využít již funkčních projektů elektronické identifikace a integrovat je 
do nových agend v rámci eGovernment služeb státu. 

§ Ve spojitosti s přípravou občanů na využívání nových technologií a Průmyslu 4.0, připravit ve 
spolupráci se sociálními partnery systémové projekty zaměřené na oblast reskillingu a upskillingu, 
včetně zajištění finančních prostředků na jejich realizaci ve firmách. 

§ Vzhledem k nedostatku vysoce kvalifikovaných pracovníků v oblasti IT, vypracovat a poté naplňovat 
jasnou strategii založenou na aktivním hledání cest, jak experty a technologické startupy přilákat do 
ČR. Zároveň systematicky podporovat výuku digitálních dovedností napříč vzdělávací soustavou a v 
rámci aktivní politiky zaměstnanosti. 

§ Podporovat digitální transformaci a automatizaci výroby i snížením nákladů na provoz potřebných 
zařízení a s tím spojené administrativní zátěže, např. prostřednictvím osvobození chytrých televizorů 
využívaných k průmyslovým účelům od poplatků vyplývajících ze zákona č. 348/2005 Sb., o 
rozhlasových a televizních poplatcích. 

§ Prosazovat, aby se Evropská unie soustředila na budování otevřené strategické autonomie. Jejím 
cílem by měla být podpora vlastních kapacit a podpora diverzifikace dovozu prostřednictvím 
otevřené obchodní politiky. 

§ V rámci připravovaného návrhu Aktu o datech (tzv. Data Act) usilovat o zachování dobrovolnosti 
sdílení dat a nepřistupovat k regulaci ve smyslu “one size fits all”, protože každý vertikální sektor bude 
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pravděpodobně vyžadovat různá pravidla pro správu dat.  Zároveň je potřeba zabránit případným 
požadavkům na nežádoucí lokalizaci dat a nadměrné byrokracii. 

§ V rámci Digital Services Act důsledně prosazovat zachování základních principů, jakými je např. země 
původu, tím bude zachována právní jistota a dojde ke sjednocení režimu odpovědnosti napříč 
členskými státy. Usilovat o to, aby aktualizace pravidel odpovídala současnému a budoucímu spektru 
služeb a prosazovat princip „precision regulation“ - regulace pouze toho, co nefunguje, nikoliv „one 
size fits all“.  

§ Prosazovat, aby připravovaná regulace umělé inteligence neohrozila inovační kapacitu 
a konkurenceschopnost ČR a EU.  

§ Důsledně prosazovat sjednocení unijních pravidel a legislativy v rámci principů Jednotného 
digitálního trhu a nepodporovat úpravy vedoucí k jeho roztříštěnosti. 

PODPORA EXPORTU  

§ Vyhodnotit proces slučování agentur na podporu obchodu a investic, zasazovat se o synergické 
fungování všech složek podpory exportu, včetně otázky jeho financování (EGAP, ČEB).  

§ Nastavení služeb těchto agentur, zahraniční sítě, i ČEB a EGAP konzultovat se zástupci podnikatelské 
sféry a reagovat na jejich reálné aktuální potřeby.  

§ Podporovat vznik zcela nového zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a vtělit 
do něj reálné potřeby exportérů. Sloučení EGAP-ČEB případně řešit až na základě nového zákona a s 
platnou novou prováděcí vyhláškou. Pro přípravu nové legislativy založit pracovní skupinu zástupců 
byznysu, bank, EGAP atd. a včas diskutovat nad požadavky na nový zákon.  

§ Prosazovat pokračování účinného proexportního nástroje - doprovodných podnikatelských misí 
doprovázejících ústavní činitele při cestách do zahraničí - i v době post COVID-19.  

§ Prosazovat nové nástroje na podporu exportu, lépe reflektující současné světové trendy a usilovat o 
to, aby byly přímo vázány na hospodářskou strategii státu.  Při nastavování nástrojů spolupracovat s 
podnikatelskou reprezentací a využívat mj. již zpracovaných studií této problematiky. 

§ Nadále pracovat na vytváření jednotné zahraniční prezentace České republiky, resp. organizací 
podporujících export a investice. 

§ Usilovat o rychlý restart veletržního byznysu, jako klíčové součásti obchodní a exportní strategie. 
Podpořit rozšíření počtu českých oficiálních účastí a dalších programů podpory veletrhů, hrazených z 
národních a evropských zdrojů. Zasadit se o to, aby na státní podporu účasti firem na mezinárodních 
výstavách a veletrzích dosáhly společnosti ze všech částí hodnotového řetězce. 

EVROPSKÁ UNIE  

§ Na úrovni EU jednat konzistentně a transparentně o tématech zásadních pro prosperitu a 
konkurenceschopnost ČR a celé EU. Chceme, aby se vláda držela klíčových evropských hodnot a doma 
jasně a čitelně komunikovala evropskou agendu a přínosy členství v EU. 

§ Zejména po odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je potřeba posílit 
budování názorových koalic v EU a podporovat vytvoření nové rovnováhy. Vláda ČR musí zůstat u 
podpory ambiciózní obchodní politiky a široce pojatého a funkčního jednotného evropského trhu. 
Otevřenost EU pro obchod a investice je nutnou podmínkou prosperity nás všech. 

§ Řádně využít materiální a lidské zdroje, alokované na české předsednictví v Radě EU. Vláda vzešlá z 
říjnových voleb musí zajistit kontinuitu příprav. 

§ Nadále usilovat o vstup ČR do ERM II a následně do eurozóny a zároveň aktivně prosazovat včasnou, 
ucelenou a systematickou přípravu na něj. Výhody eura pro firmy i občany významně převažují nad 
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negativy. Problematiku je třeba co nejvíce odpolitizovat, komunikovat jasně a bez emocí a vést o euru 
otevřenou a věcnou diskusi. 

§ Mít i nadále na zřeteli otázku vztahů mezi EU a Velkou Británií. Je potřeba monitorovat aplikaci 
vzájemné smlouvy o obchodu a spolupráci, v případě potřeby prosazovat nutné změny a pracovat i 
na dobrých vzájemných vztazích ČR a Velké Británie. 

§ I nadále se zasazovat za svobodný a na multilaterálních pravidlech založený volný obchod. 
Podporovat reformu Světové obchodní organizace (WTO), která musí zůstat hlavním aktérem 
stanovení a vymáhání těchto pravidel. Podporovat  evropskou obchodní politiku založenou na těchto 
principech. Komunikovat srozumitelně výhody těchto dohod nejen odborné veřejnosti, ale zejména 
občanské společnosti ve smyslu výhod pro občany a spotřebitele, a usnadnit tak jejich akceptaci v 
době sílících antiglobalizačních tlaků.  

§ Aktivně vystupovat proti uzavírání EU. Tendence k protekcionismu jsou patrné v oblasti obchodu, 
investic, veřejných zakázek, technologií i digitalizace. Podporovat EU v boji proti neférovým 
praktikám v těchto oblastech je správné. Potřebujeme rovný přístup na trh zboží, služeb i veřejných 
zakázek. Tyto snahy však nesmí být zástěrkou pro ochranářská opatření některých členských států a 
v důsledku podkopat naši konkurenceschopnost.   

§ Reagovat na mezinárodní výzvy, kterým čelíme ve vztahu k hlavním obchodním partnerům, jako je 
USA, Rusko, Čína, či země MERCOSUR. Budovat s partnery vztahy způsobem, který pomůže 
předcházet eskalaci konfliktů či obchodním válkám. Důrazně ale požadovat, aby veškerá legislativa 
chránící evropský vnitřní trh, či vymáhající pravidla mezinárodního obchodu, byla v souladu s pravidly 
WTO, avšak nebyla motivována protekcionismem a uzavíráním EU. 

§ Pandemie COVID-19 vystavila vnitřní trh EU nebývalému tlaku a jednostranná opatření států a jejich 
chybějící či nedostatečná koordinace jej citelně narušila. Je nutné například dbát na řádnou aplikaci 
směrnice o vysílání pracovníků (pohyb osob), odstraňovat bariéry v digitálním obchodu a službách a 
bránit vzniku nových překážek, řešit otázky jako je vzájemné uznávání či zjednodušování podmínek 
pro poskytování služeb napříč EU a celkově dbát na jednotnou aplikaci pravidel a zkvalitňování 
regulace. 

§ Aktivně prosazovat zájmy českého průmyslu již od raných stádií přípravy nové legislativy. 
Upřednostňovat dobrovolnou regulaci a řádnou aplikaci stávající legislativy a pravidel. Podporovat 
tvorbu nové legislativy jen v případech, že nelze žádaného cíle dosáhnout jinak, či došlo např. k 
selhání trhu. Legislativa má vznikat pouze po důsledné analýze jejích dopadů na firmy a občany. 

§ Zasazovat se o to, aby průmyslová strategie EU byla konkrétní legislativou naplňována s ohledem na 
rozdílné výchozí podmínky členských států a způsobem posilujícím konkurenceschopnost evropského 
průmyslu a evropských podniků a zabraňujícím protekcionismu. 

§ Odmítat kroky, které by vedly k dvojímu zdanění. V oblasti digitálního zdanění usilovat o dosažení 
shody na půdě OECD i EU a takové řešení upřednostnit před jednostrannými akty členských států. 

PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU  

§ Využít naplno jedinečnou možnost pro akcentování a moderování důležitých témat a v neposlední 
řadě pro budování obrazu našeho státu jako konstruktivního člena EU, kterou předsednictví 
v 2. pololetí roku 2022 nabízí. 

§ Reprezentovat ČR i na světové úrovni. Naše země bude mít možnost nějakou dobu tzv.  „boxovat“ 
mimo svoji „váhovou kategorii“, po boku významných hráčů, působit na zásadní témata a při mnoha 
jednáních se prezentovat i na globální úrovni. Toho vláda musí umět využít. 

§ Co nejlépe využít dostupné finanční a lidské zdroje na předsednictví, v případě potřeby neváhat s 
jejich navýšením. V žádném případě nepodlehnout dojmu, že jde o „úřednické cvičení“ a že stačí tuto 
úlohu zvládnout technicky. 
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§ Požadujeme, aby konkrétní priority byly průběžně konzultovány se sociálními partnery. V obecné 
rovině musí být cílem Evropská unie stojící na posíleném vnitřním trhu EU, vzdělání podporujícím 
konkurenceschopnost, rovnováze udržitelnosti environmentální a sociální s udržitelností 
ekonomickou a otevřenosti vůči obchodu a investicím. 

§ Striktně vyžadovat, aby při vyjednávání legislativních předpisů se  orgány EU zaměřovaly na kvalitní 
analýzu dopadů, konzultování zúčastněných stran, minimalizaci administrativní zátěže pro firmy i 
občany a na vytváření právního rámce, který obstojí v budoucnosti. 

§ Využít předsednictví k pozitivní komunikaci evropských témat a členství v EU občanské společnosti. 

§ Vláda ČR musí ukázat, že je naše země konstruktivním členem společenství a dokáže hledat a 
prosazovat řešení přínosná pro celou EU. 

ZDRAVOTNICTVÍ  

§ Rozvinout roli zaměstnavatelů v oblasti ochrany a rozvoje veřejného zdraví. 

§ 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 MedicalDevice Regulation (MDR) v květnu 2021.  

§ 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 zdravotních pojišťovnách, který by mimo jiné sjednotil stávající 
právní úpravu všeobecné a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. 

BOZP   

§ V oblasti BOZP zaměřit pozornost na vytvoření systému prevence pracovních úrazů a nemocí z 
povolání ZP §320a (b). 

§ Zejména v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 sdílet zkušenosti členů a poskytovat praktickou 
podporu podnikům, aby mohly splňovat zdravotní a bezpečnostní předpisy při zachování provozu. 

§ Určit nejvýznamnější úkoly v oblasti BOZP vyplývající ze zvyšujícího se podílu migrujících pracovníků 
v rámci pracovních sil.  

§ Usilovat o otevírání témat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která jsou vztažená k povinnostem 
firem a jsou pro zaměstnavatele matoucí a neuchopitelná a snažit se o nápravu směrem k jejich 
zavedení do praxe. 


