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PREAMBULE 

Programové prohlášení je základní dokument Svazu průmyslu a dopravy České republiky určující na základě 

požadavků členů hlavní činnosti a priority v krátkodobém horizontu a současně předpoklady jejich naplnění. 

Jedná se o apel na politickou reprezentaci, zejména na vládu České republiky, aby podporovala příznivé 

podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost.   

Rok 2023 bude v kontextu energetické krize, pokračující války na Ukrajině, tlaku na zvyšování mezd  

i přetrvávající vysoké inflace kritickým rokem pro český průmysl a podnikání. Posláním a hlavním úkolem 

Svazu je tuto obtížnou situaci našim členům usnadňovat a vyjednávat s vládou i s evropskými partnery takové 

podmínky, které nám umožní tuto krizi zvládnout. 

Dosavadní krize představily či zvýraznily potřebu hledání cest a možností využití výzev. Mezi tyto výzvy, na 

které by měla hospodářská politika státu ve vytváření podmínek podnikatelského prostředí maximálně 

reagovat, patří zejména otázka zajištění jak celkové, tak energetické a surovinové bezpečnosti, hledání 

reálných možností k naplnění klimatických cílů a vytváření podmínek ke zvyšování konkurenceschopnosti 

České republiky a úspěšné transformace ekonomiky směrem k vyšší přidané hodnotě v udržitelném, 

inovativním, digitálním a sociálně stabilním prostředí. 

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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HLAVNÍ PRIORITY PRO ROK 2023 PŘEDANÉ VLÁDĚ NA SNĚMU SP ČR 4. 10. 2022 

1. Energetická bezpečnost a stabilita  

Vláda musí zajistit stabilitu dodávek energie za přijatelné́ ceny jako základ funkční ekonomiky státu. 
Klíčové je v tuto chvíli přijetí mimořádných opatření ke snížení cen elektřiny a plynu firmám všech 
velikostí. Nutná je i včasná doplňková pomoc firmám dle Dočasného krizového rámce, spolu s jeho 
prodloužením a úpravami podmínek pro příští rok, kdy vysoké ceny energie na mnohé firmy kvůli 
chybějící fixaci teprve dopadnou.  

2. Dynamický trh práce  

Vytvořit dynamický trh práce, který by dokázal pružně reagovat na změny v nabídce a poptávce po 
pracovní síle. Umožnit větší flexibilitu, snížit byrokracii a rychleji digitalizovat veřejnou správu. 
Zjednodušit a zrychlit proces zaměstnávání cizinců a konečně dotáhnout kurzarbeit.  

3. Nové dovednosti pro nové kvalifikace  

Již probíhající technologickou a zelenou transformaci je nutné řešit i adekvátně nastaveným systémem 
vzdělávání. Je proto třeba zahájit masivní přeškolování pro rozvoj nových dovedností a odbornosti. 
Uzákonit dobrovolné duální vzdělávání ve středním školství a zapojit zaměstnavatele do modernizace 
vzdělávacího systému.  

4. Rozvoj digitální ekonomiky  

Vláda by měla v rámci CZ PRES maximálně pozitivně ovlivnit rozjednané legislativní návrhy z oblasti umělé 
inteligence, sdílení dat i mimo EU či přístup ke cloudové politice a kybernetické bezpečnosti, a to po 
důkladné konzultaci se soukromým sektorem.  

5. Podpora exportu  

Připravit řádnou novelizaci zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Uspořádat  
v roce 2023 za Českou republiku celkem minimálně 25 zahraničních cest členů vlády za doprovodu 
podnikatelů a zaštítit jejich působení v dané zemi.  

6. Průmyslový výzkum, vývoj a inovace  

Podpořit investice do průmyslového výzkumu, vývoje a inovací jak prostřednictvím státního rozpočtu, tak 
lepšími podmínkami pro využívání daňových odpočtů na výzkum a vývoj.  

7. Zlepšení podnikatelského prostředí  

S ohledem na nové výzvy odbourávat administrativní zátěž podniků a zefektivňovat stávající povinnosti. 
Zrychlit stavební řízení úpravou stavebního zákona na max. 1 rok. Zrychlit hodnocení projektů v rámci 
podpory z Evropských fondů či Národního plánu obnovy a zvýšit predikovatelnost systému včasným 
uveřejněním harmonogramů výzev.  
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PODMÍNKY PRO JEJICH NAPLNĚNÍ 

LEGISLATIVNÍ PROCES A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ  

 Snižovat administrativní zátěž (důsledná realizace Antibyrokratického balíčku I. schváleného vládou), 
omezení goldplatingu při transpozici evropských úprav, důsledné zpracovávání hodnocení dopadů 
regulace včetně finančních a ekonomických dopadů na zaměstnavatele (RIA). 

 Urychlit a rozšířit digitalizaci právního prostředí (esbirka, elegislativa, elektronizace soudnictví).  

 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 zaměstnavatelskými svazy a asociacemi jednotlivých odvětví.  

 Podporovat včasnou transpozici EU legislativy. 

 Urychleně přijmout novelu zákona o zadávání veřejných zakázek v podobě připravené MMR.   

 Usilovat o přijetí zákona na ochranu oznamovatelů s minimálními nepříznivými dopady na 
podnikatelské prostředí. 

 Usilovat o přijetí právní úpravy hromadných žalob (hromadného řízení) s minimálními negativními 
dopady na podnikatelské prostředí, zejména zabránit negativnímu aspektu v oblasti hospodářské 
soutěže a riziku zneužití pouze pro zisk úzké skupiny.  

 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.  

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

 Zavést jednotný portál evidence kontrol.  

 Vydat metodiku k problematice evidence skutečných majitelů s cílem sjednotit požadavky České 
národní banky a Finančního analytického úřadu. 

STAVEBNÍ LEGISLATIVA  

 Zajistit maximální integraci dotčených orgánů a nezávislou soustavu stavebních úřadů při 
respektování principu jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí. 

 Konečně realizovat rekodifikaci veřejného stavebního práva v praxi, zajistit v zákonem vymezených 
lhůtách kvalitní implementaci nového stavebního zákona a dosáhnout kýženého výrazného 
zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. 

 Zajistit, aby zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES) co nejméně časově a procesně 
komplikoval povolování významných staveb. 

 V rámci změny územního plánování zajistit, aby státní správa disponovala dostatečně funkčními, 
mechanismy na garanci a prosazení zajištění realizace staveb. 

 Zásadně urychlit a zjednodušit povolování energetických staveb klíčových z pohledu energetické 
bezpečnosti a nízkouhlíkové transformace. Rovněž podporovat rozvoj dopravní infrastruktury  
a infrastruktury elektronických komunikací. 

 Přijmout kvalitní paragrafové znění nového zákona o vyvlastnění, který zachová v maximální míře 
instituty z liniového zákona pro co nejširší okruh infrastrukturních staveb.   

https://www.spcr.cz/files/cz/valne_hromady/PP_SPCR_Stavebni_legislativa_2023.pdf
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TRH PRÁCE 

 Liberalizace trhu práce, požadavek flexibilně reagovat na odvětvové, regionální a globální 
ekonomické změny a výzvy 21. století, a to včetně změn, které přináší automatizace a digitalizace  
a nové technologie. 

 Důsledně dodržovat hodnocení dopadů regulace, vč. ekonomické kalkulace, a řádná připomínková 
řízení zejména u zásadních legislativních úprav, které mají dopad na celkové fungování trhu práce jak 
na národní, tak na evropské úrovni (nové formy zaměstnávání, vč. tzv. giga economy apod.). 

Konkrétní a střednědobé aktuální cíle 

 Urychleně dokončit a schválit příslušná nařízení vlády k aktivaci příspěvku v době částečné práce – 
tzv. kurzarbeit pro řešení dopadů růstu cen energií a omezení dodávek plynu. 

 V transpoziční novele zákoníku práce (pozn. Směrnice WLB a TPCW) vycházet z cílů a požadavků 
směrnice, při respektování vodítka „minimalizace administrativní zátěže“ a zároveň brát v úvahu 
stávající národní úpravu, ustanovení obsahující analogickou úpravu a zavedené postupy v praxi. 
Požadovat, aby součástí novely byla i úprava elektronického doručování v pracovněprávních vztazích. 

 Upravit co nejdříve Programy ekonomické migrace – Program pro kvalifikované pracovníky ze třetích 
zemí - rozšířit seznam zdrojových zemí a navýšit kvóty. Revidovat podmínky Programu pro vysoce 
kvalifikovanou pracovní sílu (odborníci z oblasti IT). 

 Zjednodušit proces zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR, mj. zavedením možnosti vyřízení 
dlouhodobého pobytového oprávnění pro cizince ze zemí mimo EU přímo v ČR bez nutnosti se vracet 
do země původu. Upravit příslušná ustanovení zákona o pobytu cizinců. 

VZDĚLÁVÁNÍ  

 Průběžně naplňovat schválená opatření Strategie vzdělávání 2030+, operačních programů  
a Národního plánu obnovy, vč. přímého zapojení zástupců zaměstnavatelů do jejich monitorování  
a hodnocení. 

 Pokračovat v digitální transformaci školství – nejen v oblasti konektivity, vzdělávacích platforem, 
kombinace distanční a prezenční výuky, ale také kvalitních digitálních vzdělávacích zdrojů. Začít 
připravovat digitalizaci zkoušek (maturitní, závěrečné, přijímací) a snížení administrativy s tím 
spojené. 

 Udržet platy pedagogických pracovníků alespoň na dosažené relaci vůči průměrné mzdě v ČR; 
dorovnat prostředky ONIV alespoň na úroveň roku 2021. 

 Motivovat absolventy a zájemce o učitelské povolání ke vstupu a setrvání ve školství, zejména 
v oblasti odborného vzdělávání. Řešit i nefinanční nástroje pro návrat kvalifikovaných učitelů zpět do 
škol. 

 Konsenzuálně projednat a schválit systémovou revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro 
základní vzdělávání, posílit na ZŠ výuku digitálních technologií, STEM, podnikavosti a praktických 
činností.  

 Zapojit zástupce zaměstnavatelů do reformy oborové soustavy SŠ a revizí RVP pro odborné 
vzdělávání. Při revizích vycházet z návrhů a doporučení projektu Kompetence 4.0. 

 Nadále podporovat rozšířené praxe žáků v reálném pracovním prostředí a vytvářet motivační 
podmínky pro nové zájemce z řad zaměstnavatelů. Řešit podmínky pro větší zapojení odborníků 
z praxe do výuky odborných předmětů. 

 Zpracovat a předložit k diskusi věcný záměr pro zavedení dobrovolné duální větve ve vzdělávání. 
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 Nadále 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 celoživotního učení do funkčního celku vč. poradenství. 

 Masivně podpořit z národních a evropských zdrojů upskilling a reskilling zaměstnanců firem pro nové 
dovednosti, digitální a zelené profese (MPSV). Zajistit, aby firma mohla spolurozhodovat (na základě 
odsouhlaseného plánu kariérního růstu) o zaměření dalšího vzdělávání zaměstnance. 

 Urychleně dořešit přímé zapojení odborných orgánů zaměstnavatelů (Sektorových rad) do aktualizací 
a rozvoje Národní soustavy kvalifikací (MŠMT) a Národní soustavy povolání (MPSV). Otevřít diskuzi 
k tématům novelizace zákona č. 179/2006 Sb. 

DANĚ A POJISTNÉ  

 Nezvyšovat stávající daňovou zátěž firem, nezvyšovat daň z příjmu právnických osob, nezavádět 
sektorové daně. Při tvorbě daňové legislativy a podmínek přijímat opatření směřující ke skutečnému 
zjednodušení v praxi, ke stabilitě a snižování finanční a časové náročnost plnění daňových povinností. 

 V případě otevření otázky zvyšování daní připravit systémový koncept revize daňového systému 
s dostatečnou předvídatelností a neohrožující investiční prostředí a růst ekonomiky.  

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

 Představit konkrétní kroky, které by pomohly zlepšit přístup finanční správy k daňovým subjektům. 
Nepostihovat daňové subjekty za formální chyby, posílit klientský přístup správce daně při formálním 
neúmyslném a bagatelním pochybení.  

 Na základě odborné diskuse se zástupci zaměstnavatelů při přípravě tzv. velké daňové novely 
předložit a schválit návrh revize systému možností odepisování či vedení účetní a daňové evidence 
v cizí měně.  

 Dořešit nezadržování nesporné části vratky DPH, které by mělo být automatické a rychlé.  

 V rámci projektu MOJE daně urychlit rozšíření nastavení, aby přinesl výhody i firmám a pokračovat  
v digitalizaci a analytickém propojení daňových, odvodových a dalších evidenčních agend. 

 Prodloužit lhůtu pro uplatňování daňové ztráty „dopředu“. Provést s tím i nutnou související úpravu 
lhůt pro doměření daně.  

 Schvalovat daňové změny včas, nikoliv až na poslední chvíli, aby byla zajištěna dostatečná 
předvídatelnost hospodářského prostředí. Garantovat stabilitu daňového prostředí. 

 Rozšířit výčet osvobození od DPH v případě darů.  

 Podpořit využívání zaměstnaneckých akcií.  

INVESTIČNÍ PROSTŘEDÍ A PODPORA INVESTIC 

 Nezasahovat do podnikání dalšími regulacemi, pokud to není nezbytně nutné. 

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

 Prosazovat cílenou podporu pro firmy zasažené vysokou cenou energie z Dočasného krizového 
rámce. 

https://www.spcr.cz/files/cz/valne_hromady/PP_SPCR_Dane_2023.pdf
https://www.spcr.cz/files/cz/valne_hromady/PP_SPCR_Investice_2023.pdf
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 Zajistit rychlé a efektivní využití evropských strukturálních a investičních fondů ESIF spolu např. 
s Národním plánem obnovy, OP Spravedlivá transformace či Modernizačním fondem například ke 
snižování energetické náročnosti či k nízkouhlíkové a digitální transformaci ekonomiky. Umožnit 
podporu firmám bez ohledu na jejich velikost. 

 Zajistit, aby ukončování starého programového období nemělo za následek omezování ve 
vyhlašování výzev z nových operačních programů v roce 2023. Zajistit dostatečnou administrativní 
kapacitu.  

 Nadále podporovat dostupnost finančních nástrojů jako jsou záruky či kapitálové vstupy. 

 Zajistit přehlednost a předvídatelnost nástrojů a programů podpory pro žadatele. 

DOPRAVA, DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

 Zajistit dostatečnou podporu dopravnímu sektoru včetně kompenzací dopravcům v závazku veřejné 
služby. Promítat zvyšující se náklady na energie a pohonné hmoty do úhrad za dopravu a zohledňovat 
potřebu podpory alternativních paliv.  

 Zajistit bezpečnost dodávek energie a paliv ve všech dopravních módech za konkurenceschopné 
a přijatelné ceny. 

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

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

 Nadále při případných revizích prosazovat realistické cíle EU v oblasti snižování emisí ze 
silničních vozidel v rámci revize nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy (CO2). 

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

 Podporovat rozvoj alternativních paliv a energeticky úsporných vozidel osobní (individuální 
i hromadné) a nákladní dopravy. Zajistit dostatečnou infrastrukturu plnících a dobíjecích stanic. 

 Podporovat rozvoj podmínek pro testování a reálný nástup autonomního řízení a chytré 
infrastruktury (včetně Car2X) a digitalizaci vozidel a dopravních systémů. 

 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.  

 Zajistit dostatečnou výši rozpočtu na vesmírné aktivity, aby se sektor mohl dále rozvíjet, jelikož 
aktivity významně zvyšují spolupráci se zahraničím, přinášejí vyšší přidanou hodnotu i investice do 
výzkumu a vývoje a v důsledku jsou pro ČR vysoce pozitivní a prestižní. 

ENERGETIKA A KLIMA  

 Zajistit bezpečnost dodávek energie a surovin za konkurenceschopné a pro průmysl přijatelné ceny.  

 Přijmout mimořádná opatření ke snížení cen elektřiny a plynu dostupná firmám všech velikostí. 

 Prosazovat cílenou podporu pro firmy zasažené vysokou cenou energie z Dočasného krizového 
rámce.  

https://www.spcr.cz/files/cz/valne_hromady/PP_SPCR_Doprava_2023.pdf
https://www.spcr.cz/files/cz/valne_hromady/PP_SPCR_Energetika_2023.pdf
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 Zajistit alternativní dodávky fosilních paliv jako náhradu za fosilní paliva z Ruské federace a rozvíjet 
domácí energetické zdroje. 

 Při vyjednávání legislativního balíčku Fit for 55 a plynárenského balíčku prosazovat reálné příspěvky 
ČR ke klimaticko-energetickým cílům v roce 2030 se zamezením negativních dopadů na 
konkurenceschopnost průmyslu ČR a na energetickou bezpečnost ČR. 

 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. 

 Zpracovat aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK) reagující na aktuální výzvy a současně s tím 
aktualizaci NIKEP. 

 V souladu s harmonogramem výstavby nového jaderného bloku dokončit výběr dodavatele co 
nejdříve dle plánovaného harmonogramu. Prosazovat jadernou energetiku na unijní úrovni jako 
významnou část energetického mixu ČR a technologie k dosažení dekarbonizace. Urychlit proces 
přípravy dalších jaderných bloků včetně modulárních reaktorů a zajistit zjednodušení povolovacích 
řízení za tímto účelem.      

 V souladu se směrnicí EU o EU ETS a národní legislativou každoročně poskytovat a vyplatit 
oprávněnou výši kompenzace nepřímých nákladů energeticky náročným odvětvím ohroženým 
únikem uhlíku. 

 Prosazovat zachování stávajících opatření proti úniku uhlíku (kompenzace nepřímých nákladů 
a bezplatná alokace emisních povolenek). Zabránit, aby mechanismus uhlíkového poplatku na 
hranicích (CBAM) tato opatření nahradil a aby byl zneužitelný dovozci do EU. 

 Zajistit splnění podmínek pro útlum využití hnědého 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. 

 Zajistit podmínky pro odchod teplárenství od uhlí do roku 2030. 

 Implementovat směrnici (EU) 2019/944 tak, aby jednotlivé zdroje a subjekty měly rovný přístup na 
trh (včetně odpovědnosti za odchylku a přístupu do sítí), 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. 

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

 Zjednodušit povolovací procesy i poskytování veřejné podpory pro výstavbu OZE. 

 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.  

https://www.spcr.cz/files/cz/valne_hromady/PP_SPCR_Envi_2023.pdf
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 Podporovat efektivně projekty na výstavbu a rekonstrukci retenčních nádrží a obecně jakákoliv 
opatření související se sběrem a využitím srážkové vody, včetně souvisejících zařízení. Dále 
podporovat projekty, které umožní snížení potřeby odběru povrchových vod, jako je například 
výstavba cirkulačních chladicích systémů, modernizace stávajících chladicích systémů či recyklační 
zařízení. 

 Projednat a přijmout nový moderní plán odpadového hospodářství respektující požadavky plnění 
evropských cílů v oblasti oběhového hospodářství. 

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

 Podporovat využívání dřeva jako obnovitelné suroviny ve zpracovatelském a navazujícím průmyslu. 

 Aktivně a šířeji uplatňovat princip veřejných zelených zakázek. 

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

 V souladu s evropskými cíli podporovat postupy vedoucí k navyšování recyklace veškerých obalových 
odpadů. 

 Aktivně se zapojit do nastavení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků. 

 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. 

 Zajistit dostatečné a stabilní prostředky na podporu aplikovaného průmyslového výzkumu, vývoje  
a inovací v programech TREND, The Country for the Future a dalších programech podpory. 

 Zajistit, aby poskytovatelé připravili nové programy podpory průmyslového aplikovaného výzkumu či 
prodloužili stávající.  

 Připravit výraznou modernizaci legislativy VaVaI. 

 Spolu s finanční správou deklarovat podporu daňovým odpočtům na výzkum a vývoj s cílem navýšení 
počtu subjektů, které tuto nepřímou podporu využívají.  

 Odstranit překážky a zvýšit motivaci ke spolupráci firem a výzkumných organizací například 
prostřednictvím implementace Metodiky 2017+. 

 Pro větší přehlednost a informovanost žadatelů vytvořit interaktivní přehled nástrojů podpory. 

 Podporovat rozvoj páteřní sítě regionálních inovačních subjektů.  

 Apelovat na spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů.  

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

 Zvýšit povědomí a využívání ochrany duševního vlastnictví. 

 Vytvářet vhodné podmínky pro zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z domova  
i zahraničí. 

https://www.spcr.cz/files/cz/valne_hromady/PP_SPCR_VaVaI_2023.pdf
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 Oceňovat inovativnost firem. Podporovat kreativní průmysl, design, digitalizaci a inovace jako součást 
přidané hodnoty v ČR. 

DIGITÁLNÍ EKONOMIKA, PRŮMYSL 4.0  

Digitálně příznivá ČR 

 Zasadit se o podporu a urychlení digitální transformace  

– vytvořením předvídatelného legislativního prostředí, ve kterém mohou firmy rozvíjet 
technologie a dostávat se se svými výrobky a službami pro oblast digitální ekonomiky nejen 
do nových segmentů hospodářství, ale i na nové trhy, 

– konzistentní podporou výstavby optických sítí, které jsou nutným předpokladem pro digitální 
transformaci. Vhodná opatření je nutné přijmout jak v rovině legislativní (v souladu s vládní 
strategií Akční plán 2.0), tak v oblasti dotační politiky, 

– pokrytím klíčové dopravní infrastruktury, průmyslových zón a logistických center 
vysokorychlostním internetem, 

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

– maximální digitalizací služeb státu podporou využívání již funkčních projektů elektronické 
identifikace a jejich integrací do nových agend v rámci eGovernment služeb státu. 

 Kybernetická bezpečnost musí být integrální součásti všech aktivit v oblasti digitalizace.  

 Vypracovat a naplňovat naplňovat jasnou strategii založenou na aktivním hledání cest, jak experty  
a technologické startupy přilákat do ČR.  

Digitálně příznivá EU 

 Zasadit se o to, 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. 

 Usilovat o zachování liberálního a otevřeného přístupu vůči třetím zemím a o zahrnutí pravidel pro 
přenos dat a digitální obchod do nově dojednávaných dohod o volném obchodu, a to jak regionálně, 
tak i v rámci WTO.  

 Podporovat činnost Transatlantické Rady pro obchod a technologie (EU-US Trade and Technology 
Council) a spolupráci na konkrétních tématech, např. v oblasti digitálního obchodu. Zasadit se  
o urychlené přijetí a zveřejnění nové dohody pro předávání dat mezi EU a USA. 

 Prosazovat, aby aktuálně projednávaný Akt o datech (tzv. Data Act) byl v co největší míře založen na 
zachování dobrovolnosti sdílení dat. Zároveň je potřeba zabránit případným požadavkům na 
nežádoucí lokalizaci dat a nadměrnou byrokracii. 

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

PODPORA EXPORTU  

 Ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů urychleně dokončit přípravu nové exportní strategie 
reflektující současné světové trendy ve státní podpoře exportu a přímo navazující na hospodářskou 
strategii státu. Součástí nové exportní strategie musí být nejen institucionální a finanční podpora 
státu, ale také podpora veletržního průmyslu a podpora marketingu a prezentace českých firem  
a brandů. 

https://www.spcr.cz/files/cz/valne_hromady/PP_SPCR_Digi_2023.pdf
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 Zavést nový produkt finančních záruk, který pomůže firmám vyrovnat se s ekonomickými dopady 
války na Ukrajině. 

 Zapojit co nejvíce českých firem do obnovy Ukrajiny. 

 Dokončit novelizaci zákona č. 58/1995 o statním financování a pojištění exportu, případně návrh 
nového zákona reagujícího na reálné potřeby exportérů. 

 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.  

 Zintenzivnit účinnost proexportního nástroje - doprovodných podnikatelských misí doprovázejících 
ústavní činitele při cestách do zahraničí. Zlepšit koordinaci zahraničních cest vládních a ústavních 
činitelů, aby zvolené destinace lépe reflektovaly potřeby podnikatelské komunity. 

 Za spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a podnikatelů pokračovat ve vytváření jednotné 
zahraniční prezentace České republiky. 

EVROPSKÁ UNIE  

 Prosazovat přizpůsobení střednědobých a dlouhodobých politik EU nové realitě, pokračující podporu 
Ukrajiny a řešení hospodářských důsledků ruské válečné agrese. Vláda ČR musí umět pozitivně 
navázat na předchozí české předsednictví v Radě EU, zasazovat se za kontinuitu vytyčených priorit  
a potvrdit, že je naše země konstruktivním členem společenství, která dokáže i nadále hledat  
a prosazovat efektivní řešení přínosná pro celou EU. Naším cílem je bezpečná a odolná Evropská unie 
stojící na posílené konkurenceschopnosti a udržitelnosti, s dynamickým trhem práce a otevřená vůči 
obchodu a investicím. 

 Na úrovni EU usilovat o to, aby ČR jednala konzistentně a transparentně o tématech zásadních pro 
prosperitu, konkurenceschopnost a udržitelnost ČR a celé EU. Je třeba držet se základních evropských 
hodnot a doma jasně a čitelně komunikovat evropskou agendu a přínosy členství v EU. Jedním ze 
základních předpokladů utváření názorových koalic je předvídatelnost, proto apelujeme na českou 
vládu, aby s evropskými partnery jednala v souladu s dlouhodobými cíli a vizemi odrážejícími realitu 
v ČR i v Evropě. 

 Zasazovat se o to, aby evropské i vládní návrhy byly průběžně konzultovány a vytvářeny ve spolupráci 
se sociálními partnery. Fungující sociální dialog musí zůstat nástrojem pro udržení smíru mezi 
zaměstnanci, zaměstnavateli a vládou, který je pro vytvoření příznivých socioekonomických 
podmínek a další rozvoj demokratické společnosti zásadní.  

 Uplatňovat zásady Better Regulation, upřednostňovat dobrovolnou regulaci a řádnou aplikaci 
stávající legislativy a pravidel před přijímáním nových. Tvorbu nové legislativy podpořit jen  
v případech, že žádaného cíle nelze dosáhnout jinak.  

 Aktivně prosazovat zájmy průmyslu v České republice a EU obecně již od raných stádií přípravy nové 
evropské legislativy, prosazovat jednotnou aplikaci pravidel, usilovat o odstraňování přetrvávajících 
bariér na jednotném trhu EU a prevenci vzniku nových. Je třeba naléhavě plně uvolnit potenciál 
jednotného trhu v souladu s přijatým dlouhodobým akčním plánem EU pro implementaci  
a prosazování jeho pravidel a rozvíjet a urychlit jeho digitalizaci.  

 Při naplňování Průmyslové strategie EU usilovat o zohlednění rozdílných výchozích podmínek 
členských států a její realizaci způsobem posilujícím konkurenceschopnost evropských podniků  
a zabraňujícím protekcionismu. 
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 Podpořit úsilí podniků k vytváření a implementování vlastních strategií udržitelnosti a zasadit se  
o nastavení koherentního rámce na úrovni EU, který by byl pro podniky uchopitelný a nepřinášel další 
administrativní zátěž. 

 Splnit zbývající české závazky vyplývající ze Smlouvy o přistoupení k EU a realizaci vstupu ČR do ERM 
II a následně do eurozóny.  

 Zasazovat se za svobodný a na multilaterálních pravidlech založený volný obchod. Podpořit reformu 
Světové obchodní organizace (WTO), která musí zůstat hlavním aktérem stanovování a vymáhání 
těchto pravidel, a společnou evropskou obchodní politiku založenou na těchto principech. Vláda ČR 
musí srozumitelně komunikovat výhody obchodních 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.  

 Zajistit rovný přístup na trh zboží, služeb i veřejných zakázek, ale současně zabránit ochranářským 
opatřením některých členských států, která v důsledku podkopávají konkurenceschopnost EU.  

 Nadále reagovat na mezinárodní výzvy, kterým čelíme ve vztahu k hlavním obchodním partnerům, 
jako je USA, Čína, či země jihovýchodní Asie nebo MERCOSURu.  

ZDRAVOTNICTVÍ  

 Zajistit měření a zveřejňování kvality poskytovatelů zdravotní péče a otevřenost všech dat  
o fungování zdravotnictví.  

 Rozšířit roli zaměstnavatelů v rozhodovacích procesech zdravotnictví, jako největších plátců do 
všeobecného zdravotního pojištění.  

 Podporovat elektronizaci zdravotnictví v jejích různých podobách.  

 Rozvinout roli zaměstnavatelů v oblasti ochrany a rozvoje veřejného zdraví, a to nejenom v oblasti 
ochrany v pandemické situaci.  

 Odstranit přebujelou a vzájemně si odporující regulaci úhrad zdravotnických prostředků v lůžkové 
péči.  

 Zajistit pokračování certifikace zdravotnických prostředků ve zkušebnách v ČR i po spuštění 
Evropského nařízení o zdravotnických prostředcích MedicalDevice Regulation (MDR) v květnu 2021.  

 Připravit návrh nového zákona o zdravotních pojišťovnách, který by mimo jiné sjednotil stávající 
právní úpravu Všeobecné a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. 

 Nastartovat reformu zdravotního pojištění – zejména v oblasti diferenciace pojistek, konkurence 
zdravotních pojišťoven, stanovení zákonného rámce zdravotního pojištění stejného pro Všeobecnou  
i zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.  

BOZP   

 Zaměřit pozornost na vytvoření systému prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání, zákoník 
práce §320a písm. b). 

 Ve vhodných případech usilovat o zjednodušování stávajících právních předpisů v zájmu odstranění 
zbytečné administrativní zátěže. 

 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.     

 Poskytovat praktickou podporu podnikům, aby mohly lépe splňovat zdravotní a bezpečnostní 
předpisy. 


