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NÁVRHY USNESENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR 
K MATERIÁLŮM 146. PLENÁRNÍ SCHŮZE RHSD ČR 
DNE 19. LISTOPADU 2018 

1.1 Opatření v boji proti suchu, zadržování vody v krajině 

Návrh usnesení: 

 Zaměstnavatelé požadují, aby byla v novele vodního zákona zajištěna povinná účast významných 

odběratelů vody do komisí a plánů pro zvládání sucha. 

 Sociální partneři požadují, aby na základě doporučení PT RHSD pro hospodářskou politiku vláda 

přijala následující usnesení: „Vláda ČR na základě požadavku sociálních partnerů a v rámci priority 

řešení problematiky sucha a vodního hospodářství v ČR souhlasí, že je třeba okamžitě změnit 

neudržitelný systém financování vodního hospodářství a pověřuje ministra zemědělství, aby předložil 

návrh řešení, a to doplněním v rámci aktuální novelizace vodního zákona, a ten projednal s klíčovými 

ministry. 

 

1.3  Aktuální problémy v oblasti vodního hospodářství včetně stavu a dalšího 
rozvoje vodní dopravy 

A) Vodní hospodářství  

Návrh usnesení: 

 viz bod 1.1  

 

B) Oblast vodního hospodářství včetně stavu a dalšího rozvoje vodní dopravy 

Návrh usnesení: 

Zástupci zaměstnavatelů: 

 kvitují rozhodnutí vlády o převažujícím zájmu na zachování vodní dopravy; 

 upozorňují na neutěšený stav vodní dopravy a její nevyužitý potenciál; 

 žádají vládu, aby přijala jasné kroky, jak urychlit výstavbu plavebních stupňů v Přelouči a Děčíně. 

 

1.4 Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 – 2020 

Návrh usnesení: 

Zástupci zaměstnavatelů: 

 připomínají dohodu o zajištění dostatečných prostředků pro vybrané programy podpory v OP PIK s  

absorpční kapacitou a žádají, aby zástupci vlády v Radě ESIF tento příslib pomohli podpořit; 

 žádají o předložení analýzy příčin, provedených opatření a koncepce řízení rizik v rámci stabilizace 

programu OP PIK; 
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 žádají o maximální součinnost resortů při zajištění rychlého a kvalitního čerpání finančních 

prostředků. 

  

1.5 Finanční perspektiva nového programového období po roce 2020 

Návrh usnesení: 

Zástupci zaměstnavatelů: 

 podporují pozici ČR a činnost MMR při vyjednávání budoucího programového období EU; 

 požadují, aby došlo k reálnému snížení administrativní náročnosti a zjednodušení pro žadatele a 

příjemce, včetně sjednocení a snížení auditní činnosti; 

 požadují, aby byla zajištěna kontinuita operačních programů a úspěšné čerpání finančních 

prostředků, doporučují vládě přijmout variantu nastavení architektury budoucích operačních 

programů na základě doporučení MMR, tj. variantu vycházející ze stávajícího nastavení operačních 

programů. 

  

1.6 Další postup v digitální agendě 

Návrh usnesení: 

 Zástupci zaměstnavatelů berou informaci o postupu v digitální agendě na vědomí. 

 

 

Dodatečně zařazený bod 

Informace o možných dopadech zavedení základní hranice úspěšnosti v přijímacích 
řízeních na střední školy a krocích ke zlepšení kvality středního školství v ČR 

 
Návrh usnesení 

Zástupci zaměstnavatelů: 

 vidí snahu o zavedení nepodkročitelné hranice pro přijetí na maturitní obory jako nevhodnou, jelikož 

by to za stávající situace nejvíce ohrozilo žádané učební obory s maturitou a žáky v ekonomicky 

slabých regionech; 

 podporují návrh Asociace krajů ke zvýšení kompetencí zřizovatele dojednávat s ředitelem školy 

kapacity otevíraných tříd (sněmovní tisk č. 309); 

 podporují další nástroje na zlepšení kvality škol, jako je zveřejňování výsledků žáků a škol, zlepšení 

kariérového poradenství, národní kampaně na podporu technických oborů či rozšíření praktické 

výuky na bázi duálního vzdělávání. 

 


