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NÁVRHY USNESENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR 
K MATERIÁLŮM 150. PLENÁRNÍ SCHŮZE RHSD ČR 
DNE 16. ZÁŘÍ 2019 

1.1 Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020 

Zástupci zaměstnavatelů: 

 žádají vládu o dodržení slibu nezvyšování daní, a to ani jinými formami odvodů prostředků 
z produktivní sféry; 

 podporují snahu o provozní úspory, snížení počtu zaměstnanců státu; tato snaha ale nesmí snížit 
efektivní výkon svěřených agend směrem k podnikatelům a šetření nesmí ohrozit klíčové oblasti 
(školství, VaV, doprava, kosmické aktivity); 

 požadují 15% navýšení platů pro učitele;  

 zásadně nesouhlasí s plošným zvyšováním platů ve státní správě, nárůsty musí být selektivní 
maximálně do výše inflace. 

1.2 Zpráva o plnění opatření v boji proti suchu a k zadržování vody v krajině, Změna systému 
financování státních podniků Povodí  

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy: 

 konstatují, že systém financování vodního hospodářství je v současné podobě neudržitelný; 

 podporují variantu navrženou MZE na sjednocení cen povrchové i podzemní vody na 3,50 Kč za 
m3 a nastavení ve formě poplatku; 

 apelují na ministry zemědělství a životního prostředí, aby se neodkladně dohodli na řešení 
problematiky sucha. 

1.3 Stav čerpání prostředků z fondů EU a příprava nového programového období  

Zástupci zaměstnavatelů vyzývají vládu, aby: 

 poskytla údaje k současnému stavu čerpání a zejména informace o opatřeních, která zajistí 
dočerpání v tomto programovém období, případně jaké jsou možnosti realokací; 

 v tomto programovém období pokračovala v zavádění opatření, která zvýší a zjednoduší čerpání 
prostředků; 

 se soustředila na plnění základních podmínek nového programového období včetně přijetí všech 
potřebných strategických dokumentů a analýz;  

 zajistila maximální zjednodušení čerpání a kontroly budoucích programů a dostatečnou 
personální kapacitu pro hladkou přípravu i průběh nového programového období. 

 


