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V Praze dne 17. 7. 2017

SVAZ PRŮMYSLU NA TRIPARTITĚ KRITIZOVAL NÁVRH STÁTNÍHO
ROZPOČTU
Svaz průmyslu a dopravy ČR na pondělní tripartitě jako největší reprezentant byznysu vyjádřil svůj
nesouhlas s návrhem státního rozpočtu. Chybí mu koncepčnost a nemyslí na budoucnost. Šetří například
na investicích do aplikovaného výzkumu. Svaz zároveň upozorňuje na potřebu transparentního
výběrového řízení na dodavatele mýtného. Podporuje jeho levnější výběr, jako rizikové a neefektivní se
mu jeví rozšiřování mýta na silnice první třídy. U sdílené ekonomiky Svaz doporučuje rozlišit mezi čistým
sdílením a podnikáním, podnikatelům pak srovnat podmínky, a to nikoliv zpřísňováním podmínek, ale
deregulací.

Návrh státního rozpočtu
„Rozpočet je nekoncepční, politický, nemá dlouhodobě zajištěné příjmy. Navíc v době ekonomického
růstu nedává smysl plánovaný schodek 50 miliard korun. Pokud vláda chce plánovat schodek, tak
maximálně kvůli investicím do aplikovaného výzkumu, dopravní infrastruktury či učitelů. Nesouhlasíme
ani s nárůstem úředníků. Namísto modernizace státní správy a její digitalizace roste i počet úředníků. To
je špatně,“ vyjmenovává slabá místa návrhu státního rozpočtu Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a
dopravy ČR.
Snahou Svazu je podpora výzkumu v ČR, který by přispěl k tvorbě aplikovaných výsledků využívaných
tuzemskými firmami. Proti této snaze ale byly zkráceny prostředky v rozpočtových kapitolách MPO a TAČR
(v roce 2018 o 1,8 mld. Kč, tj. o 26 % oproti návrhu, který v květnu schválila vláda), které jsou určeny právě
na podporu orientovaného průmyslového a aplikovaného výzkumu a vývoje s definovanými výstupy a
výsledky. Přitom investice do aplikovaného výzkumu představují cestu, jak posílit konkurenceschopnost
české ekonomiky a úspěšnost tuzemských firem na celosvětových trzích. Zároveň zvyšují produktivitu práce
a mohou pomoci k transformaci naší ekonomiky, čímž zajistí příjmy veřejných rozpočtů do budoucna. Právě
financování aplikovaného výzkumu či dopravních staveb musí být v rozpočtu zabezpečeno.

Mýtný systém
„Od vypsaného tendru na dodavatele očekáváme, že bude transparentní a přinese levnější výběr mýta.
Zároveň upozorňujeme, že plánované rozšíření mýta o 900,2 km silnic I. třídy je prosazováno vládou přes

nesouhlas dotčených profesních organizací. Dopravní firmy odmítají takové rozšíření, protože by ho
musely promítnout do výše ceny přepravy osob a zboží, a velmi pravděpodobně přenést na spotřebitele,“
komentuje aktuální diskuzi k mýtu Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Sdílená ekonomika
Svaz sdílení podporuje a uvědomuje si přirozené trendy dnešní doby, požadavky spotřebitelů a výhody,
které přináší. Požaduje však, aby se u sdílené ekonomiky jasně odlišovalo čisté sdílení od podnikání. A
pokud se ve „sdílené ekonomice“ jedná o podnikání, musí subjekty plnit daňové a jiné regulatorní
povinnosti. V regulaci však Svaz nechce být přehnaným průkopníkem.
„Odlišme jasně čisté sdílení od podnikání. Pro všechny podnikatele, ať platí rovné podmínky. Tam, kde to
bude možné, volme deregulaci stávajících podmínek, a tímto způsobem všem hráčům sjednoťme
pravidla,“ doporučuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 31 svazů a asociací, 140 individuálních členských
firem a 3 pozorovatele. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě,
politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání.
Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 120 zákonů či vládních předpisů ročně. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových
organizacích, zejména jako člen Konfederace evropského podnikání BusinessEurope.

