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Úvodní slovo 

 
Jsme rádi, že si vláda v programovém prohlášení dala jasný cíl povznést Českou republiku mezi 
nejvyspělejší země světa. Za Svaz průmyslu tuto ambici prosazujeme dlouhodobě a doporučili jsme to 
i vládě při našem jednání k programovému prohlášení. Věříme, že průmysl v ČR a česká společnost ji 
při správném vedení může naplnit. Cestou k tomuto cíli je mimo jiné digitální transformace firem, ale i 
celé společnosti. Bez vlastních značek, produktů s vyšší přidanou hodnotou a na ně navázaných služeb 
se mezi TOP 20 zemí světa nedostaneme. 
  
Aktivně jsme s vládou proto komunikovali a jsme rádi, že řadu podnětů Svazu vyslyšela a zařadila do 
programového prohlášení, například vyhodnocování dopadů na průmysl a podporu jeho modernizace, 
podporu projektů s vysokou přidanou hodnotou, exportu či otevření a vyšší flexibilitu trhu práce. 
  
Bohužel zásadní legislativní návrhy, které budou určovat budoucnost digitální ekonomiky a způsob, jak 
k nim bude vláda přistupovat, v prohlášení i přes naše opakované apely nejsou. Stejně tak nejsou 
dostatečně promítnuta konkrétní opatření v oblasti digitální transformace a využití evropských zdrojů. 
V programovém prohlášení je také několik problematických částí, například ohrožení Modernizačního 
fondu určeného k transformaci energetiky a průmyslu, či opomenutí řešení financování vodního 
hospodářství. Čekali jsme také větší docenění významu a podporu aplikovaného průmyslového 
výzkumu. 
  
Věřím, že jsme s nastupující vládou nastavili konstruktivní dialog. Jedna věc je totiž programové 
prohlášení, a zcela jiná je realita. Za Svaz průmyslu mohu říci, že jsme plně připraveni spolupracovat se 
všemi ministerstvy, a také využít nadcházející české předsednictví v Radě EU, abychom Česko dostali 
zpět mezi lídry Evropy. 
 
V tomto dokumentu nejdete komentáře Svazu průmyslu a dopravy k vybraným tématům 
z programového prohlášení vlády. Nejde o výčet všech zapracovaných, či nezapracovaných 
připomínek, ale o konstruktivní reflexi finálního znění. Zmiňujeme také oblasti a témata, která sice ve 
vládním programu nejsou uvedena nebo dostatečně rozpracována, ale za Svaz budeme v jejich 
prosazování pokračovat, jelikož je vnímáme jako klíčové pro budoucnost České republiky.  
 

 
Jaroslav Hanák 

prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 
 
  

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-193547/
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1) Veřejné finance 

 
Jsme rádi, že ministerstvo financí zapracovalo některá upřesnění, která v koaličním programu nebyla 
jasná. Z dalších konkrétních námětů Svazu zapracoval rezort například zjednodušení a zlepšení čerpání 
evropských programů nebo zohlednění výzev, jako jsou dekarbonizace, digitální transformace, 
oběhové hospodářství, rozvoj alternativních paliv nebo výzkum, vývoj a inovace. Některé naše náměty 
vláda zohlednila už do koaličního prohlášení, například možnost daňové a účetní evidence v cizí měně 
nebo zlepšení přístupu finanční správy. Vítáme také, že na základě našich podnětů chce vláda propojit 
daňový portál s dalšími systémy státu, aby se snížily výkazní povinnosti pro občany a firmy. 
 
Chybí nám ale například prodloužení zrychlených odpisů pro rok 2022, které nám všechny strany 
slibovaly před volbami, a některá další konkrétní opatření. Věříme ale, že se jim kabinet bude věnovat 
i bez uvedení v programovém prohlášení. Chybí nám také jasnější cíl ve vztahu k euru. Uvítali bychom 
alespoň stanovení jasného termínu vstupu České republiky do mechanismu ERM II.  
 

2) Průmysl a podnikání, energetika 

 
V oblasti průmyslu a podnikání vítáme, že nás vláda vyslyšela a do programového prohlášení oproti 
koaličnímu programu doplnila zájem o význam a posílení konkurenceschopnosti průmyslu. Celkově 
jako jednu z priorit více rozpracovala kapitolu průmyslu, ve které se chce v souladu s našimi 
doporučeními soustředit na jeho další rozvoj, podporu přidané hodnoty, kreativity, finálních výrobců a 
konkurenceschopnosti. Vláda zároveň slíbila, že u případných regulací na evropské i české úrovni bude 
vždy prioritou posouzení možných dopadů na průmysl, celou českou ekonomiku a specifika 
jednotlivých sektorů. V případě podnikání je také důležité, že vláda plánuje zajistit efektivní spolupráci 
jednotlivých kontrolních orgánů, snížit administrativní zátěž, podporovat rozvoj inovačního prostředí 
a start-upů, dělat kvalitní a účinnou proexportní politiku, řešit nedostatek pracovních sil, rychle a 
efektivně využívat evropské dotace a podporovat aplikovaný průmyslový výzkum, vývoj a inovace. 
Klíčovým bodem také je, že vláda chce řešit výzvy spojené s regulací, environmentálními cíli nebo výzvy 
potřebné pro růst ekonomiky jako dekarbonizace, digitální transformace, oběhové hospodářství či 
rozvoj alternativních paliv. Vláda také doplnila náš požadavek, že programy podpory založí na 
jednoduchých, stabilních a přehledných podmínkách. 
 
Malé a střední firmy považujeme za důležitou součást hospodářství. Ale pokud chceme patřit mezi 
inovační lídry, inovovat ekonomiku v celém hodnotovém řetězci, zajistit konkurenceschopnost našich 
firem ve srovnání s evropskými i světovými lídry a plnit evropské cíle, vláda by neměla opomíjet význam 
velkých podniků. 
 
V energetické oblasti vítáme, že při projednávání návrhů Green Dealu vláda bude požadovat hodnocení 
dopadů na průmysl a celou ekonomiku a zohlednění specifik jednotlivých sektorů. Vítáme, že vláda 
vnímá Modernizační fond jako klíčový nástroj pro financování a modernizaci energetiky, teplárenství a 
průmyslu. Jsme rádi, že vláda podporuje rozvoj jaderné energie a chce její pozici v taxonomii aktivně 
prosazovat společně se zemním plynem.  
 
Zásadně ale nesouhlasíme, aby se prostředky Modernizačního fondu využily na kompenzaci dopadů 
energetické krize. Upozorňujeme, že výnosy musí být použity výhradně pro potřeby modernizace 
energetiky, teplárenství a průmyslu a nemohou být žádným způsobem kráceny.  
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Obáváme se také, že vláda si plně neuvědomuje riziko mechanismu uhlíkového vyrovnání pro 
konkurenceschopnost českého průmyslu. Návrh mechanismu totiž počítá s postupným odstraněním 
opatření proti úniku uhlíku, která jsou pro konkurenceschopnost českého průmyslu zcela zásadní. 
Stávající opatření proti úniku uhlíku, tedy kompenzace nepřímých nákladů a bezplatné alokace 
povolenek, ale musí být na evropské úrovni zachovány a nesmí být nahrazeny neozkoušeným 
mechanismem s nejistým výsledkem. Na národní úrovni je proto potřebné, aby byly kompenzace 
nepřímých nákladů vypláceny v plné výši jako v sousedních státech. 
 
Upozorňujeme také, že odklon od uhlí do roku 2033 je v rozporu se závěry Uhelné komise. Klíčová je 
ale především podmínka, že stát zajistí nejprve dostatečné záložní zdroje a zamezí skokovým nárůstům 
cen. Věříme, že na tyto parametry vláda nezapomene. Není také zřejmé, jakým způsobem vláda 
plánuje narovnat podmínky centrálního zásobování teplem na trhu. 
 
Očekáváme, že vláda bude se Svazem průmyslu a dopravy spolupracovat na pozicích k celému balíčku 
Fit for 55 a Green Dealu. Protože kromě mnoha příležitostí představuje Green Deal také potenciální 
rizika pro řadu tradičních odvětví českého průmyslu. 
 

3) Podpora exportu a internacionalizace firem 

 
V oblasti obchodní politiky vítáme důraz na aktivní ekonomickou diplomacii. Dlouhodobě totiž 
upozorňujeme na nutnost podpory exportu českých firem do třetích zemí. Novou strategii podpory 
exportu a internacionalizace firem by ale vláda měla nejprve prodiskutovat s klíčovými představiteli 
průmyslu, aby měla strategie žádoucí efekt. Naše dlouholetá zkušenost potvrzuje, že podnikatelské 
mise doprovázející nejvyšší ústavní činitele na jejich zahraničních cestách patří mezi efektivní nástroje 
podpory exportu a jsou nezbytnou součástí podpory ekonomické diplomacie. 
 
Vláda musí také neodkladně reformovat státní instituce zajišťující finanční podporu exportérů. 
Zejména voláme po zcela novém zákonu o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. 
Logickým krokem by bylo, aby vláda založila pracovní skupinu zástupců byznysu, bank, EGAP a dalších 
odborníků, kteří by včas prodiskutovali požadavky na nový zákon. 
 
V oblasti trhu práce vláda vyslyšela náš požadavek na jeho otevření zájemcům ze třetích zemí. Vítáme, 
že chce zajistit digitalizaci a výrazné zrychlení procesu vyřizování žádostí o pracovní povolení. 
 

4) Zaměstnanost 

 
Vítáme, že se vláda chce zaměřit na flexibilní formy zaměstnávání, což Svaz průmyslu již delší dobu 
aktivně prosazuje. Stejně tak kvitujeme, že nám vláda vyšla vstříc a do programového prohlášení dala 
jasný úkol dokončit notifikaci tzv. kurzarbeitu. Naopak v kapitole Rodinná politika a zaměstnanost 
bychom z pohledu zaměstnavatelů uvítali, kdyby vláda alespoň v obecné rovině stanovila závazek 
potřebné legislativní úpravy související s legální migrací. Kvitujeme, že vláda vyslyšela náš požadavek 
na potřebu otevření pracovního trhu. Ale bez potřebné úpravy nemůže dojít ke zrychlení procesu 
zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. 
 
Vláda by dle našeho názoru měla také efektivně využívat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, 
zejména modifikovat a rozšířit systém rekvalifikací (upskilling/reskilling) ve spolupráci a s přímým 
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zapojením zaměstnavatelů. Také by měla podporovat rozšiřování vzdělávání v oblasti digitálních, ale i 
jiných profesních dovedností. V části věnované zaměstnanosti také postrádáme záměry týkající se 
úpravy role Úřadu práce ČR s ohledem na problémy existující na současném trhu práce.  
 
Svaz plně podporuje jasný úkol a termín důchodové reformy, který si vláda v programovém prohlášení 
stanovila. 

5) Zdravotnictví 

 
Programové prohlášení v oblasti zdravotnictví působí místy nesourodě. Potkávají se tu záměry 
formulované příliš obecně i oblasti velmi detailní. Obecně vláda definovala například kapitolu o 
financování. Obáváme se, že bez detailnějšího plánu a shodě všech politických stran jakýkoliv pokus o 
změnu v této oblasti nepřežije příští sněmovní volby.  
 
Jako problematické vidíme také to, že chce vláda zavést systematické hodnocení nákladů a přínosů 
nových technologií, což je neefektivní z pohledu elementární proporční úvahy nad zdravotnickými 
výdaji. Technologie dnes tvoří kolem 6 % všech nákladů ve zdravotnictví. Jejich podíl na výdajích 
setrvale klesá, a to při současně stoupajících absolutních částkách, které jsou způsobeny nárůstem 
objemu péče jako takové. Zvláště pečlivé vyhodnocování nákladové efektivity technologií tak 
nepomáhá k řešení zdravotnických financí prakticky v ničem. Podle nás bude naopak důležitá široká 
debata za účasti zaměstnavatelů o účelném vynakládání prostředků na péči jako takovou, a to jak z 
pohledu infrastruktury, personálního vybavení a alokace zdrojů.  
 
Co naopak vítáme, je zaměření na dokončení započatých procesů, ať už v oblasti úhrad péče, nebo 
podporu sdílení informací a rozsáhlou digitalizaci. U zmiňované digitalizace však postrádáme nějaký 
detailní odkaz na představy, jak digitální inovace budou vstupovat do úhrad a tedy do praktického 
využití.  
 
Vítáme také, že vláda chce reformovat primární péči, protože v tom vidíme přesun co možná největšího 
podílu péče z drahého nemocničního prostředí do efektivnějšího prostředí ambulantního.  
 
Jsme také rádi, že se vláda plánuje zaměřit na oblast prevence, kde podle nás zůstává české 
zdravotnictví svým občanům i pacientům zatím hodně dlužné. 
 

6) Vzdělávání 

 
Vítáme, že vláda chce udržet platy učitelů na stávající důstojné úrovni, rozvíjet digitální vzdělávání či 
podporovat profesně orientované programy vysokoškolského vzdělávání.  
 
Případné úpravy závěrečných a maturitních zkoušek by vláda neměla zapomenout prodiskutovat i 
s odborníky. Za Svaz průmyslu a dopravy jsme připraveni se této diskuze zúčastnit.  
 
Klíčový je pro nás závazek legislativního ukotvení duální cesty v odborném vzdělávání a zlepšení 
fungování celoživotního učení, a to v přímé součinnosti se zástupci zaměstnavatelů. V těchto oblastech 
budeme vystupovat velmi aktivně a jsme připraveni převzít díl odpovědnosti za jejich provedení. Také 
stojíme o úzkou spolupráci při zavádění digitálního obsahu i digitálních forem do výuky. Naše firmy 
mohou v této oblasti nabídnout svoje zkušenosti. 
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7) Věda, výzkum a inovace (VaVaI) 

 
Jsme rádi, že nová vláda i s ohledem na vznik postu ministryně pro vědu, výzkum a inovace se ve svém 
programovém prohlášení zaměřila na rozvoj celého systému a uvádí jej samostatně. Vítáme, že kabinet 
navrhuje růst prostředků na VaVaI. Klíčové bude nyní skutečně zajistit prostředky, stabilizaci 
financování a podpůrného prostředí pro aplikovaný výzkum. V programovém prohlášení bohužel vláda 
explicitně zmiňuje jen podporu základního výzkumu. Větší důraz by ale měla věnovat i aplikovanému 
průmyslovému výzkumu. Za důležité považujeme, že vláda chce podporovat daňové odpočty na 
výzkum a vývoj i jako nástroj vyšší motivace firem, aby své výnosy reinvestovaly právě do výzkumu a 
vývoje.  Uvidíme, zda i v konkrétních krocích a deklaracích celkově vláda podpoří využívání daňových 
odpočtů. 
 
Vítáme, že se programové prohlášení zaměřuje i na podporu inovačního prostředí, rozvoj pracovníků 
ve výzkumu a vývoji či sjednocení pravidel národních dotačních programů.  
 
Oceňujeme, že vláda také přidala pasáž o úpravě legislativy mimo jiné kvůli snížení administrativní 
zátěže, ačkoliv je cílem vlády jen novela a ne nový zákon postavený na moderních principech 
používaných ve vyspělých zemích. 
 
Bude ale záležet na konkrétních krocích vlády, jak své cíle bude naplňovat a jak rychle bude postupovat. 
Výraznější modernizace legislativy ve výzkumu a vývoji totiž nedokázala prosadit ani jedna z posledních 
dvou českých vlád. 
 

8) Zahraniční politika 

 
Vítáme, že vláda chce rozvíjet vztahy s našimi sousedy a strategickými partnery v rámci Evropské unie 
při prosazování svých zájmů a hledání názorových spojenců a skupin států s obdobným pohledem. Bez 
členství v eurozóně budeme jen velmi těžko posilovat náš vliv v EU. Tuto problematiku musí vláda 
komunikovat jasně a bez emocí, vést o euru otevřenou a věcnou diskusi. 
 
Vláda by neměla zapomenout na udržování vyvážených obchodních vztahů s Ruskou federací a Čínou. 
České firmy potřebují především stabilitu a předvídatelné prostředí. Ve vztahu s Čínou je důležité dbát 
na vyváženost a zasazovat se o vytváření takových nástrojů na podporu obchodu, které budou 
evropský trh účinně chránit před neférovými obchodními praktikami. 
 
V programu zahraniční rozvojové spolupráce by česká vláda měla usilovat o celkovou podporu a rozvoj 
podnikatelského prostředí a zlepšování dobrého vládnutí v cílových zemích.  
 
Vítáme také, že chce vláda podporovat české ekonomické zájmy ve světě. Úspěch českého průmyslu 
nezávisí pouze na výrobních a inovačních schopnostech, ale také na marketingových a obchodních 
dovednostech. A právě tato část patří k slabším stránkám českého průmyslu. Bez těchto atributů s 
vysokou přidanou hodnotou Česko nemá šanci přiblížit se vyspělým ekonomikám. Prezentace 
produktů, marketing a obchod musí nalézt podobnou podporu jako vývoj a inovace českých 
průmyslových produktů. 
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9) Evropské záležitosti 

 
Jsme rádi, že vláda bude nadále prosazovat setrvání České republiky v EU a vystupovat jako spolehlivý 
a respektovaný člen tohoto společenství. Stejně tak oceňujeme důraz na předsednictví v Radě EU a 
zejména námi tolik deklarované propojení mezi sociální spravedlností a zároveň otevřeností obchodu 
a zapojení sociálních partnerů. Vítáme také, že se chce vláda zaměřit na vztahy s USA a především 
hledání názorových spojenectví s ostatními členskými státy EU. Chce také podporovat vnitřní trh, což 
je jedna z našich dlouhodobých a zásadních priorit.  
 
Je dobře, že vláda chce zpracovávat kvalitní analýzy očekávaných dopadů evropských legislativních 
návrhů na ČR. Požadujeme ale také, aby se zasazovala o to, že takové analýzy bude zpracovávat 
Evropská komise předtím, než některé návrhy uvede v život, a že bude naslouchat hlasům z členských 
států. Oceňujeme, že chce kabinet zkvalitňovat vnitřní trh. Ale ve výčtu nám mezi ochranou 
spotřebitelů, širších pracovních příležitostech nebo volném cestování chybí větší důraz na vnitřní trh 
jako nástroj pro růst konkurenceschopnosti a prosperity pro podnikatele. A to nejen při exportu zboží, 
ale i při přeshraničním poskytování služeb. Naprosto klíčové je, aby vláda dbala na jednotný výklad 
pravidel vnitřního trhu napříč všemi členskými státy. Toto musí kabinet důrazně prosazovat při 
komunikaci s Evropskou komisí. Jednak jde o prosperitu nás všech a také o práva OSVČ poskytujících 
své služby jinak, než v zaměstnaneckém poměru. Vítáme, že se vláda bude snažit o lepší a smysluplnější 
čerpání evropských peněz, včetně vyššího důrazu na vědu a výzkum. 
 
V oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky doporučujeme akcentovat bezpečnostní rozměr 
evropské perspektivy západního Balkánu. EU pro své bezpečnostní i obchodní zájmy nesmí dopustit, 
aby se tento prostor dostal pod zcela jiný geopolitický vliv. Toho nelze dosáhnout jinak, než rozšíření 
EU o západní Balkán.  
 
Vláda také musí řešit problematiku legální ekonomické migrace. Česko se neobejde bez zahraniční 
pracovní síly a už teď kvalitní pracovníci volí z mnoha důvodů raději sousední země, například Polsko. 
Jedním z důvodů je i neefektivní systém udělování pracovních povolení a vyřizování s tím spojených 
formalit.  
 
Vítáme také, že vláda chce zlepšit informovanost českých občanů o evropských záležitostech. To ale 
musí promítnout už do vzdělávacího procesu. Budoucí předseda Evropské komise teď možná někde 
v České republice právě nastoupil na základní školu.  
 

10) Digitalizace 

 
Vítáme, že digitalizaci vláda věnuje celou kapitolu programového prohlášení. Za oblast elektronizace 
státní správy jsou uvedené cíle dostatečné. Digitální agenda nicméně prostupuje všemi částmi naší 
ekonomiky a dopadá na celou společnost. Pravidla, kterými se řídí, vznikají v naprosté většině na půdě 
EU. Má také významnou geopolitickou dimenzi včetně transatlantické vazby a zasahuje do obchodní 
politiky. EU tak zásadně určí a omezí sebelepší plány vlády na domácím hřišti, projekty digitalizace 
státní správy nevyjímaje. Je proto nutné, aby vláda měla ambici tato pravidla spoluvytvářet, ne být 
jejich pasivními příjemci. Vláda se také musí zaměřit na podporu digitální transformace podniků a 
nových technologií v podnikatelské sféře. Například nám chybí jejich využití pro dosažení ambiciózních 
klimatických cílů. Vláda by měla na otázky digitalizace pohlížet průřezově skrze činnosti a kompetence 
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jednotlivých resortů, ne pouze z hlediska jejich elektronizace. Bohužel i přes opakované výzvy ze strany 
Svazu průmyslu a dopravy tuto oblast do programového prohlášení nezapracovala. 
 
Programové prohlášení jen velmi obecně zmiňuje také podporu využívání nových technologií bez 
konkrétních návrhů, jak bude tato podpora zajištěna, ani jaké technologie jsou pro ČR prioritní. V 
kontextu jiných oblastí, kde jsou opatření detailněji rozpracována, je část Podpora rozvoje digitální 
ekonomiky zcela nedostatečná.  
 
Vláda v programovém prohlášení také nezmiňuje, jak bude prosazovat zájmy ČR při vyjednávání nové 
evropské legislativy týkající se digitální ekonomiky. Jedná se především o návrh regulace umělé 
inteligence (AI Act), Nařízení o jednotném trhu digitální služeb (DSA), Nařízení o správě dat (DGA), 
připravované Nařízení o datech (DataAct) a Rozhodnutí Digital Decade Policy Programme. Chybí 
detailnější doplnění podpory digitální transformace firem a společnosti mj. i v návaznosti na Národní 
plán obnovy a nové programové období, kde je digitalizace jednou z priorit. Chybí také podpora 
zachování liberálního a otevřeného přístupu vůči třetím zemím a zahrnutí pravidel pro přenos dat a 
digitální obchod do nově dojednávaných obchodních dohod. 
 
Detailně připravené a několikrát zasílané připomínky Svazu průmyslu však vláda v programovém 
prohlášení téměř nezohlednila. Část Digitalizace tak považujeme v kontextu celé digitální agendy za 
naprosto nedostatečně zpracovanou. I přesto však věříme, že vláda a jednotlivá ministerstva a 
odpovědné úřady budou pokračovat v aktivním přístupu a koordinaci celé digitální agendy a budou 
společně s námi aktivně hájit zájmy českých firem a občanů v této oblasti. 
 

11) Doprava 

 
Jsme rádi, že vláda zohlednila v rámci programového prohlášení některá zásadní témata, na která jsme 
ji upozornili. Ať už to je větší důraz na kvalitní a rychlou výstavbu infrastruktury, rozvoj 
vysokorychlostních tratí, ale i rozvoj současné infrastruktury železnice včetně její elektrizace, propojení 
krajských měst, podpory ETCS a obnovy kolejových vozidel, koordinaci veřejné dopravy s kraji či 
kombinované dopravy. Na silnici vítáme snahu o zajištění rovného konkurenčního prostředí pro české 
i zahraniční dopravce, výstavbu odstavných parkovišť nejen na dálnicích, zavádění inteligentních 
dopravních systémů či podporu čisté mobility. Důležitý je i rozvoj vodní dopravy na stávajících tocích, 
řešení splavnosti Labe či rozvoj letecké dopravy. 
 
V programovém prohlášení nám ovšem chybí některé detaily, jako například pozice k emisním cílům 
v dopravě včetně blížící se normy EURO 7/VII, větší důraz na rozvoj infrastruktury a celkové podpory 
alternativních paliv či obecně podpora obnovy vozového parku. Věříme ale, že vláda i v tomto zaujme 
racionální postoje. Otázkou samozřejmě je, jak se v příštích letech díky napjatým rozpočtům podaří 
vládě zajistit dostatečné prostředky na výstavbu dopravní infrastruktury a všechny další dopravní 
priority. 
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12) Životní prostředí 

 
Vítáme, že vláda deklaruje zájem být konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu 
klimatu. Je správné a je potřeba, aby se vláda skutečně snažila prosazovat reálné příspěvky ČR ke 
klimaticko-energetickým cílům se zamezením negativních dopadů na konkurenceschopnost zdejšího 
průmyslu. Na tento princip vláda nesmí ve svých krocích zapomínat nebo jej podceňovat. Zásadní je 
spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí mezi ministerstvy životního prostředí, zemědělství a 
průmyslu a obchodu za účasti sociálních partnerů. Jsme rádi, že vláda doplnila právě i roli sociálních 
partnerů. Těší nás, že kabinet podpoří snížení množství produkovaného odpadu přechodem na 
oběhové hospodářství a posílí rozvoj technologií pro třídění a recyklaci a opětovné využití odpadů. 
Čekali jsme ale vyšší důraz na vytvoření recyklačních kapacit. Kladně vítáme i podporu zavádění 
požadavků na udržitelnost při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.  
 
Obáváme se však, že vláda si plně neuvědomuje, že je také potřeba podporovat projekty, které umožní 
snížení potřeby odběru povrchových vod, jako je například výstavba cirkulačních chladicích systémů, 
modernizace stávajících chladicích systémů či recyklačních zařízení umožňujících několikanásobné 
využití vody v průmyslu.    
 
Zklamalo nás, že vláda se v prohlášení nijak nevěnuje změně režimu financování vodního hospodářství 
ČR a podniků Povodí. Jako Svaz průmyslu vnímáme, že je potřeba stabilizovat cenu vody ve formě 
poplatku pro podzemní i povrchovou vodu s ohledem na zajištění ochrany podzemní vody. Je nutné 
vyrovnat cenu povrchové vody a zamezit jejímu dalšímu neúměrnému růstu.   
 

13) Spravedlnost a právo 

 
Vítáme, že vláda chce elektronizovat justici, například prosadit elektronický spis na soudech, 
zpřístupnit úplné elektronické podání do veřejných rejstříků nebo zavést společnou platební bránu 
justičního resortu pro možnosti placení vybraných soudních poplatků online. 
 
Jsme také rádi, že vláda chce analyzovat nedávno přijaté úpravy exekucí a nastavit jejich systém tak, 
aby byl vyvážený k dlužníkům i věřitelům.  
 

14) Legislativa 

 
Vítáme, že vláda bude usilovat o zkvalitnění legislativy a dopady každé nové regulace chce nejprve 
důkladně zvážit a posoudit.  
 
Oceňujeme také, že kabinet plánuje u nových zákonů, vládních nařízení a vyhlášek zpravidla nejpozději 
do pěti let od nabytí účinnosti vyhodnotit jejich fungování v praxi. Jsme také rádi, že vláda chce zavést 
moderní formy veřejných konzultací k připravované a existující legislativě. 


