V PRAZE DNE 3. LEDNA 2018

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR
k Programovému prohlášení vlády ČR (PP vlády)
pro jednání 140. Plenární schůze RHSD ČR dne 4.1.2018
A) Obecné připomínky:


Svaz vítá, že PP vlády obsahuje či se dotýká i řady našich priorit. Ne vše je ale vyváženo z pohlednu
konkrétnosti / zhodnotitelnosti, některé části vyžadují dopracování. Navíc některé priority absentují.
Svaz chce o tomto jednat a přispět k pozitivnímu směřování a podpoře konkurenceschopnosti ČR.
o

PP vlády se sice snaží o stylovou a tematickou vyváženost, ale ne vždy se mu to daří, některé
priority jsou zmíněny obecně, některé naopak poměrně konkrétně. Ne vždy lze posoudit
skutečný přínos pro podnikatelské prostředí.



Chápeme, že řada částí byla kompromisem vzešlým z jednání (nejen politických) stran. Nicméně
postrádáme zásadní oblasti jako podporu kolaborativního (společného) výzkumu realizovaného
výzkumnými organizacemi a průmyslovými podniky s důrazem na transfer výsledků do praxe, řešení
problematiky úspor energie, vodního hospodářství či stanovení jasné a dlouhodobé vize digitální
agendy a rozvoje digitální společnosti ČR. Doporučujeme minimálně tyto oblasti doplnit.



Chápeme, že nelze zahrnout veškerá opatření do dokumentu priorit. Předpokládáme a žádáme, aby
příslušní ministři se zabývali příslušnými kapitolami programového prohlášení SP ČR, které spadají do
jejich gesce. Dle veřejných prohlášení vlády bude více odpovědnosti přenášeno právě na ministry a
vláda bude spíše schvalovat koordinační materiály. I tak ale doporučujeme, aby si vláda na každý rok
určila „akční plán“ pro naplňování priorit a jeho plnění se sociálními partnery konzultovala.



Doporučujeme, aby v úvodu PP vlády byla preambule hlavních zásad, kterými se bude jednání vlády a
příslušných ministrů (veškeré legislativní i nelegislativní návrhy řídit). Například princip skutečného a
viditelného snižování administrativní zátěže pro podnikatele prověřený na vzorku různých zástupců
podnikatelů.



I s ohledem na avízo vlády k omezení připomínkového řízení žádáme, aby bylo možné Svaz průmyslu a
dopravy zapojit do již přípravných prací k bodům týkajícím se oblastí s dopadem na podnikatelské
prostředí. Můžeme nabídnout znalosti z praxe, pomoci odladit případné problematické úpravy a snížit
případné negativní dopady. Nabízíme spolupráci a rádi bychom byli věcným partnerem vlády a
jednotlivých ministrů.



Chceme spolupracovat konstruktivně, bavit se o konkrétních krocích a potřebných opatření pro
skutečné pozitivní změny. Proto jsou naše podněty níže i ve stylu potřebných kroků či upřesnění tak,
aby záměry PP vlády skutečně vedle k deklarovaným pozitivním záměrům.
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B) Zásadní připomínky k jednotlivým tématům (pořadí je náhodné, ne dle priorit!)
1. Sociální politika a zaměstnanost
Shrnutí:
 Se záměry v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti v zásadě souhlasíme.
Soulad s prioritami Svazu:
 Vyhodnocení systémů sociálních dávek tak, aby byly adresné, účelné, nedocházelo k jejich překrývání
a dostávaly se k těm, kteří je opravdu potřebují.
 Podmíněnost poskytování dávky klientům úřadů práce plněním určitých povinností.
 Individuální práce s klientem, která by měla vycházet z analýzy evidence uchazečů o zaměstnání. V té
by měli být pouze ti uchazeči o zaměstnání, kteří chtějí a mohou pracovat, volená opatření
k pracovnímu uplatnění mohou být tak lépe cílena na konkrétního klienta.
 Revize systému rekvalifikací a větší zapojení zaměstnavatelů do přípravy na povolání a předvídání
vývoje a změn ve struktuře povolání.
Potřebné kroky:
 V oblasti důchodové reformy požadujeme výraznější posun, navrhované změny v tzv. 1. pilíři jsou
„kosmetické“ úpravy zacílené na nejzranitelnější seniory (nízké důchody, staří důchodci nad 85 let).
Kromě dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích, který SP ČR
rovněž podporuje, je potřebné osvětou, např. prostřednictvím informace o predikované výši státem
garantovaného důchodu k výši příjmu, motivovat mladé lidi, aby si šetřili v rámci tzv. 3. pilíře (pozn.
daňová podpora je dostatečná).
 K realizaci opatření v oblasti lékařské posudkové služby bude nezbytné zajistit zvýšení počtu lékařů
posudkové služby, tj. řešit v rámci motivačních opatření zaměřených na personální zabezpečení – viz
oblast zdravotnictví.
 Požadujeme nejenom připravit, ale i přijmout závazná pravidla pro předvídatelný růst minimální
mzdy (valorizační mechanismus).
Nejistoty:
 Opatření v oblasti sociálního pojištění na straně zaměstnance a zaměstnavatele jsou příkladem, kdy
se v PP vlády na jedné straně objevují konkrétní opatření (na straně zaměstnance zavedení slevy ve
výši 500 Kč měsíčně na sociálním pojištění, na straně OSVČ uplatnit odpočet od základu daně ve výši tří
čtvrtin jimi odvedených pojistných), a na straně druhé velmi obecný závazek (příslib, že vláda bude
usilovat v závislosti na vývoji státního rozpočtu a zadlužení o snížení sociálního pojištění na straně
zaměstnavatele, bohužel bez jakýchkoliv dalších podrobností).

2. Vzdělávání
Shrnutí:
 S většinou cílů v této oblasti může Svaz souhlasit. Je ale nutné, aby se obecné deklarace odrazily
v praktických krocích vlády a v rozpočtových prioritách v dalších letech.
(Částečně) obsažené priority – kroky k naplnění
Z pohledu Svazu je třeba zejména:
 Zlepšit diferencovaně financování učitelů a dokončit reformu financování regionálního školství, vč.
soukromých škol. Rozšířit daňové odpočty na vzdělávání.
 Podporovat digitální gramotnost, informatické myšlení, kreativitu a podnikavost na všech stupních
škol.
 Podporovat kvalitní výuku matematiky a polytechnické vzdělávání na základních školách.
 Prosazovat praktické vzdělávání žáků SŠ na reálných pracovištích, podporovat pilotáž duálního
systému v jednotlivých krajích ČR.
 Na vysokých školách podpořit tvorbu profesně orientovaných a multioborových programů,
vycházejících z principů Průmyslu 4.0.
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3. VaVaI
Shrnutí
 V PP vlády chybí teze k podpoře inovací a nastavení jasného směru podpory aplikovaného výzkumu.
V oblasti výzkumu, vývoje a inovací vítáme zachování věcné koordinace Radou pro výzkum, vývoj
a inovace, kterou považujeme za významnou. Vláda by se měla zaměřit zejména na spolupráci
výzkumných organizací a firem.
(Částečně) Obsažené priority – kroky k naplnění
S představeným návrhem programového prohlášení vlády za oblast VaVaI lze po doplnění souhlasit.
 Rada pro VaVaI by kromě analýz, rozpočtového směřování a věcné koordinace měla dbát na to, aby
vznikající dokumenty zahrnovaly rovnoprávné postavení aplikovaného výzkumu.
 Předpokládáme, že při vytváření nových Národních priorit orientovaného výzkumu bude osloven také
Svaz.
 Kromě podpory stabilního institucionálního financování by měla vláda zajistit také dostatečné
prostředky na aplikovaný výzkum a vývoj, zejména pro programy TA ČR, MPO a na projekty
mezinárodní spolupráce v gesci MŠMT a TA ČR, které podporují vzájemnou spolupráci
a konkurenceschopnost ČR.
Absence priorit
 Jako nezbytnou považujeme podporu kolaborativního (společného) výzkumu realizovaného
výzkumnými organizacemi a průmyslovými podniky s důrazem na transfer výsledků do praxe. Mezi
nezbytné kroky patří:
o novelizace stávajícího zákona 130/2002 Sb., o podpoře VaVaI tak, aby obsahoval zavedení i
jiných než dotačních nástrojů podpory VaVaI. Dále nové vypracování zákona o podpoře
VaVaI včetně nového věcného záměru, aby podporoval co nejširší spolupráci výzkumné a
aplikační sféry, využíval všech potenciálně dostupných nástrojů podpory a snížil
administrativní zátěž.
o vládou schválit a notifikovat u Evropské komise vznikající metodiku hospodářské a
nehospodářské činnosti výzkumných organizací, která podpoří jejich právní jistotu a
spolupráci s aplikační sférou.
o připravit vznik zastřešující instituce aplikovaného výzkumu a vývoje obdobného typu jako je
Fraunhoferova společnost v SRN.

4. Právo a spravedlnost
Shrnutí a potřebné kroky k naplnění cílů:
 S většinou návrhů, které se dotýkají podnikatelského prostředí, souhlasíme – jsou v souladu
s požadavky a prioritami SP ČR – např. exekuce, insolvence. Rozhodující budou konkrétní kroky
k naplňování těchto návrhů, mj. obsah legislativního řešení – např. u exekucí dlouhodobě požadujeme
zásadní snížení zátěže podnikatelů (problematika náhrady nákladů vznikajících zaměstnavatelům
v souvislosti s prováděním exekucí srážkami ze mzdy, pravidla a meze součinnosti požadované
exekutory, zjednodušení výpočtu srážek); výsledná úprava věcného záměru zákona o hromadných
žalobách by měla respektovat doporučení EK i zkušenosti z jiných jurisdikcí.
 Je-li prioritou stabilita právního řádu, jakékoliv změny by měly být přijímány uvážlivě a neměly by být
nahodile navrhovány novelizace právních úprav, jejichž výsledná podoba je křehkým kompromisem
všech adresátů po složitých jednáních – viz navrhovaná novela zákona o registru smluv (Pozn. - v PP
zmíněno v části Vnitřní bezpečnost.; stávající znění zákona je závazné i pro ČEZ nebo Českou poštu jako
„subjekty založené za účelem uspokojování potřeb, které mají průmyslovou nebo obchodní povahu“,
uzavírají-li smlouvy mimo rámec běžného obchodního styku; naopak v rámci běžného obchodního styku
v rozsahu předmětu podnikání není zveřejňování smluv důvodné). S ohledem na stabilitu nového
soukromého práva požadujeme např. jasné zdůvodnění potřebnosti přijetí samostatného
spotřebitelského kodexu a vynětí této problematiky z působnosti občanského zákoníku, který platí
pouze 4 roky.
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5. Zdravotnictví
Pozitivně vnímáme tyto body programového prohlášení vlády, v některých oblastech s jistými výhradami.
 příprava zákona o regulaci úhrad zdravotnických prostředků probíhající za účasti odborné veřejnosti,
 příprava zákona o elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče,
postrádáme konkrétní kroky k možnosti serioznějšího vyjádření,
 centrální nákupy léků a ostatního materiálu musí být založené na nejlepším poměru ceny a kvality, jak
o to zdravotnický průmysl již několik let usiluje,
 transparentní systém pro vstup nových technologií a výkonů do úhrad zveřejněného zdravotního
pojištění, založený na principech Health Technology Assessment (HTA), tj. hrazeno je jen to, co má
skutečný přínos pro pacienta, bez znalostí detailnějších obrysů, jak chce vláda HTA implementovat,
může následná konkrétní podoba HTA představovat pro zdravotnický průmysl vítanou příležitost stejně
tak jako hrozbu.

6. Doprava a dopravní infrastruktura
Shrnutí
 Prioritou vlády v dopravě je změna stavebního práva v oblasti dopravních staveb a výstavba dopravní
infrastruktury ve všech módech dopravy. S představeným návrhem PP vlády za oblast dopravy lze po
doplnění souhlasit.
Obsažené priority – kroky k naplnění
 PP vlády neřeší financování plánovaných a deklarovaných dopravních investic. Financování (zejm.
rozpočet SFDI) musí být dlouhodobě stabilní, předvídatelné a s rostoucím trendem.
 K nastavení podmínek otevření železničního trhu by měla být využita existující PS pro liberalizaci
železničního trhu při MD.
Absence priorit
 V PP vlády absentuje výstavba páteřní dobíjecí infrastruktury pro alternativní vozidla, bez které nelze
zajistit jejich rozvoj.
 Nová vláda by měla napravit špatné rozhodnutí předchozí vlády o rozšíření mýtného systému o 900,3
km. Toto rozšíření je totiž ekonomicky neefektivní a zvýší cenu přepravy.
 Vláda musí zajistit systémové řešení financování oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy stabilizací
ročního příspěvku krajům ze státního rozpočtu.
Nesouhlas/obava
 Plánované dopravní investice jsou poměrně ambiciózní. Obdobné body (výstavba nejdůležitějších
staveb, změna stavební legislativy, rozvoj železniční i vodní dopravy) byly již v programech předešlých
vlád; obáváme se, že při nejednotnosti a nedůslednosti postupu dotčených ministerstev zůstane pouze
u proklamací.
 Doufáme, že deklarované schválení koncepce vodní dopravy opravdu povede k výstavbě plavebních
stupňů Děčín a Přelouč.

7. Investice a investiční pobídky
Shrnutí
 Rekodifikace stavebního práva je prioritou obecně (v sekci Veřejné investice).
 Vláda chce poskytovat pobídky jen ve výjimečných a odůvodněných případech na projekty s vysokou
přidanou hodnotou. Zároveň vláda deklaruje nutnost přehodnocení systému daňových pobídek?
Obsažené priority – kroky k naplnění
 Pro změnu stavební legislativy je nutná i změna kompetenčního zákona a jednotný postup všech
resortů po spolupráci s odbornými organizacemi.
 U investičních pobídek je třeba správně definovat „vysokou přidanou hodnotu“ a zároveň nesnížit
atraktivitu ČR. Je třeba využít již přichystaných změn.
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Nesouhlas/obava
 Není jasné, zda ministerstvo veřejných investic vznikne jen systematizací stávajících agend MMR
(bydlení, regiony, NOK apod.) či se jedná o zásadnější změnu (např. převedení kompetencí z MPO
apod.).
 Nové ministerstvo má v popisu i investiční plán ČR. Jedná se o novou Národní investiční strategii, kterou
dosud připravovalo MPO? Kdo bude plán provádět? Role MMR bude koordinační či implementační?

8. Finance a hospodaření státu (daně, rozpočet)
Shrnutí
 Vítáme, že kapitola uvádí řadu pro podnikatelský sektor pozitivních opatření či záměrů, např. tlak na
efektivitu, snahu zjednodušit systém, nezvyšování daňové zátěže, uzavírání smluv o zamezení dvojímu
zdanění, předvídatelnost daňového prostředí. To se doposud i přes deklarace daných záměrů v praxi z pohledu významných pozitivních změn pro podnikatele - nerealizovalo.
 Pro navržené daňové změny nejsou zatím k dispozici odhady detailnějších dopadů na soukromý sektor.
Některá opatření, která jsou klíčová (např. potřeba revidovat přístup finanční správy k daňovým
subjektům a v oblasti daňových odpočtů na VaV), jsou definována poměrně obecně, či jako potřeba
najít „koncepční řešení“, byť „ve prospěch daňových subjektů“, ale bez jasné definice podstaty
problému.
 PP vlády patrně pracuje se scénářem přetrvávajícího ekonomického růstu, protože obsahuje spíše
rozpočtově náročná opatření – zvyšování investic, vyrovnaný rozpočet (byť se nevylučuje možnost
deficitu za určitých podmínek), zvyšování důchodů a platů v některých profesích, změna daní (byť
patrně s výsledným efektem snížení celkové daňové zátěže a poklesem inkasa bez započítání
intenzivnější aktivity FS), aniž by materiál zmiňoval postup při poklesu ekonomiky či daňového inkasa
(navíc rozpočet bude muset udržet stávající hladinu výdajů, např. v oblasti v minulém roce
navyšovaných platů).
 Sdílená ekonomika je v pořádku (důraz na získání dat).
Obsažené priority – kroky k naplnění
 Oceňujeme snahu o zjednodušení a elektronizaci daňového systému (MOJE daně, přehled daňové
historie poplatníka, předvyplněná daňová přiznání) a snahu připravovat změny předvídatelně a o
stabilní daňové prostředí. Klíčové budou konkrétní návrhy opatření (právní čistota návrhů zákonů
versus srozumitelnost a skutečné pro firmy prokazatelné snížení administrativy a rizik). Vzhledem
k tomu, že konkrétní opatření nejsou specifikována, nelze konkrétně odhadnout nyní jejich skutečný
přínos a rozsah zlepšení pro podnikatelský sektor, i s ohledem na dosavadní vývoj a avizovaný plán
realizace „do dvou let“.
 PP vlády slibuje „koncepční řešení problematiky daňových odpočtů ve prospěch daňových subjektů“.
Svaz v návaznosti na PP vlády požaduje v oblasti VaV umožnit zpracování souvisejícího projektu před
podáním daňového přiznání za dané období a umožnit započítání nákladů na dovolenou pracovníka.
V tomto je zásadní i změna přístupu finanční správy. Svaz zaslal MF žádost o analýzu stávajících postupů
s cílem eliminovat problematická místa.
 PP vlády zmiňuje i přístup finanční správy („revize kontrolních postupů a revize systému sankcí“). Svaz
proto bude nadále vyžadovat splnění tohoto slibu, aby přístup finanční správy se posunul směrem ke
klientskému přístupu, aby FS kvalitně pracovala s dostupnými daty, aby se zohledňovaly jednotlivé
kategorie přístupu a chyb podnikatelských subjektů.
 Oceňujeme, že úsilí o vyrovnaný státní rozpočet a stabilizaci státního dluhu – tyto rozpočtově
odpovědné cíle ale nesmějí ohrozit naplňování priorit, což je podpora dlouhodobě udržitelného růstu,
efektivní podpora VaV, podpora exportu, podpora investic, dostatek zdrojů na investice do
infrastruktury atd.
 PP vlády zmiňuje dlouhodobě diskutovanou novelu zdanění příjmů s cílem „zjednodušit daně
a eliminovat daňové distorze“, zatím ale nebyla možnost diskutovat relevantní detaily konkrétního
návrhu, pouze proběhly konzultace nad obecnými principy.
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PP vlády uvádí, že vláda bude podporovat nárůst platů u vybraných profesí, například u pedagogů
a pracovníků v sociálních službách – tyto oblasti patří ke společensky prospěšným, ale zdůrazňujeme, že
nelze opomíjet prvek efektivity a fakt, že vláda např. skrze rozpočet na r. 2018 navyšuje počet
zaměstnanců a není zřejmý tlak na racionalizaci, elektronizaci.
Absence priorit
 Programové prohlášení vlády nezmiňuje problematiku zajištění nezadržování nesporné části vratky
DPH.

9. Průmysl a obchod


Zaměřuje se pouze na oblast energetiky a infrastruktury. Zcela chybí informace, co chce MPO dělat
pro průmysl a v oblasti průmyslové politiky. K podpoře průmyslových oblastí lze využít definice tzv.
Key Enabling Technologies a již vymezené oblasti, v nichž se uplatňuje vysoká míra specifické znalosti a
technologické kompetence a které je vhodné do budoucna v ČR rozvíjet a posilovat. V kapitole chybí
akcentace implementace národní strategie pro Průmysl 4.0.
Některá prohlášení jsou v příkrém rozporu se zájmy průmyslové sféry a patří spíš do gesce MŽP. Proč i
MPO nemá stejný přístup jako MŽP = spravedlivý přístup k dotacím pro všechny podniky bez rozdílu?

9.1. Energetika
Shrnutí
 Programové prohlášení vlády ve své pasáži věnované energetice sleduje zejména témata, která byla
objektem mediálního zájmu ve druhé polovině roku 2017 (kauza lithium, výstavba NJZ, kontrola
překompenzace POZE). Zcela absentuje dimenze plynárenství a oblast energetických úspor není
pojímána dostatečně, čímž neodpovídá aktuálnímu trendu ani eskalující společenské diskusi. Rovněž
chybí odkaz na připravovanou revizi energetického zákona a nutné aktualizace dalších relevantních
strategických předpisů vč. jednotlivých Národních akčních plánů.
Obsažené priority – potřebné kroky k naplnění
 Nový jaderný zdroj: Oceňujeme, že vláda se ve svém prohlášení jednoznačně postavila za výstavbu
nových jaderných bloků v ČR. Souhlasíme s vládou, že pro zajištění energetické bezpečnosti a
ohleduplnosti k životnímu prostředí je jaderná energetika nezbytnou součástí českého energetického
výrobního mixu. Z toho důvodu apelujeme na vládu, aby urychleně rozhodla o vhodném investičním
modelu a způsobu financování a dokončila žádost ČR o sektorovou výjimku z veřejných zakázek a
poté vypsala tendr tak, aby byl v maximální možné míře zapojen tuzemský průmysl.
Absence priorit
 Energetická účinnost: Chybí absolutně důraz na energetické úspory, se kterým souvisí témata jako
efektivní čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (například z OPPIK, kde
je zatím vyčerpáno jen 16 procent alokace), meziresortní koordinace či vyšší využívání EPC kontraktů
atd.
 U legislativy chybí důraz na nový energetický zákon, který promítne zimní balíček Evropské komise a
připravovanou novelou je třeba pouze vyřešit infringement, a to neprodleně.
Ostatní
 Lithium: Vláda ve svém prohlášení navazuje na živou předvolební debatu k problematice těžby lithia
v ČR. Rádi bychom vládu vyzvali k vedení věcné objektivní diskuse k tomuto tématu a zejména
k vytvoření takového prostředí pro případnou těžbu lithia, které by co nejvíce procesů navazujících na
těžbu, zejména těch s vysokou přidanou hodnotou, udrželo na území ČR.
 Plynárenství: Tématu plynárenství se vláda ve svém prohlášení vůbec nevěnuje, přitom pro zajištění
energetické bezpečnosti ČR jsou témata jako rozvoj plynárenské infrastruktury, budoucnost
podzemních zásobníků plynu či role zemního plynu v dopravě přímo klíčová. Vyzýváme vládu, aby tato
témata nepodceňovala a mj. urychleně podpořila konsensuální „Memorandum o dlouhodobé
spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025“ jako součásti NAP CM.
 Obnovitelné zdroje: Energetická bezpečnost a soběstačnost je zmiňována, ale je založena na dovozních
energetických surovinách jako je ropa a zemní plyn (prohlášení zmiňuje pouze uhlí, jádro a obnovitelné
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zdroje). Je třeba vytvořit větší prostor pro obnovitelné zdroje pro výrobu tepla/chladu, el. energie a
dopravu (v souladu s tendencemi EU a okolních zemí).

10. Životní prostředí
Shrnutí a konkrétní návrhy
 Není jasné, zda posledním odstavcem je myšleno Oběhové hospodářství. Hierarchie nakládání s odpady
s ohledem na specifika české ekonomiky musí dostat top prioritu.
 V rámci boje proti suchu řešit prioritně otázku zadržování vody opatřeními podporujícími přirozenou
retenci v krajině. Řešit systém financování vodního hospodářství – viz část Zemědělství.
Ostatní
 V kapitole Životní prostředí je proklamace o návratu vodohospodářského majetku do rukou obcí. Ten
ale až na výjimky v rukou obcí je, pouze je provozován různými firmami. Není jasně daná textace.

11. Digitální ekonomika (Digitální Česko)
Shrnutí - Digitální Česko
 Digitalizace státní správy je důležitá, v řadě případů může pomoci snížit administrativní zátěž či rizika
plnění některých povinností či odstranit výkazní duplicity. Nesmíme ale také zapomínat na dimenzi
digitalizace v rámci EU a klíčové oblasti jako je volný pohyb dat či ochrana dat. Pravidla pro digitalizaci,
digitální obchod, ochranu dat a další se vytvářejí na evropské úrovni., nikoliv na domácí scéně (Jednotný
digitální trh). Musíme být silní v rámci EU a utvářet tyto politiky.
 Zaměření dokumentu pouze na eGovernment je pro nás nepřijatelné. Programové prohlášení je třeba
rozšířit o další oblasti digitální agendy, zejména evropskou a mezinárodní dimenzi, vzdělávání,
Průmysl 4.0, trh práce. E-government a IT jsou pouze jednou částí digitální agendy a proto je zcela
zásadní vymezit vztah nového zmocněnce pro IT a stávajícího koordinátora digitální agendy.
Vzhledem k horizontální povaze a komplexnosti této agendy požadujeme, aby koordinátor digitální
agendy byl tou osobou zodpovědnou za koordinaci celé digitální agendy. Zmocněnec pro IT by
spolupracovat s koordinátorem digitální agendy stejně jako jednotlivé resorty. Pozice koordinátora
digitální agendy musí být přímo podřízena předsedovi vlády a to nejméně na úrovni náměstka.
 Digitální agenda je z velké části tvořena na evropské a mezinárodní úrovni, kde ČR musí být velmi
aktivní, jelikož se právě zde vytváří zásadní legislativa a pravidla v oblasti digitální agendy a
mezinárodního obchodu. Na úrovni EU jde zejména o dokončení jednotného digitálního trhu,
nařízení, které umožní volný tok dat v EU a uzavření ambiciózních digitálních kapitol ve
vyjednávaných dohodách o volném obchodu. Je třeba prosazovat, aby připravovaná legislativa byla
vyvážená a umožňovala rozvoj digitálních služeb a produktů.
Obsažené priority – kroky k naplnění
Programové prohlášení obsahuje mimo eGovernment pouze dvě priority SP ČR, a sice budování
vysokorychlostních sítí a zavádění digitálně přívětivé legislativy.
 Prvním krokem k zavedení digitálně přívětivé legislativy bylo vytvoření Zásad pro tvorbu digitálně
přívětivé legislativy, které je třeba nyní otestovat a poté dopracovat a zajistit jejich vymahatelnost
a uplatňování v rámci legislativního procesu.
 Souhlasíme s tím, že stát musí vytvořit takové podmínky, které budou operátory motivovat k dostavbě
sítí i tam, kde dnes připojení není. Nyní je připravována 2. Výzva v OPPIK v této oblasti a bohužel
nedoznala výraznějších změn oproti první výzvě, v níž se čerpání prostředků nepodařilo zajistit.
Absence priorit
 Stanovení jasné a dlouhodobé vize digitální agendy a rozvoje digitální společnosti ČR. Zajištění
posílení pravomocí koordinátora digitální agendy a také institucionální ukotvení této funkce na
odpovídající nadresortní úrovni bezprostředně podřízené předsedovi vlády a vymezení vztahu s nově
vytvořenou funkcí zmocněnce pro IT.
 Aktivní prosazování evropské legislativy, která bude podporovat rozvoj podnikatelského prostředí
a rozvoj digitální ekonomiky, například v oblasti volného toku dat či autorsko-právního balíčku.
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Kampaň k GDPR, Průmysl 4.0 a další oblasti digitální agendy.

12. Zahraniční politika
Shrnutí
 SP ČR v této části programového prohlášení vlády zejména oceňuje akcentaci důležitosti aktivního
členství země v EU pro pokračující ekonomickou prosperitu, zahrnutí otázek budoucích vztahů
s Ruskem a Čínou a část věnovanou pokračující reformě nástrojů ekonomické diplomacie. Plánovaná
reforma institucionálních zahraničních zastoupení by však měla být detailně předem prodiskutována
s klíčovými hráči včetně možných dopadů.
V kapitole naopak chybí stanovení jasného
harmonogramu přijetí eura zcela v rozporu s naším předchozím apelem.
Doplnění
 EU: V rámci EU se ČR při prosazování svých zájmů musí více opírat o hledání názorových spojenců a
skupin států s obdobným pohledem na věc, důležitá témata podchytit v počátku a být připravena
k rozumným kompromisům. Určitě za hlavní považujeme bránit dělení na západ/východ nebo staré vs
nové členské země. Bez členství v eurozóně budeme jen velmi těžko posilovat náš vliv v EU, což je jeden
z cílů prohlášení.
o Souhlasíme s tvrzením, že současná EU potřebuje reformovat. Důležitá je ale definice těch
témat, která občané, ale i podnikatelská sféra pociťují jako aktuální. Pro nás je klíčový rovný
přístup na trhu zboží a služeb.
 Rusko, Čína: Vítáme důraz na důležitost vyvážených obchodních vztahů s Ruskou federací a Čínou.
V otázce ruských sankcí firmy potřebují stabilitu a předvídatelné prostředí a potřebují od vlády jasnější
vyjádření, jak dlouho budou sankce trvat a v jakém rozsahu. Ve vztahu s Čínou je důležité dbát na jejich
vyváženost a zasazovat se o vytváření takových nástrojů na podporu obchodu, které budou evropský
trh účinně chránit před dumpingovými dovozy a neférovými obchodními praktikami.
 ZRS: V programu zahraniční rozvojové spolupráce by česká vláda měla usilovat o celkovou podporu
rozvoje podnikatelského prostředí a zlepšování dobrého vládnutí v cílových zemích. To teprve může
zajistit jak stabilizaci a zamezení konfliktů, tak řešení krizových situací, které vyhánějí místní občany ze
svých domovů. Investice českých podnikatelů ve vzdálených a kulturně odlišných zemích nejsou běžné,
ale exportéři lépe zvládnou nové obchodní případy s místními solventními partnery - klienty státní
rozvojové investiční instituce – ČMRZB, nebo u rozsáhlejších dodávek v racionální spolupráci s již
existujícími evropskými rozvojovými finančními institucemi.
 Ekonomická diplomacie: V oblasti zahraniční obchodní politiky vítáme důraz na aktivní ekonomickou
diplomacii. Vláda by měla nadále posilovat síť ekonomických diplomatů a ZK CzechTrade. Plánovaná
reforma institucionálních zahraničních zastoupení by však měla být detailně předem prodiskutována
s klíčovými hráči, tak aby dopady případné reformy měly žádoucí efekt. Vláda musí také neodkladně
realizovat reformu státních institucí zajišťující finanční podporu exportérů. Reforma finančních nástrojů
podpory exportu musí být pro vládu prioritní.

13. Zemědělství
Absence opatření – konkrétní kroky
 Je třeba doplnit část o vodách. Problematika vod je dnes v gesci MZE a je nutné, aby to tak i zůstalo.
Chce-li stát řešit adaptaci na klimatickou změnu, musí revidovat a nově nastavit udržitelný systém
financování vodního hospodářství. Proto navrhujeme následující text: „Na základě seznamu
adaptačních opatřeními pro předcházení důsledkům klimatických změn přehodnotíme stávající
systém financování vodního hospodářství v ČR a budeme hledat nové zdroje financování vodního
hospodářství se zapojením všech spotřebitelů.“
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