Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

KZPS ČR rozeslala předsedům politických stran teze, které by dle
jejího názoru měly být součástí programového prohlášení nové vlády ČR
Praha, 13. listopadu 2017 – Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
usiluje o to, aby česká ekonomika rostla co nejrychlejším tempem. Politickým stranám, které se
po volbách dostaly do Sněmovny, proto předložila souhrn tezí, které představují základní
podmínky pro úspěšný růst české ekonomiky. Tyto teze by podle KZPS ČR měly být součástí
programového prohlášení nové vlády.
Nová vláda by podle KZPS ČR měla výrazně podpořit orientaci na výrobu s vysokou přidanou
hodnotou a realizaci vlastních finálních výrobků, snížit institucionální zatížení podnikatelů na
nezbytnou úroveň, dále zachovat členství ČR v Evropské unii, podporovat 4. průmyslovou
revoluci, nepodceňovat terorismus a odmítat kvóty pro přerozdělování uprchlíků. Finanční
prostředky z EU maximálně využít na posílení investic nutných pro ekonomický růst
v budoucím období.
V programovém prohlášení vlády by dle KZPS ČR měl být zahrnut Akční plán na podporu
hospodářského růstu a zaměstnanosti, Akční plán pro Společnost 4.0 a příslib k digitalizaci
státní správy (e-Government). Nová vláda by dle KZPS ČR měla podnikatelům snížit odvody
na zdravotní a sociální pojištění, provést kompletní rekodifikaci stavební legislativy, urychlit
výstavbu dopravní infrastruktury, zahájit přípravy na vybudování vysokorychlostní železnice,
zajistit soběstačnost a potravinovou bezpečnost v základních druzích potravin, omezit
spekulativní nákupy zemědělské půdy, zrušit zdanění podpor a dotací do zemědělství, zpracovat
systém reinvestic z peněz vydělaných u nás a vyváděných mimo ČR, zamezit účelovému
snižování daňového základu podniků, školskou soustavu dimenzovat na potřeby trhu práce, kde
zejména podpořit technické obory, nepřijímat euro za stávajících podmínek a situace
v eurozóně, ale nadále pokračovat v procesu naplňování konvergenčních kritérií.

Poznámka: Kompletní souhrn navrhovaných tezí do programového prohlášení nové vlády je
součástí samostatného veřejně dostupného dokumentu KZPS ČR.
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