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Evropský semestr 2013 pohledem 

vlády ČR 

Úřad vlády ČR 

 Roční analýza růstu 2013 (28.11.2013)  

 Příprava Národního programu reforem ČR 2013 
 Na národní úrovni: kulaté stoly 

 17.12.2012, 25.1, 28.1, 31.1, 11.2, 25.3.2013 

 Zástupci věcně příslušných výborů PČR, rezortů, sociálních a hospodářských 

partnerů, NERVu, akademické sféry, odborné veřejnosti, Evropské komise…  

 RHSD 9.4.2013  

 Na unijní úrovni: bilaterální jednání s EK 4.2.2013 a 23.4.2013 

 NPR 2013 schválen vládou ČR dne 17.4.2013 

 Užší spolupráce s EK během semestru 



Doporučení Rady pro ČR 2013 

Úřad vlády ČR 

 Návrh doporučení vydala EK 29.5.2013 

 Celkem 7 doporučení: 

 Rozpočtová/fiskální strategie  

 Daňová politika 

 Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí  

 Služby zaměstnanosti a péče o děti  

 Kvalita veřejné správy, boj proti korupci, administrace fondů 

EU, veřejné zakázky 

 Kvalita vzdělávání, financování výzkumných institucí  

 Snížení počtu regulovaných profesí a snížení energetické 

náročnosti 

 Některé návrhy pro ČR problematické  

 

 



Daňová politika 

Úřad vlády ČR 

 „Snížit vysokou úroveň zdanění práce přesunem zdanění do oblastí, 

které méně omezují růst, například periodické daně z bydlení a daně 

z provozu motorových vozidel.  

 Dále zmenšit rozdíly v daňovém zacházení se zaměstnanci a 

osobami samostatně výdělečně činnými.  

 Zlepšit dodržování daňových předpisů a snížit náklady na jejich 

dodržování vytvořením jednoho inkasního místa a harmonizováním 

daňových základů pro daň z příjmu fyzických osob a příspěvky na 

sociální a zdravotní pojištění.“ 

 ČR akceptuje doporučení, ale cílem je především 

stabilizace a předvídatelnost systému – daňové 

moratorium 
 

 



Dlouhodobá udržitelnost veřejných 
financí  

Úřad vlády ČR 

 „Zvyšovat zákonem stanovený věk odchodu do důchodu rychleji, než 

to stanoví stávající právní předpisy. 

 Vytvořit jasnou vazbu mezi zákonem stanoveným věkem odchodu 

do důchodu a nadějí dožití a přezkoumat mechanismus indexace důchodů.  

 Zvyšování věku odchodu do důchodu doplnit o opatření podporující 

zaměstnatelnost starších pracovníků a omezit možnosti předčasného 

odchodu do důchodu.  

 Zejména zrušit veřejnou dotaci pro režim předčasného odchodu do 

důchodu.  

 Přijmout opatření, která by výrazně zlepšila nákladovou efektivnost výdajů 

na zdravotní péči, zejména na péči v nemocnicích.“ 

 ČR uplatnila výhrady k některým návrhům 



Aktuální stav 

Úřad vlády ČR 

 „Zvyšovat věk odchodu do důchodu vazbou stanoveného věku 

odchodu do důchodu nebo pobíráním penze na změny 

očekávané délky života.“  

 Zvyšování věku odchodu do důchodu doplnit o opatření podporující 

zaměstnatelnost starších pracovníků a omezit možnosti 

předčasného odchodu do důchodu. 

 Zejména zrušit veřejnou dotaci pro režim předčasného 

odchodu do důchodu.  

 Přijmout opatření, která by výrazně zlepšila nákladovou efektivnost 

výdajů na zdravotní péči, zejména na péči v nemocnicích.“ 

 Dílčí změny OK, ale výhrada ČR k 

doporučení k předdůchodům trvá 

 



Služby zaměstnanosti a péče o děti 

 „Přijmout opatření k posílení efektivnosti a účinnosti veřejných 

služeb zaměstnanosti. 

 Výrazně zvýšit dostupnost zařízení péče o děti podporujících 

sociální začlenění se zaměřením na děti do tří let a zvýšit účast 

romských dětí, a to zejména přijetím a provedením zákona o 

soukromých zařízeních péče o děti a zvýšením kapacity 

veřejných zařízení péče o děti.“ 

 ČR výhrady k textaci doporučení  

 V oblasti zaměstnanosti jde spíše o pokračování 

procesu, než o zavádění opatření 

 V oblasti předškolní péče byl návrh doporučení 

příliš preskriptivní 

Úřad vlády ČR 



Aktuální stav 

Úřad vlády ČR 

 Přijmout další opatření k posílení efektivnosti a 

účinnosti veřejných služeb zaměstnanosti. 

 Výrazně zvýšit dostupnost zařízení péče o děti 

podporujících sociální začlenění se zaměřením 

na děti do tří let a zvýšit účast romských dětí, a 

to zejména přijetím a provedením zákonů o 

službách péče o děti a zvýšením kapacity 

veřejných i soukromích služeb péče o děti. 

 



Shrnutí a návrhy na zlepšení 

Úřad vlády ČR 

 Celkově jsou návrhy doporučení pro ČR přijatelné 

 Některé návrhy doporučení příliš preskriptivní (předškolní péče) 

 Některé návrhy mimo politickou/sociální realitu (předdůchody) 

 Staff working dokument – analytický podklad pro návrh doporučení:  

 zpřesnit faktickou stárnku, podle sociálních partnerů slabá analýza, neaktuálnost a 

nepřesnosti informací (např. v oblasti důchodového sytému či zákona o státních 

úřednících) 

 Proces projednávání ve výborech a časový harmonogram – více prostoru 

pro schvalování pozičního dokumentu vlády (např. pouze 2 pracovní dny 

pro připomínky)  

 Podmínkou úspěchu je „ownership“ ČR -  potřeba lépe konzultovat znění 

návrhů (důchody); těžko akceptovat nabourávání sociálního dialogu 

 Ponechat prostor pro implementaci – neurčovat prostředky (předškolní 

péče) 

 Reflektovat aktuální stav reforem (např. oblast zaměstnanosti či energetické 

účinnosti)   

 



 

 

 

Děkuji za pozornost! 

 

 


