
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační 
kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Hospodářskou komorou České republiky ve 
spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na 
prague@cebre.cz. 

         

 

Program 

Ekonomická doporučení 

pro Českou republiku 2014 

 

19. června 2014 od 9:30 do 11:30hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 
V reakci na krizi se členské státy zavázaly k prohloubení koordinace svých hospodářských a fiskálních 
politik. V této souvislosti, Rada EU – na základě návrhu doporučení Evropské komise a potvrzení od 
Evropské rady – každoročně schvaluje soubor doporučení v oblasti hospodářské politiky pro každý 
členský stát EU. Doporučení pro letošní rok byla schválena Evropskou komisí 2. června. Komise 
doporučuje ČR mimo jiné udržet schodek veřejných financí pod úrovní 3% HDP, zajistit dlouhodobě 
udržitelný veřejný důchodový systém a zlepšit správu a financování ve zdravotnictví. V oblasti daní 
Komise doporučuje zjednodušit daňový systém, sjednotit základy daně z příjmu fyzických osob a 
snížit vysoké daňové zatížení práce, a to především u osob s nízkými příjmy. Česká republika by měla 
zvýšit dostupnost cenově přijatelných a kvalitních předškolních zařízení, zlepšit fungování veřejných 
služeb zaměstnanosti, zlepšit kvalitu vzdělávacího systému a zaměřit se na jeho větší orientaci na trh 
práce. Komise rovněž doporučuje urychlit reformu regulovaných povolání, zvýšit energetickou 
účinnost ekonomiky a v neposlední řadě přijmout služební zákon. 
 
Mají tyto návrhy potenciál výrazně přispět k posílení hospodářského růstu české ekonomiky? Existují 
opatření, která v doporučeních chybí či jsou naopak neopodstatněná? Je Česká republika schopna za 
současných ekonomických a rozpočtových podmínek tato doporučení a cíle – do doby příštího 
hodnocení v květnu 2015 – splnit? 
 
 
Návrh doporučení Evropské komise bude prezentovat Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské 
komise v ČR, své komentáře dále přednesou: 

 

 Marek Svoboda, ředitel odboru koordinace růstových politik a hospodářského 
rozvoje, Úřad vlády České republiky 

 Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 

 Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelna 
 

 
Moderuje Michala Hergetová – moderátorka zpravodajských pořadů, Redakce zpravodajství ČT. 
 

 
Partneři: Vysoká škola ekonomická – Fakulta  Mediální partneři: server EurActiv.cz a Prague  
mezinárodních vztahů, Vysoká škola finanční   Leaders Magazine. 
a správní.     

 

                
 

 


