
           

 

 

 

 

 

 

 

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 DEBATY 

Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2015 

 

21. května 2015 od 16:00 do 18:00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 
 
 
Evropská komise od roku 2011 každoročně navrhuje soubor doporučení v oblasti hospodářské politiky 
pro každý členský stát EU. Tato doporučení jsou poté formálně stvrzena Evropskou radou a 
schválena Radou EU v rámci koordinace fiskálních a hospodářských politik. Návrh doporučení pro rok 
2015 byl předložen Evropskou komisí 13. května tohoto roku.  
 
S ohledem na stav plnění doporučení z roku 2014 obdržela Česká republika pro tento rok 4 
doporučení vztahující se k následujícím oblastem: veřejné finance, daňový systém, zdravotnictví, 
zdanění práce, dostupnost péče o děti, vzdělávání, sociální začleňování a veřejná správa. Komise ČR 
doporučuje zajistit dlouhodobou fiskální udržitelnost a dosáhnout fiskální korekce ve výši 0,5% HDP, 
dále pak zlepšit správu a nákladovou efektivitu zdravotnictví, podporovat boj s daňovými úniky, 
zjednodušit daňový systém, implementovat protikorupční plán a zavést centrální registr zadávání 
veřejných zakázek. Pro zvýšení zaměstnanosti Komise doporučuje zvýšit dostupnost zařízení péče o 
děti a snížit daňové zatížení práce u osob s nízkými příjmy. Velký důraz je kladen na opatření v oblasti 
vzdělávání, kdy Komise doporučuje provést reformu vysokého školství, zajistit kvalitní přípravu učitelů 
a zvýšit docházku u znevýhodněných dětí.  
 
Cílem debaty je diskutovat o doporučeních pro Českou republiku v rámci Evropského semestru a 

jejich vlivu na růst české ekonomiky. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek: 

 
Podařilo se Komisi identifikovat doporučení, která jsou pro ČR klíčová a mohou být vodítkem při 
přípravě ekonomických reforem? Na jaké další oblasti by se měla ČR zaměřit pro zlepšení 
hospodářského růstu? Jaké překážky stály české vládě v cestě pro řádnou implementaci doporučení 
z loňského roku? 
 
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení 
přednesou níže uvedení řečníci: 
 

 Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády, Úřad vlády České 
republiky 

 Miroslav Zámečník, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR 

 Jan Bureš, hlavní ekonom ERA Poštovní spořitelny 
 
 
Moderuje Julie Hrstková – komentátorka Hospodářských novin. 
 


