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Doporučení 

 Co nového? 
 Dlouholeté požadavky, problémy 
 Jiná doporučení a mezinárodní srovnání – OECD (doporučila zvýšit 

produktivitu podporou inovací a lepším využitím veřejných prostředků) 
 Zpráva versus doporučení 
 Zpráva převážně správně popisuje situaci v řadě oblastí či zmiňuje 

některé problematické body 
 Doporučení  
Obtížná prioritiziace a výběr 
Obecně – konkrétní 
–Nechává určitý prostor státu 
–Problém vždy implementace a chápání vyřešení („přijetí zákona“) 

 Výhody? 
 Tlak na domácí instituce (vládu) 
Otázka vnímání ostatními (Parlament) 

 Diskuse nad problémy 
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S čím souhlasíme 

 Bariéry investic zůstávají vysoké 

 Zejména problém s povolovacím řízením (povolovací procesy, EIA) 

 Administrativní náročnost podnikání zůstává vysoká 

 Zejména vysoké náklady plnění daňových povinností – viz dále 

 Energetická účinnost – pomalý pokrok 

 Nutné rychlejší a méně byrokratické čerpání EU fondů 

 Urychlení výstavby energetické infrastruktury (zrychlit povolovací 
řízení) 

 Vytvoření stabilního a předvídatelného podnikatelské prostředí pro 
rozvoj podporovaných zdrojů energie  

 Nutnost sladit školství s požadavky trhu práce 

 Větší pokrok v zavádění e-governmentu 
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„Hlavní oblasti, kde se obecně shodujeme“ 



Otázkou… 

 Fiskální rámec 
 ČR sice nemá implementovanou směrnici o rozpočtových rámcích 

 Ale splňuje medium-term objective (strukturální deficit pod 1 % HDP), 
dluhopisové výnosy extrémně nízké, rating AA- (S&P) 

 Klíčová dlouholetá stabilita – systémové změny, nezvyšování výdajů nehledě 
na efektivitu služeb 

Hodnocení EK „příliš přísné“? 
OECD „mírnější“ (the fiscal stance is adequate and outlook os sustainable subject to 

population-aging related reform implementation) 

 

 Investice 
 Investice per capita sice relativně nízké (versus srovnání ekon. vyspělosti) 

 Ale podíl investic na HDP druhý nejvyšší v EU (cca 25 % HDP, vs průměr EU 
cca 20 % HDP) 
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Investice jako % HDP 
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Co nám chybí  

 Silnější a adresná doporučení (viz stanovisko Svazu) 
 Zjednodušení a předvídatelnost daňového systému, zejména důraz na opatření ke 

snížení nákladů spojených s dodržováním daňových předpisů a pozitivní 
kompenzační opatření pro poctivé plátce daní 

 Plnění Akčního plánu energetické účinnosti, důraz na efektivní, rychlé a méně 
byrokratické čerpání fondů, urychlení výstavby energetické infrastruktury a vytvoření 
stabilního a předvídatelného podnikatelské prostředí pro rozvoj podporovaných 
zdrojů energie 

 Cílenější směrování rozvoje e-governmentu v České republice, tlak na vytvoření 
jasné budoucí vize a systematický přístup k projektům, které by situaci v oblasti 
modernizace a digitalizace veřejných služeb v ČR zlepšily, spíše než úzké zaměření na 
podchycení ICT služeb pro veřejnou správu, inhousing veřejných zakázek v oblasti ICT 
a budování a správu neveřejných internetových sítí 
Pozitivní krok – vládní koordinátor pro digitální agendu, e-government jedna z priorit 

 Zlepšení dovedností a jejich sladění s požadavky trhu práce a potřebami podniků, 
rozvoj duálních systémů, učňovského školství a odborného vzdělávání a přípravy s 
důrazem na praktické vzdělávání, spíše než tlak na nákladnou inkluzi ve vzdělávání s 
nejistými výsledky 
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http://www.spcr.cz/images/EU/Stanovisko_SP_CR_specificka_doporuceni_2016_fin_corig.pdf


Veřejné finance 

 Příjmová stránka 

 Daňové příjmy: ekonomický růst, nastavení daňového systému 
Nominální a efektivní sazby, výběr daně 

 Opatření boje proti daňovým únikům 
KH DPH, EET, RCH, transfer.ceny, ….. 

Časová náročnost, přenášení rizik, dodatečné náklady pro poctivé 

 Kde je ostatní  – co kompenzovalo navýšení administrativy? 
 Integrace systému správy daní a pojistného, cílenost kontrol, nezadržování nesporné 

části vratky DPH, předvyplněná přiznání, odstranění duplicit 

 Výdaje by měly respektovat dlouhodobý vývoj, nikoliv politické navýšení 
bez vazby na systémové změny a dlouhodobé výhledy růstu 

 HP by měla podporovat opatření zvyšující příjmy do budoucna – podpora 
investic zaměřených do fází výroby s vyšší přidanou hodnotou (investiční 
pobídky, strukturální fondy, podpora VaVaI) 
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Investice 

 Podpora investic 

 Stabilní podmínky 

Povolovací procesy 

Struktura kvalifikovaných zaměstnanců 

 Fungování strukturálních fondů  

 Investiční pobídky směrem k firmám s technol. vývojem apod. 

 Národní inovační fond 

 … 
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The Global Competitiveness Index – World Economic Forum  
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The Global Competitiveness Index  
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          2015/2016    2010/2011 

CELKOVÁ KONKURENCESCHOPNOST ČR  31  36 

1. INSTITUTIONS     57  72 

2. INFRASTRUCTURE   41  39 

3. MACROECONOMIC ENVIRONMENT  21  48 

4. HEALTH AND PRIMARY EDUCATION   27  43 

5. HIGHER EDUCATION AND TRAINING 29  24 

6. GOODS MARKET EFFICIENCY  37  35 

7. LABOR MARKET EFFICIENCY  47  33 

8. FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT  24  48 

9. TECHNOLOGICAL READINESS  29  32 

10. MARKET SIZE    47  42 

11. BUSINESS SOPHISTICATION  30  34 

12. INNOVATION    35  27 



The Global Competitiveness Index  
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            2015/2016     2010/2011 

 

1. QUALITY OF THE EDUCATION SYSTEM   60  34 

2. QUALITY OF MATH AND SCIENCE EDUCATION   57  25 

3. CAPACITY FOR INNOVATION    26  24 

4. QUALITY OF SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTIONS  34   21 

5. COMPANY SPENDING ON R&D   30   25 

6. UNIVERSITY-INDUSTRY COLLABORATION IN R&D  42   29 

7. GOV’T PROCUREMENT OF ADVANCED TECH PRODUCTS 83   31 

8. AVAILABILITY OF SCIENTISTS AND ENGINEERS  66   50 

9. PCT PATENTS, APPLICATIONS/MILLION POP.  28   34
    



Klíčové problémy VaVaI 
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• NÁRODNÍ PROGRAMY A ESIF 

• METODIKA HODNOCENÍ 2017+  

• DOPRACOVÁNÍ RIS3 STRATEGIE 

• PŘÍPRAVA NOVÉHO ZÁKONA NA PODPORU VÝZKUMU A VÝVOJE 

• DEFINICE KAPACITY VÝZKUMNÉ ORGANIZACE NEBO VÝZKUMNÉ 
INFRASTRUKTURY 

• PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ A TALENT MANAGEMENTU 

 

 



„Doporučení pro EU“ 
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• CO NEJRYCHLEJŠÍ SCHVÁLENÍ SMLOUVY EU-US PRIVACY SHIELD 

• ODSTRANIT LIMITACI PRO VELKÉ PODNIKY  

• NEJÍT V ENERGETICKO-ENVIRONMENTÁLNÍCH CÍLECH NAD MOŽNOSTI 
EKONOMIK A ZHORŠOVAT GLOBÁLNÍ POZICE (RIZIKO CARBON 
LEAKAGE) 

• CHRÁNIT EVROPSKÝCH TRH PŘED DUMPINGOVÝMI CENAMI Z TŘETÍCH 
ZEMÍ (NE PROTEKCIONISMUS!!!, ALE…) 

• DOKONČENÍ TTIP 

• BRÁNIT DALŠÍ FRAGMENTACI EU 

 

 

 



Děkujeme za pozornost 
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