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1 Hospodářská politika 

1.1 Fiskální politika 

Prioritou fiskální politiky pro následující období bude snížení deficitů vládního sektoru 
a zlepšení strukturálních parametrů veřejných financí. Příprava a prosazení střednědobé 
fiskální strategie je však v současné době ztíženo vyhlášením voleb. Hlavním cílem fiskální 
politiky je proto udržení vládního deficitu v r. 2010 na úrovni 5,3 % HDP a postupná 
konsolidace v dalších letech tak, aby ČR odstranila nadměrný deficit v r. 2013.  

Dalšími cíli vlády ve fiskální oblasti jsou: 

• omezení nepříznivých dopadů ekonomického vývoje v roce 2009 na hospodaření 
sektoru vlády, a to prostřednictvím přijetí opatření ke snížení deficitu, 

• omezení administrativní zátěže a daňové distorze prostřednictvím zjednodušení 
daňového systému, 

• posílení efektivnosti vládních výdajů. 

Poslaneckou sněmovnou přijatá aktivní opatření ke snížení deficitu v roce 2010 jsou 
soustředěna zejména na příjmové straně veřejných rozpočtů, a to především v oblasti 
nepřímých daní. Na výdajové straně byl v Poslanecké sněmovně přijat kompromis v podobě 
dočasného snížení některých sociálních dávek. Vláda se současně rozhodla zrušit neobsazená 
funkční místa ve státním sektoru a následně zmrazit objem prostředků na platy státních 
zaměstnanců a pro rok 2010 zmrazit i výši důchodů. 

Vláda zároveň v souladu s požadavky Procedury při nadměrném schodku připravila 
a schválila konsolidační strategii i pro následující roky výhledu. Na rozdíl od opatření pro rok 
2010 je kladen vyšší důraz na výdajovou stranu veřejných rozpočtů. Tato schválená strategie 
zaručuje snížení deficitu sektoru vlády na úroveň 4,2 % HDP v roce 2012.   

Zjednodušení daňového systému a transparentní a podnikatelsky příznivá správa daní jsou 
hlavními prvky zlepšujícími kvalitu veřejných financí a podporujícími ekonomický růst. 
I přes propad hospodářství zůstává prioritou vlády financování školství, podpora vědy 
a výzkumu a financování investic podporujících hospodářský růst. Tato politika se odráží 
i v oblasti škrtů výdajů jednotlivých kapitol, které byly provedeny selektivně, právě s ohledem 
na priority vlády.  

Předpokladem úspěšného provedení fiskální konsolidace bude stanovení splnitelných 
fiskálních cílů novou vládou. Hlavním nástrojem bude důsledné uplatňování režimu 
fiskálního cílení a dodržování nově schválených střednědobých výdajových rámců. 

Termín pro dosažení střednědobého rozpočtového cíle pro strukturální saldo vládního sektoru 
není stanoven, neboť za současného stavu veřejných financí ČR by jeho dosažení dalece 
přesáhlo horizont KP. Termín pro jeho dosažení bude moci být důvěryhodně stanoven novou 
vládou. 

Makroekonomická predikce MF, na které je založen tento dokument, je v porovnání 
s predikcemi jiných institucí spíše konzervativní (viz kap. 4.4). To dává dobrý základ 
naplnění daňových příjmů a dosažení plánovaného výsledku hospodaření v roce 2010. 
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Nicméně současné predikce nepracují, a ani nemohou, s konsolidací veřejných financí většiny 
zemí EU, která nastane ve větší míře až od roku 2011. Existuje tak riziko, že hospodářský růst 
EU bude nižší, než je nyní očekáváno. To by samozřejmě mělo negativní dopad především na 
malou a otevřenou ekonomiku ČR s relevantními důsledky na výši deficitů (vlivu tempa růstu 
vnějšího prostředí na ČR se věnuje kap. 4.3). 

1.2 Měnová politika 
Měnová politika ČNB je i nadále prováděna v režimu cílování inflace. Po čtyřech letech, kdy 
byl inflační cíl ve výši 3 %, (vyjádřený pro meziroční růst indexu spotřebitelských cen), 
vstupuje od roku 2010 v platnost nový cíl ve výši 2 %. I kolem nového cíle bude, stejně jako 
v případě toho předchozího, stanoveno toleranční pásmo ve výši jednoho procentního bodu 
oběma směry. 

V poklesu inflačního cíle se odrazila zejména dlouhodobější perspektiva pro fungování 
režimu cílování inflace v ČR daná odsunutím termínu přijetí eura za původně uvažovaný 
horizont roku 2010 (viz dále) a dosavadní nízkoinflační vývoj české ekonomiky projevující se 
v ukotvenosti inflačních očekávání na nízkých hodnotách. Nižší inflace v ČR v souladu 
s novým cílem do budoucna dále zvyšuje šance na plnění maastrichtského kritéria cenové 
stability. ČNB i nadále chápe své inflační cíle jako střednědobé, od nichž se skutečná inflace 
může přechodně odchýlit v důsledku exogenních šoků. Jedním z takových šoků jsou úpravy 
nepřímých daní, na jejichž primární dopady měnová politika standardně nereaguje a soustředí 
se pouze na jejich sekundární dopady. 

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně schválená vládou ČR v srpnu 
2007 nestanovila nové cílové datum vstupu do eurozóny s tím, že toto datum se odvine od 
vyřešení problematických míst v rámci zásadní reformy veřejných financí a od posílení 
pružnosti české ekonomiky. V této souvislosti je vstup do systému kurzů ERM II i nadále 
chápán pouze jako nezbytná podmínka pro přijetí eura a délka pobytu v něm by měla být 
proto minimální. Pravidelný dokument „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních 
kritérií a stupně ekonomické sladěnosti s eurozónou“ společně vypracovaný  MFČR a ČNB 
a schválený vládou 21. prosince 2009 přitom konstatuje, že za současných podmínek je velmi 
nepravděpodobné, že ČR bude ve střednědobém horizontu schopna plnit všechna 
maastrichtská konvergenční kritéria. Zásadní bariérou pro vstup do měnové unie přitom bude 
vyšší než 3% deficit sektoru vládních institucí. Stejně tak je nejisté udržení a potřebné další 
zvyšování dosaženého stupně sladěnosti české ekonomiky s eurozónou v nejbližších letech. 
V této situaci proto nelze stanovit nové cílové datum vstupu do eurozóny. To zároveň 
implikuje, že ČR nebude v průběhu roku 2010 usilovat o vstup do mechanismu ERM II. 

S  odezníváním hospodářské krize a s vidinou zvolna narůstající inflace v průběhu roku 2010 
lze v tomto období očekávat postupný nárůst úrokových sazeb. 

1.3 Strukturální politiky 
Podrobný přehled priorit a přijatých opatření v oblasti strukturálních politik je uveden ve 
Zprávě o plnění Národního programu reforem České republiky 2008-2010, jež byla schválena 
vládou ČR dne 26. října 2009. Zde je uveden pouze výběr nejdůležitějších opatření. 
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Vzdělání, věda, výzkum a inovace 

V lednu 2009 byla vládou ČR projednána Bílá kniha terciárního vzdělávání, která poskytuje 
východisko pro současnou diskusi o cílech a prostředcích plánované reformy vysokého 
školství v ČR. V návaznosti na Strategii celoživotního učení, která byla schválena vládou ČR 
v červenci 2007, byl v lednu 2009 schválen Implementační plán Strategie celoživotního učení. 
Strategie byla doplněna o konkrétní prováděcí opatření, kterými budou její cíle v období 
2009 – 2015 naplňovány. Plán navrhuje postup, organizaci, odpovědnost, časový 
harmonogram a finanční zajištění implementace Strategie do praxe. 

Budoucí konkurenceschopnost je nutno založit na moderních technologiích v oblasti 
průmyslu, celého spektra služeb i zemědělství, na energetických úsporách a tlaku na vyšší 
ekonomickou přijatelnost využití alternativních energií. K tomu povede vysoce cílená 
podpora prioritních oblastí základního výzkumu, experimentálního výzkumu a inovací 
zajišťujících klíčovým oborům ČR konkurenční výhody, a cílená podpora mezinárodní 
spolupráce ve vědě, výzkumu a terciárním vzdělávání, přechod z orientace na vstupy 
k orientaci na výsledky vzdělávání na všech stupních a rostoucí tlak na kvalitu výsledků a 
efektivnost vzdělávání na všech stupních vzdělání a ve státem podporovaném výzkumu. 

V současné době je realizována Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací, jejímž cílem je 
zjednodušení administrativy, dosažení efektivnějšího využívání veřejných zdrojů na tuto 
oblast a zvýšení přínosu výzkumu, vývoje a inovací pro českou ekonomiku. V červnu 2009 
byla v rámci uvedené reformy schválena vládou ČR Národní politika výzkumu, vývoje 
a inovací ČR na léta 2009 až 2015, jež definuje přístup státu k inovačnímu prostředí a jeho 
dalšímu směřování. ČR se zaměří především na zkvalitnění strategického řízení a efektivity 
systému vědy, výzkumu a inovací, zlepšení spolupráce veřejného a soukromého sektoru, lepší 
zapojení do mezinárodní spolupráce a zajištění kvalitních lidských zdrojů. 

Podnikatelské prostředí 

Mezi nejdůležitější reformy přijaté v uplynulém období patří Zákon o volném pohybu služeb. 
Právní předpis transponuje do českého právního řádu Směrnici o službách na vnitřním trhu 
EU, která výrazně liberalizuje poskytování služeb v EU. Zákon nabyl účinnosti v prosinci 
2009. 

Jednou z priorit vlády ČR v oblasti zlepšování podnikatelského prostředí je snižování 
administrativní zátěže podnikatelů. V roce 2008 se vláda ČR zavázala snížit administrativní 
zátěž o 20 % v období let 2005 – 2010. V této souvislosti byla v dubnu 2009 schválena 
Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010 a jeho 
urychlení, podle které budou další aktivity zaměřeny na deset norem představujících pro 
podniky největší zátěž.  

V červenci 2009 nabyl účinnosti zákon o eGovernmentu, který upravuje elektronické úkony 
vybraných orgánů veřejné správy a právnických osob, zavádí informační systém datových 
schránek a autorizovanou konverzi dokumentů.  

Energetika a klimatická změna 

V současné době je diskutován návrh aktualizace Státní energetické koncepce ČR. Ta by měla 
pro následujících 20 let s výhledem až do roku 2050 ČR zajistit nízkoemisní a bezpečnou 
energetiku s trvale přebytkovou bilancí. Návrh počítá s větším využitím jaderných 
a obnovitelných zdrojů energie. Další diskuse k materiálu bude spojena s diskusí nad návrhem 
politiky ochrany klimatu s cílem maximálního propojení obou dokumentů. 
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V rámci podpory obnovitelných zdrojů energie byla schválena novela zákona o spotřebních 
daních, která zavádí podporu vysokoprocentních biopaliv první generace. Novela nabyla 
účinnosti v říjnu 2009. 

Trh práce 

Pružný trh práce představuje další prioritu vlády, což platí zejména v době probíhající 
hospodářské recese. Posílení ekonomické aktivity je cílem novely zákona o zaměstnanosti, 
která zpřísnila podmínky pro poskytování podpory v nezaměstnanosti. Novela vstoupila 
v účinnost v lednu 2009. 


