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2 Hospodářská politika 

2.1 Cíle 
Cílem hospodářské politiky vlády je prosperita a stabilita ekonomiky. Toho hodlá dosáhnout 
zvyšováním konkurenceschopnosti ekonomiky v kontextu ekonomické integrace EU a 
celosvětové globalizace, podporou dlouhodobě udržitelného růstu ekonomiky a zvyšováním 
zaměstnanosti. Stabilní a předvídatelné makroekonomické prostředí je nezbytnou podmínkou 
pro splnění tohoto cíle.  

2.2 Priority 

Fiskální politika 

Hlavní prioritou ČR v makroekonomické oblasti je konsolidace veřejných financí. Naplnění 
závazku odstranit nepříznivé deficitní tendence veřejných rozpočtů, který vyplývá z fiskálních 
pravidel EU, je předpokladem úspěšného fungování ekonomiky po vstupu do měnové unie a 
přispěje k zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. I přes pokračující příznivý 
ekonomický růst však v současnosti dochází ke zpoždění oproti původní plánované trajektorii. 
Prioritou fiskální politiky je tedy co nejrychlejší a udržitelný návrat k trendu snižování 
deficitu veřejných financí.  
 
Za předpokladu udržování stálého tempa snižování deficitu alespoň na úrovni minimálního 
fiskálního úsilí by mohla ČR dosáhnout svého střednědobého rozpočtového cíle -1,0 % HDP 
do roku 2013. 

Měnová politika 

Měnová politika usiluje o udržení nízkého a stabilního růstu cenové hladiny. Od ledna 2006 je 
inflační cíl definován jako meziroční přírůstek CPI ve výši 3 % s maximální odchylkou 
jednoho procentního bodu na obě strany. Takto stanovený cíl  zachovává žádoucí prostor pro 
existenci nevelkého kladného inflačního diferenciálu vůči zemím EU. Uvedený cíl se 
v posledních několika čtvrtletích daří plnit, podobně příznivý je i výhled pro nejbližší 
budoucnost.  

ČR se připravuje na vstup do eurozóny. Přípravy na členství byly formálně zahájeny na 
podzim roku 2003 přijetím Strategie přistoupení České republiky k eurozóně. Na základě 
tohoto dokumentu probíhá každoročně vyhodnocování plnění maastrichtských kritérií a 
připravenosti země na vstup. 

Letošní vyhodnocení ukázalo, že není zajištěna dlouhodobá stabilizace vládního sektoru na 
úrovni výrazněji pod 3% referenční hodnotou. Analýzy sladěnosti ekonomiky s eurozónou 
potvrdily, že dochází k pokroku v reálné ekonomické konvergenci. Tradičně slabým místem 
je pružnost trhu práce, přetrvává výrazný rozdíl v cyklickém vývoji HDP v ČR a eurozóně a v 
úrovni cenové hladiny. 

Z těchto důvodů bylo přijato rozhodnutí v příštím roce nevstupovat do systému ERM II.  
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V oblasti měnové politiky bylo navíc konstatováno, že po dosažení jasné politické shody na 
termínu zavedení eura může vyvstat potřeba výrazného snížení inflačního cíle České národní 
banky (ČNB) z nynější úrovně 3% tak, aby bylo zajištěno bezpečné plnění kritéria cenové 
stability v jeho současném striktním výkladu Evropskou komisí a Evropskou centrální 
bankou. 

 

Strukturální politiky 
Strukturální reformy pokrývají široké spektrum mikroekonomických politik, které jsou cíleny 
především na oblast konkurenceschopnosti (podnikatelské prostředí, výzkum a vývoj, 
inovace, udržitelné využívání zdrojů, modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí) a na oblast 
trhu práce (flexibilita trhu práce, začleňování na trhu práce, vzdělávání). Komplexní souhrn 
priorit v této oblasti je obsažen v Národním programu reforem ČR (tzv. Národním 
lisabonském programu 2005-8). 

Dne 25. října 2006 přijala vláda první Zprávu o plnění Národního lisabonského programu 
2005 – 2008. Ze Zprávy vyplývá, že došlo k pokroku zejména na zlepšování právního a 
podnikatelského prostředí (zavádění hodnocení dopadů nově přijaté legislativy, řízení 
centrálních registračních míst pro podnikatele, přijetí nového insolvenčního zákona) a 
v podpoře růstu zaměstnanosti. 

 V souladu se záměrem vlády se postupně zvyšují výdaje veřejných rozpočtů na výzkum a 
vývoj a dochází k lepšímu propojení inovačních aktivit mezi výzkumnými institucemi, 
vysokými školami a podniky.  

Snížení dvou nejnižších mezních sazeb daně z příjmů fyzických osob a  nahrazení 
standardních odčitatelných položek slevami na dani přispělo k postupnému nárůstu 
zaměstnanosti skupiny obyvatel s nízkými příjmy.  

Zvýšil se počet studijních programů na vyšších odborných a vysokých školách a byla přijata 
nová zákonná úprava podporující celoživotní vzdělávání. 
 


