
 

1 Hospodářská politika 

1.1 Fiskální politika 

Prioritou pro následující období zůstává zlepšení strukturálních parametrů veřejných financí a 
další snižování deficitu vládního sektoru. Dosažení tohoto cíle však bude ztíženo očekávaným 
zpomalením růstu českého hospodářství souvisejícím zejména s ochlazením evropské i 
světové ekonomiky a krizí na finančních trzích. Vláda je současně nadále odhodlána 
pokračovat v reformách, které zlepší dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. 

Hlavními cíli vlády ve fiskální oblasti jsou: 

• dodržení schválených výdajových limitů, které by měly vést k dosažení salda vládního 
sektoru na úrovni -1,6 % v roce 2009 a -1,5 % v roce 2010, pro rok 2011 byl schválen 
nový fiskální cíl ve výši -1,2 % a jemu odpovídající výdajový limit, 

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

• snížení dynamiky vládních výdajů v poměru k růstu nominálního HDP a posílení 
jejich efektivnosti, 

• pokračování v reformách systémů důchodového zabezpečení a zdravotnictví. 

Aktivní opatření ke snížení deficitu jsou soustředěna zejména na úspory na výdajové straně 
veřejných rozpočtů, a to především na oblast mandatorních výdajů, jejichž omezování bylo 
umožněno přijetím stabilizačních opatření v roce 2007. Tyto kroky dále povedou ke zvýšení 
účinnosti sociálního systému a posílení motivace k ekonomické aktivitě. 

Na příjmové straně dojde k postupnému snížení daňové zátěže a ke zjednodušení daňového 
systému. Pokles zdanění fyzických a právnických osob a transparentní a podnikatelsky 
příznivá správa daní jsou hlavními prvky podporujícími ekonomický růst. V následujících 
letech bude tempo růstu daňových příjmů brzděno ochlazováním české ekonomiky. 

Předpokladem úspěšného provedení fiskální konsolidace je důsledné uplatňování režimu 
fiskálního cílení a dodržování schválených střednědobých výdajových rámců. 

Střednědobým rozpočtovým cílem zůstává snížení strukturálního deficitu vládního sektoru na 
úroveň 1 % HDP do roku 2012. 

V souvislosti s negativními fiskálními dopady stárnutí populace je vláda odhodlaná 
pokračovat v reformách důchodového systému a zdravotnictví, které byly nastartovány v roce 
2007. 

1.2 Měnová politika 
Měnová politika ČNB je i nadále prováděna v režimu cílování inflace. Od ledna 2006 platí 
inflační cíl vyjádřený pro meziroční růst indexu spotřebitelských cen (CPI) ve výši 3 % 
s maximální odchylkou jednoho procentního bodu na obě strany. V březnu roku 2007 ČNB 
stanovila nový inflační cíl s platností od roku 2010 ve výši 2 % s tolerančním pásmem ve výši 
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jednoho procentního bodu oběma směry. Současně vyhlásila, že umožní postupné snižování 
inflace na úroveň nového inflačního cíle s dostatečným předstihem tak, aby se k datu platnosti 
nového cíle nacházela v jeho blízkosti. 

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. 

Původní Strategie přistoupení ČR k eurozóně z roku 2003 nebyla naplněna a termín přijetí 
eura v ČR v původně uvažovaném horizontu let 2009 - 2010 již není reálný. Aktualizovaná 
strategie přistoupení České republiky k eurozóně schválená vládou ČR v srpnu 2007 
konstatuje, že překážkou pro splnění maastrichtských kritérií zůstává nekonsolidovaný stav 
veřejných financí. Ten spolu s nízkou pružností ekonomiky, zejména trhu práce, zároveň 
představuje riziko pro fungování české ekonomiky v eurozóně a brání realizaci výhod 
spojených s přijetím eura. Datum přijetí eura se proto odvine od vyřešení těchto 
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 na konci 2007 přitom konstatoval, že dosud nebylo dosaženo dostatečného pokroku při 
vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do 
eurozóny. Doporučení nestanovovat prozatím cílové datum pro vstup do eurozóny zároveň 
implikovalo doporučení, aby ČR v průběhu roku 2008 neusilovala o vstup do mechanismu 
ERM II. 

S očekávaným vyprcháváním inflačních tlaků souvisejícím s odezněním jednorázových 
nákladových šoků z přelomu let 2007 a 2008,  sestupem ekonomiky z vrcholu hospodářského 
cyklu a dopady letošního zrychleného posilování kurzu koruny lze v nejbližších obdobích 
očekávat pokles úrokových sazeb a poté zhruba jejich stabilitu. 

1.3 Strukturální politiky 

Podrobný přehled priorit a přijatých opatření v oblasti strukturálních politik je uveden 
v Národním programu reforem České republiky 2008 – 2010, jenž byl vládou schválen v říjnu 
2008. Proto zde uvádíme pouze výběr některých opatření. 

Vláda v březnu 2008 zahájila reformu systému výzkumu, vývoje a inovací. Cílem celého 
souboru opatření je zjednodušení administrativy, zkvalitnění systému a zvýšení přínosu 
výzkumu, vývoje a inovací pro českou ekonomiku. Veřejné finanční prostředky na výzkum 
a vývoj jsou postupně navyšovány tak, aby v roce 2010 dosáhly objemu 1 % HDP.  

Připravuje se Bílá kniha terciárního vzdělávání, která poskytne východisko pro reformu 
vysokého školství. Koncept reformy spočívá v odstranění překážek v přístupu 
k vysokoškolskému vzdělání, změnách ve struktuře vysokého školství a změně systému 
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financování. Strategie celoživotního učení ČR byla schválena vládou již v červenci 2007. 
V současné době ČR připravuje Implementační plán Strategie, v němž rozpracovává 
jednotlivé návrhy do konkrétních úkolů.  

Vláda se také aktivně zasazuje o zlepšení podnikatelského prostředí, především pak o 
snižování administrativní zátěže. V dubnu 2008 byl schválen „Plán pro snižování 
administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010“, jež stanovuje závazný postup pro snížení 
zátěže o 20 % za období 2005-2010. V červenci 2008 rozšířil své služby pro živnostníky 
Czech POINT a vstoupila v účinnost novela živnostenského zákona. Ta přinesla zrušení 
živnostenských listů a koncesních listin, zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů, 
omezení oznamovací povinnosti, zavedení jedné volné živnosti a celkovou restrukturalizaci 
živností. Dále byl schválen zákon o eGovernmentu, jenž upravuje elektronické úkony 
vybraných orgánů veřejné správy a právnických osob, informační systém datových schránek a 
zavádí do právního řádu autorizovanou konverzi dokumentů. Zákon nabude účinnosti 
v červenci 2009. V současné době je připravována komplexní reforma daňového systému. 

Pro posílení konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí je důležité snížení 
energetické a materiálové náročnosti českého hospodářství. ČR zahájila první fázi ekologické 
daňové reformy implementací směrnice 2003/96/ES od ledna 2008. Cílem je přesun od 
zdanění práce ke zdanění výrobků a služeb, jejichž výroba či spotřeba má negativní dopad na 
životní prostředí při zachování principu výnosové neutrality. ČR také podporuje obnovitelné 
zdroje energie a využívání kombinované výroby elektřiny a tepla prostřednictvím výkupních 
cen a příspěvků k ceně elektřiny. 

Výchozím dokumentem pro další rozvoj dopravní infrastruktury je Harmonogram výstavby 
dopravní infrastruktury 2008 – 2013, jenž byl schválen vládou ČR v září 2007. Hlavní 
prioritou je dobudování páteřní sítě dálnic a železničních koridorů. 

Pružný trh práce představuje další prioritu vlády. V lednu 2009 vstoupí v účinnost novela 
zákona o zaměstnanosti, která významně upravuje podporu a dávky pro nezaměstnané a 
zavádí zelené karty pro zahraniční pracovníky. V současné době je také připravována novela 
zákoníku práce. 
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