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Hospodářská politika 
V srpnu 2004 nastoupila k moci nová vláda, která ve svém programovém prohlášení 
potvrdila, že naváže na hospodářskou politiku předchozích vlád zaměřenou zejména na 
podporu hospodářského růstu, snižování nezaměstnanosti  a zvyšování konkurenceschopnosti 
ekonomiky a bude pokračovat v započatých reformních krocích. Pro zlepšení koordinace 
hospodářské politiky byla  nově zřízena funkce  místopředsedy vlády  a jako  poradní a 
koordinační orgán bude ustanovena Hospodářská rada vlády. Aktualizovaná střednědobá 
hospodářská strategie  bude připravena v první polovině  roku 2005 a bude postavena na dvou 
základních pilířích: snižování schodku veřejných financí a efektivní podpoře hospodářského 
růstu.  

Hlavním cílem hospodářské politiky pro nadcházející období zůstává urychlení 
hospodářského růstu a boj s nezaměstnaností. Vláda klade důraz na zlepšení právního a 
institucionálního prostředí pro podnikání v České republice pro domácí i zahraniční subjekty 
a na přípravu pracovní síly tak, aby byla schopná obstát v globální konkurenci. Pro zajištění 
trvalé a udržitelné prosperity bude tento cíl sklouben s dokončením reformy veřejných financí 
zaměřené na vytvoření předpokladů pro sbližování hospodářské úrovně s vyspělými zeměmi. 
Rozpočtovou prioritou pro rok 2005 se stalo financování společných programů EU a ČR a 
podpora výdajů na vědu, výzkum a školství. 

Hospodářská politika vlády nadále vychází z Hlavních směrů hospodářské politiky na období 
2003 – 2005 specifikovaných pro ČR2 v jejich aktualizované podobě  pro rok 2004. 

2.1 Vládní cíle a priority 

V programovém prohlášení vláda stanovila následující hospodářské priority: 

 ozdravení veřejných financí a zvyšování efektivity veřejných výdajů s cílem 
přistoupení k eurozóně do roku 2010; 

 snížení nezaměstnanosti zlepšením podmínek pro podnikání aktivní politikou 
zaměstnanosti, zejména ve strukturálně postižených regionech, a prosazování rovných 
příležitostí; 

 zlepšení právního prostředí pro podnikání, zejména v oblasti úpadkového práva; 
urychlení zápisů do obchodního rejstříku; zavedení opatření ke snížení administrativní 
zátěže pro podnikatele  a zjednodušení jejich komunikace se státními institucemi;  
posílení vymahatelnosti práva a pokračování v boji se šedou ekonomikou; 

 zlepšení cílení a implementace vládních programů na podporu podnikání tak, aby 
efektivně podporovaly investice do výrob a služeb s vysokou přidanou hodnotou, 
tvorbu nových pracovních míst a růst na základě inovací, investic do moderních 
technologií a podpory malých a středních podniků (MSP); 

 
2 Ty stanovily pro Českou republiku následující výzvy: 

• neodkladně zajistit další snižování deficitu veřejných rozpočtů na udržitelném základě a zaručit 
dlouhodobou udržitelnost veřejných financí; 

• pokračovat v řešení strukturálních problémů na trhu práce; 
• zlepšit podmínky pro rychlejší růst produktivity; 
• podporovat podnikání a MSP. 
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 podporu vědy, výzkumu a školství rozvíjením společnosti znalostí, rozšířením 
přístupu občanů k celoživotnímu vzdělávání a vyššími investicemi státu do výzkumu a 
vývoje; 

 rozvoj dopravní infrastruktury včetně výstavby vysoce kapacitní dopravní 
infrastruktury a rozvoje veřejné osobní dopravy; 

 podporu rodin s dětmi vytvářením příznivého sociálního a ekonomického prostředí; 

 zlepšování podmínek pro kvalitní život na venkově a respekt k životnímu prostředí; 

 předložení návrhu reformy důchodového systému. 

Výchozí podmínkou umožňující naplnit deklarované priority je zachování stabilního 
politického a makroekonomického prostředí uplatněním optimálního mixu hospodářských 
politik. Hospodářská politika je orientována na rychlejší ekonomickou konvergenci a 
zvyšování adaptability ekonomiky, aby se snížilo riziko zpomalování hospodářského růstu 
vyvolané působením asymetrických šoků. Ačkoliv se charakteristiky české ekonomiky od 
počátku transformace přiblížily charakteristikám zemí EU, přetrvává určitá nesladěnost 
ekonomických cyklů a strukturální odlišnosti, které nezmizí ani po vstupu do eurozóny. Pro 
zajištění dostatečné reakční schopnosti české ekonomiky jsou klíčové stabilizující fiskální 
politika, pružnost trhu práce a trhu produktů a dobře fungující finanční trhy.  

Fiskální reformy jsou zaměřeny na to, aby se stav veřejných financí nestal bariérou pro vstup 
do eurozóny nejen vzhledem ke schodkům, ale i pro nedostatečné strukturální přizpůsobení, 
zejména výdajové strany. Vláda si je plně vědoma nezbytnosti dokončení reformy veřejných 
financí jako zásadního předpokladu pro splnění maastrichtských kritérií. 

2.2 Měnová a kurzová politika 

V této oblasti zůstávají v platnosti všechny skutečnosti uvedené v jarním Konvergenčním 
programu 2004. Hlavním cílem měnové politiky České národní banky (ČNB) je zabezpečovat 
cenovou stabilitu3, která je podmínkou rovnovážného a dlouhodobě udržitelného 
hospodářského růstu. 

Měnová politika a cílování inflace 

Měnová politika je řízena pomocí přímého cílování inflace. Průběžné cílové pásmo pro 
meziroční celkovou inflaci rovnoměrně klesá z úrovně 3 až 5 % v lednu 2002 na úroveň 2 až 
4 % v prosinci 2005. V březnu 2004 ČNB stanovila v dostatečném časovém předstihu také 
inflační cíl pro období od ledna 2006 jako meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen 
(CPI) ve výši 3 %. Snahou ČNB bude, aby se skutečná hodnota inflace neodchylovala od cíle 
o více než jeden procentní bod na obě strany. Inflační cíl bude platit průběžně až do 
okamžiku, kdy ČR přijme jednotnou měnu euro. Nevelký inflační diferenciál mezi inflačním 
cílem ČNB a úrovní cenové stability deklarované ECB4 odráží nutnost dlouhodobé reálné 
konvergence české ekonomiky k průměru eurozóny. 

 
3 Tento cíl byl kodifikován v roce 2002 novelou zákona o ČNB a změnou Ústavy České republiky a nahradil 

v rámci harmonizace s legislativou EU dřívější cíl, kterým byla měnová stabilita. 
4 ECB deklarovala cenovou stabilitu pro eurozónu jako meziroční změnu harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen (HICP) těsně pod 2 %. 
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Měnová politika v období před přijetím jednotné měny 

V úzké spolupráci mezi vládou ČR a ČNB dochází k naplňování národní eurostrategie, která 
byla formulována ve společném dokumentu vlády a ČNB „Strategie přistoupení České 
republiky k eurozóně“ z října 2003. 

V souladu se závěry tohoto materiálu byl zpracován analytický podklad pro každoroční 
vyhodnocení současného a očekávaného plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a 
vyhodnocení stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Vyhodnocení bylo předloženo 
vládě ČR spolu s aktualizovaným Konvergenčním programem a je základem pro načasování 
vstupu ČR do kurzového mechanismu ERM II a následného přijetí jednotné měny euro. 
Výsledky vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a sladěnosti české 
ekonomiky s eurozónou vedly MF a ČNB k doporučení vládě ČR odložit zatím účast ČR 
v kurzovém mechanismu ERM II. Přistoupení ČR k eurozóně lze nadále očekávat v horizontu 
let 2009 až 2010, jak bylo uvedeno v jarním Konvergenčním programu 2004. 

ČNB také průběžně aktualizuje dokument „Další postup pro přípravu přechodu ČR 
k jednotné měně“, jehož cílem je příprava konkrétních kroků centrální banky při zavedení 
eura v oblasti institucionální, technicko-organizační a legislativní. 

2.3 Fiskální politika 

Fiskální politika se bude v následujícím období opírat o proces fiskální konsolidace a 
postupné snižování deficitu vládního sektoru, který otevřela reforma veřejných financí přijatá 
v r. 20035 a který se stal jednou z hlavních priorit nové vlády. Podle této strategie by deficit 
vládního sektoru v roce 2006 neměl překročit 3,8 % HDP a v roce 2008 by deficit neměl být 
vyšší než 3 % HDP. Přijatý systém fiskálního cílení je postavený na dvou pilířích, které 
ukotvují rozpočtový proces - na právně závazných střednědobých nominálních výdajových 
stropech centrální vlády a na politice využívání vyšších než plánovaných rozpočtových příjmů 
k rychlejšímu  snižování deficitů. Kroky realizované v rámci reformy veřejných financí se 
v první fázi zaměřily především na zvrácení vestavěných deficitních tendencí veřejných 
financí a zpomalení dynamiky růstu veřejného dluhu. 

V následující fázi reformy veřejných financí půjde o vyvažování fiskálních dopadů priorit 
hospodářské politiky zaměřených na podporu nabídkové strany ekonomiky a vytváření 
předpokladů pro zrychlení tempa růstu potenciálního produktu na jedné straně a opatření 
fiskální politiky tak, aby dosažené fiskální cíle byly dlouhodobě udržitelné na straně druhé. 

Současné ekonomické výsledky indikují, že v následujících letech se ekonomika bude jak 
z hlediska úrovně tak i tempa růstu pohybovat v blízkosti svého potenciálu6. Fiskální rámec 
přijatý vládou v rámci přípravy návrhu rozpočtu na r. 2005 a navazující schválený výdajový 
rámec na období 2006-7 jsou postaveny na průměrném ročním poklesu deficitu vládního 
sektoru o 0,6 p.b. To v období sílícího ekonomického růstu zajistí potřebnou míru fiskální 
restrikce a společně s automatickými fiskálními stabilizátory přispěje k vyhlazování 
hospodářského cyklu. 

 
5 Přijatá strategie fiskální konsolidace byla prezentovaná v Konvergenčním programu ČR z května 2OO4; blíže 

i kapitola 4. 
6 Za těchto okolností se daňové příjmy nebudou výrazně odchylovat od strukturální úrovně a cyklická 

komponenta rozpočtového salda bude zanedbatelná (viz  kap. 4). 
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2.4 Strukturální politiky 

Vedle fiskální konsolidace patří mezi současné hlavní výzvy hospodářské politiky podmínky 
pro podnikání a trh práce. Ty jsou  klíčové z hlediska potřeby zrychlení potenciálního růstu, 
posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky, a tím i rychlejší konvergence ČR. Trh práce 
musí projít, stejně jako fiskální politika resp. stabilizační funkce veřejných financí, takovými 
reformami, které by byly schopny zajistit efektivní adaptaci ekonomiky na nárazy vnějších 
šoků. 

Zdokonalování podnikatelského a investičního prostředí  

V oblasti strukturálních reforem vláda pokračuje v politice, která byla podrobně popsána 
v jarním Konvergenčním programu a v letošní Národní zprávě o průběhu reforem na trzích 
produktů a kapitálu. To se týká schváleného programu snižování daňové zátěže podnikání (viz 
část 6.3), podpory vědy a výzkumu a programů orientovaných na malé a střední podnikání a 
na podporu technologických a podnikatelských center. 
 
Mezi nejvíce kritizované oblasti podnikatelského prostředí  v ČR patří institucionální a právní 
rámec firemního úpadku, i přes zrychlení stále ještě nepřiměřeně dlouhá doba spojená se 
zahájením činnosti nových firem a korupce.  

Proto si vláda stanovila jako prioritu do konce roku 2004 dokončit úplnou rekodifikaci 
úpadkového práva7 tak, aby bylo posíleno postavení věřitelů, omezen zájem na prodlužování 
bankrotů a umožněno pokračovat životaschopným částem firem. Novela občanského 
soudního řádu mající za cíl zkvalitnit organizaci obchodního rejstříku tak, aby došlo 
k výraznému zkrácení doby potřebné k zahájení činnosti zejména cestou urychlení zápisů do 
obchodního rejstříku, je v současné době projednávána Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
ČR. 

V rámci stávající sítě živnostenských úřadů se připravuje vytvoření centrálních registračních 
míst pro podnikatele. Bude implementován nový informační systém, který zabezpečí jednotný 
výkon státní správy a umožní výměnu a předávání informací mezi navazujícími správními 
úřady a obchodním rejstříkem. Dále bude využito i současných informačních míst pro 
podnikatele Hospodářské komory ČR. Budou tak vytvořeny základní předpoklady pro 
vybudování plnohodnotného servisního systému pro podnikatele tzv. „one-stop-shops“. 

Byl vytvořen jednotný vládní portál http://portal.gov.cz, který kromě řady informací obsahuje 
odkazy na servery řady státních institucí, které umožňují styk podnikatelů a státní správy 
v elektronické podobě. Zejména se jedná o možnost podávat daňová přiznání k většině daní a 
jednotné celní deklarace v elektronické podobě. Ačkoliv počet elektronicky podávaných 
daňových přiznání dosud není vysoký, roste rychlými tempy. Celkový počet elektronických 
podání za první polovinu roku 2004 meziročně vzrostl o 7 263 podání na 10 124 (o více jak 
250 %), přičemž 74 % všech podání je podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. 
Obdobně mohou podnikatelé podávat elektronicky i pojistné na  sociální zabezpečení. 

Vláda připravuje řadu kroků zaměřených na zlepšení podmínek pro propojení vysokých škol a 
výzkumných pracovišť působících v oblasti vědy a výzkumu s podnikatelskými subjekty a 
pro větší zapojení českých firem do výzkumných a vývojových aktivit v rámci EU.  

                                                 
7 Nová úprava by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2006. 

http://portal.gov.cz/
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Vedle snižování daňové zátěže podnikání, připravuje vláda  zjednodušení a zpřehlednění 
daňové legislativy.  

Trh práce 

Trh práce v ČR je charakteristický poměrně malou pružností, zejména nízkou mobilitou a 
flexibilitou pracovní síly. Nízká flexibilita trhu práce má za následek mimo jiné vysokou míru 
nezaměstnanosti, která má převážně strukturální charakter. Proto se vláda při formulaci svých 
politik zaměřuje především na oslovení hlavních příčin strukturální nezaměstnanosti. 

Box 2.1: Současný stav na trhu práce 

Stěžejní charakteristikou trhu práce v ČR je zejména dlouhodobě klesající zaměstnanost, která je doprovázena  
stagnující mírou nezaměstnanosti pohybující se mezi 7,3 a 8 %*. Míra nezaměstnanosti se přitom vyznačuje 
malou citlivostí na růst HDP nepřevyšující 3 %. Její charakter je převážně strukturální, přičemž příčiny nízké 
flexibility lze identifikovat na obou stranách trhu práce. Strukturální charakter nezaměstnanosti se projevuje také 
ve vysokém podílu dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové míře nezaměstnanosti (v posledních letech kolem 
50 %). Přetrvávají vysoké rozdíly v regionální míře nezaměstnanosti (Hlavní město Praha – 3,9 % a Moravsko-
Slezský kraj 14,5 %)**. Míra ekonomické aktivity klesla ze 73,5 % v roce 1994 na 71,1 % v roce 2003. Vliv 
prodlužující se věkové hranice pro odchod do důchodu byl z velké části kompenzován narůstajícím počtem 
jiných kategorií ekonomicky neaktivních osob a neměl na vývoj ekonomické aktivity podstatnější vliv.  

Nepříznivá situace na trhu práce však přispívá ke stabilitě vývoje mezd a eliminuje případné extrémní mzdové 
požadavky. Tento fakt podporuje také decentralizace mzdového vyjednávání na podnikovou úroveň, kdy se 
procento zaměstnanců participujících na mzdovém vyjednávání pohybuje mezi 25-30 %. 

Mezi problémy trhu práce v ČR patří zejména nízká regionální a profesní mobilita zaměstnanců, nepřehledný 
systém sociálních dávek s nízkou frekvencí posuzování sociální situace žadatelů, vysoké daňové zatížení práce 
zejména u nízkopříjmových skupin, obtížné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatelů a 
neexistence plošného systému celoživotního vzdělávání. Z institucionálního hlediska je rigidita trhu práce 
podporována legislativně omezeným používáním smluv na dobu určitou a přetrvávající regulací nájmů. 

 

*) podle VŠPS 

**) podle VŠPS, za 2. čtvrtletí 2004 

S cílem zvýšení flexibility nabídkové strany trhu práce se v současné době připravuje nový 
zákon o hmotné nouzi a novela zákona o životním minimu s předpokládanou účinností od 1. 
ledna 2006. Základní navrhované změny v systémech sociální ochrany občanů spočívají v 
přechodu z dvousložkové konstrukce životního minima na jednosložkovou. Ochrana v oblasti 
bydlení bude řešena samostatně formou dvou nových dávek, které více zohlední individuální 
podmínky domácností a cenu bydlení v různých regionech. V životním minimu by mělo být 
nově zohledňováno pořadí osob ve vícečlenných domácnostech s promítnutím tzv. „úspor z 
počtu“. K vyšší motivaci dospělých osob v hmotné nouzi bude zaveden institut existenčního 
minima, který by měl být navyšován formou bonifikací při jejich zapojení do aktivizačních 
opatření. Motivaci k vyššímu zapojení na trhu práce by mělo posílit také zrušení zákazu 
souběhu výplaty některých dávek a odměny z pracovní činnosti. 

Záměrem navrhovaných změn je zabránit zneužívání systému sociálních dávek, zvýšit jejich 
efektivnost a motivovat lidi žijící ze sociálních dávek k vyhledávání a udržení pracovního 
místa.   Zavedením navrhovaných změn se zvýší rozdíl mezi příjmy z práce a příjmy ze 
sociálních dávek. Důsledkem bude snížení pasti neaktivity zejména pro nízkopříjmové 
skupiny obyvatel. V případě rodin s dětmi bude tento podnět podpořen od 1. ledna 2005 
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nahrazením odečitatelné položky na dítě slevou na dani včetně daňového bonusu. Uvedená 
opatření by se měla projevit zvýšením flexibility trhu práce a snížením míry nezaměstnanosti. 
Dalším cílem navrhovaných změn je zpomalení dynamiky růstu výdajů na státní sociální 
podporu, což umožní dodržet plánované výdajové rámce v oblasti státní sociální podpory a 
přispěje k relativnímu poklesu váhy mandatorních výdajů veřejných rozpočtů.  

Stejný cíl, tedy zvýšení flexibility nabídkové strany trhu práce, sleduje nový zákon 
o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 1. října 2004. Mezi nejvýznamnější změny patří 
vytvoření kvalitního institucionálního rámce pro fungování soukromých agentur práce a 
zavedení několika nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, u nichž lze přepokládat, že 
sníží míru frikční nezaměstnanosti. Zákon také zvyšuje nároky na lidi, kteří jsou bez práce 
více než jeden rok, neboť ti musí přijmout osm hodin veřejně prospěšných prací měsíčně, aby 
neztratili nárok na sociální dávky. 

Snížení regionálních disparit v míře nezaměstnanosti má pomoci nový dotační program pro 
zaměstnavatele schválený vládou, jehož cílem je stimulace tvorby nových pracovních míst  a 
školení zaměstnanců v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti.  

Vláda se zaměřuje i na odstraňování kvalifikačního nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na 
trhu práce a to v podmínkách, kdy struktura ekonomiky a zaměstnanosti se mění rychle 
(zvláště v regionální struktuře), zatímco systém vzdělávání pracovních sil je toho schopen 
pouze postupně8. Nová legislativa pro celou oblast základního a středního školství (v úrovni 
ISCED 0-4), stejně jako připravované zákony o vysokých školách a o dalším vzdělávání, je 
cílená na větší flexibilitu absolventů v podmínkách rychle se měnící společnosti i nároků 
pracovního trhu, vytvoření otevřeného systému dalšího vzdělávání, který nebude omezovat 
různé poskytovatele vzdělávání, ani ty, kteří se chtějí vzdělávat. Cílem je výrazně propojit 
počáteční a další vzdělávání a umožnit i v dospělosti získat příslušný stupeň vzdělání 
každému, kdo prokáže odpovídající úroveň kompetencí, znalostí a dovedností. 

 

 
8 To se již projevilo např. prodloužením průměrné délky vzdělávání na 16,7 roku v r. 2004. 




