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1 Hospodářská politika 

1.1 Fiskální politika 

Prioritou pro následující období zůstává zlepšení strukturálních parametrů veřejných financí a 
dodržení termínu pro odstranění nadměrného schodku, který je stanoven na rok 2008. Vláda 
se současně zavázala zahájit reformy, které zajistí dlouhodobou udržitelnost veřejných 
financí.  

Hlavními cíli vlády ve fiskální oblasti jsou: 

• snížení deficitu vládního sektoru pod hranici 3 % HDP v roce 2008, na úroveň 2,6 % 
v roce 2009 a 2,3 % v roce 2010, 

• snížení dynamiky, zahájení restrukturalizace a posílení efektivnosti vládních výdajů, 

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

• reforma systémů důchodového zabezpečení a zdravotnictví. 

Aktivní opatření ke snížení deficitu jsou soustředěna zejména na úspory na výdajové straně 
veřejných rozpočtů, zejména v oblasti mandatorních výdajů, které jsou hlavní příčinou 
současných problémů. V první fázi se vláda zaměřila na zmírnění negativních důsledků změn 
sociálních zákonů, které byly schváleny před parlamentními volbami v roce 2006. Tyto kroky 
současně 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 
přátelská správa daní jsou hlavními prvky podporujícími ekonomický růst.  

Fiskální cíle pro roky 2009 a 2010, na kterých je postaven střednědobý rozpočtový výhled, 
jsou součástí politické dohody stran vládní koalice a v tomto smyslu jsou pro vládu závazné. 
Tyto cíle zajistí udržení vládního deficitu pod úrovní 3 % HDP, nepřinášejí však razantnější 
urychlení fiskální konsolidace. Předpokladem úspěšného provedení fiskální konsolidace je 
důsledné uplatňování režimu fiskálního cílení a dodržování institutu střednědobých 
výdajových rámců. 

Střednědobým rozpočtovým cílem zůstává snížení deficitu vládního sektoru na úroveň 1 % 
HDP do roku 2012. Dosažení tohoto cíle bude vyžadovat přijetí dalších reformních opatření. 

V souvislosti s negativními fiskálními dopady stárnutí populace vláda připravuje reformy 
důchodového systému a zdravotnictví, pro jejichž zahájení je vhodné využít období 
současného příznivého ekonomického vývoje. 
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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 
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.  

Pod vlivem narůstání inflačních tlaků, pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a 
vývoje v zahraničí lze v následujícím zhruba roce očekávat nárůst nominálních úrokových 
sazeb.  

1.3 Strukturální politiky 

Cílem prováděných strukturálních reforem je konkurenceschopná ekonomika, která 
maximálně využívá přínosů integrace do evropského ekonomického prostoru a přínosů 
globalizace a naopak minimalizuje jejich negativní dopady. Proto se zaměřují především na 
zvyšování produktivity (podnikatelské prostředí, výzkum a vývoj, inovace, udržitelné 
využívání zdrojů, modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí) a zaměstnanosti (flexibilita 
trhu práce, začleňování na trhu práce, vzdělávání).  

Kvalitě podnikatelského prostředí by měla napomoci komplexní novela živnostenského 
zákona zaměřená na zjednodušení administrativy2 a opatření vedoucí ke zlepšení regulace 
(závazek snížit celkovou administrativní zátěž podnikatelů o 20 % do konce roku 2010 a 

                                                 
2Přijata vládou dne 22.10.2007 
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povinnost vyhodnocovat dopady regulace od listopadu 2007)3. Dlouhodobě problematickou 
oblast ukončení podnikání řeší rekodifikace insolvenčního práva účinná od 1. ledna 2008, jež 
by měla zkrátit délku bankrotového procesu a posílit roli věřitelů. 

Přechod od konkurenční výhody založené na nízkých mzdách ke „znalostní ekonomice“ 
vyžaduje zvýšení a efektivní využití prostředků vydávaných na vědu a výzkum, ale i změnu 
institucionálního prostředí. Postupně jsou navyšovány veřejné prostředky na podporu 
výzkumu a vývoje (cíl pro v rok 2010: 1 % objemu HDP). Trvale dochází ke změně struktury 
výdajů od institucionálního na účelové financování. Klíčovou úlohu ve zvýšení inovační 
schopnosti ekonomiky hraje soukromý sektor. Vládní politika upřednostňuje programy 
s finanční spoluúčastí soukromého sektoru a motivuje k propojování projektů mezi 
výzkumnými institucemi a firmami.  

Nedostatečná infrastruktura je nadále považována za úzké místo rychlého ekonomického 
rozvoje. Masivní investice do dopravní infrastruktury budou pokračovat i v dalších letech. 
Jejich financování napomůže, vedle prostředků ze strukturálních fondů, přesměrování 
veřejných prostředků uvolněných reformami mandatorních výdajů. 

Opatření zahrnutá v Zákoně o stabilizaci veřejných financí zavádějí jasná a srozumitelná 
pravidla pro aktivní politiku zaměstnanosti. Cílem je zvýšit motivaci k hledání práce a 
stimulovat zvláště nízkopříjmové skupiny k přechodu od pobírání sociálních dávek 
k aktivnímu hledání práce. Zavedení stropů pro vyměřovací základ sociálního a zdravotního 
pojištění spolu se snížením progrese zdanění pracovních příjmů by mělo přispět k vytvoření 
lepších podmínek pro zaměstnávání vysoce kvalifikované pracovní síly. 

Bariérou pro znalostní ekonomiku je úroveň vzdělávání, a to především oblast 
vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. Projekt „Bílá kniha terciárního vzdělávání“ byl 
zahájen s cílem vytvořit ucelený program reformy terciárního vzdělávání a zpracovat věcný 
záměr nového zákona o terciárním vzdělávání. V červenci 2007 vláda přijala komplexní 
národní Strategii celoživotního učení. Od srpna 2007 nabyl účinnosti zákon o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání, který umožňuje zhodnocení vzdělání dosaženého mimo 
vzdělávací soustavu.  

Komplexní souhrn priorit a přijatých opatření v této oblasti je obsažen ve Zprávě o plnění 
Národního lisabonského programu na roky 2005-2008 (Národního programu reforem ČR), 
kterou vláda přijala v říjnu 2007. 
 

                                                 
3 Každý návrh primární i sekundární legislativy na vládní úrovni bude muset být komplexně posouzen podle 
metody RIA (Regulatory Impact Assessment), která vyhodnocuje danou legislativu z hlediska ekonomických, 
sociálních a environmentálních dopadů včetně vlivu na podnikatelské prostředí. 


