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Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen „SP ČR“) oceňuje, že Komise pokračuje ve své snaze modernizovat 

evropský semestr, posílit pocit přivlastnění si závazků k provádění strukturálních reforem ze strany 

členských států a současně ponechat členským státům přiměřenou míru flexibility při volbě cílů 

a prostředků. SP ČR vítá, že Komise pokračuje v předkládání národních zpráv v dostatečném předstihu tak, 

aby je bylo možno projednat na národní úrovni, zohlednit při přípravě aktuálních národních programů 

reforem, konzultovat je se sociálními partnery a zapojit i další zainteresované strany. 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 
SP ČR oceňuje, že Komise zohlednila požadavek členských států i sociálních partnerů, aby se národní zprávy 

a následná specifická doporučení nestaly jen formálním technickým „cvičením“, ale splnily také své politické 

poslání s důrazem na kvalitu implementace. Letošní národní zpráva je lépe strukturovaná a je z ní patrná 

snaha Komise o hlubší pohled na situaci a potřeby české ekonomiky. 

Komise konstatuje, že z makroekonomického hlediska si Česká republika (dále jen „ČR“) vede dobře. I když 

vysoké procento růstu HDP (4,5%) v roce 2015 bylo podpořeno řadou příznivých a neopakovatelných 

faktorů a především zvýšenou investiční aktivitou spojenou s dočerpáním fondů Evropské unie (dále jen 

„EU“) z minulého programovacího období 2007 - 2013. Pro rok 2016 odhaduje Komise růst 2,3 %. ČR je 

ve svém odhadu ambicióznější a předpokládá růst 2,7 %. Ve třetím čtvrtletí 2015 klesla nezaměstnanost 

na 4,9 % a zaměstnanost stoupla na 75,1 %. S tím je spojené i nižší riziko chudoby, sociálního vyloučení 

a výrazných ekonomických nerovnováh. To vede Komisi ke konstatování, že ČR učinila pokrok v naplňování 

cílů strategie Evropa 2020 a znovu nastartovala proces konvergence, i když jeho tempo v důsledku nižšího 

růstového potenciálu bude nižší než v období před krizí. 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
 
Kde se SP ČR shoduje s hodnocením Komise: 

SP ČR jako nejsilnější zaměstnavatelská a podnikatelská organizace v ČR a sociální partner je zapojen 

do procesu provádění reforem v rámci evropského semestru a implementace specifických doporučení 

a řada připomínek, které již několik let opakujeme, se odráží i v hodnocení Komise: 
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 Stále voláme po opatřeních směřujících k zjednodušení daňového systému a zvýšení jeho stability 

a předvídatelnosti. 

 Je nutno snížit náklady spojené s dodržováním daňových předpisů (jedny z nevyšších v EU). 

 Investice do výzkumu se zvýšily, ale dosahování odpovídajících výsledků brání překážky v samotném 

systému výzkumu a inovací. SP ČR poukazoval průběžně na nedostatky a prodlevy při přípravě 

projektu Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací a očekává takové 

nastavení nové metodiky hodnocení, které by vytvořilo rovné podmínky pro aplikovaný výzkum. 

 Komise konstatuje, že bylo dosaženo nepatrného pokroku ve snížení zdanění práce, opatření 

spojená s daňovými úlevami pro pracující důchodce a podpora rodin s dětmi však nejdou tím 

očekávaným směrem. Je třeba se seriózně zabývat vysokými odvody zaměstnavatelů na sociální 

zabezpečení.  

 Obtížné hledání cesty k efektivnímu zadávání veřejných zakázek v souladu s osvědčenými 

postupy v EU je v ČR již evergreenem. Kritika Komise směřuje zejména do nedostatečné odborné 

přípravy zadavatelů zakázek. Návrh Národního programu reforem 2016 již naznačuje řadu opatření 

včetně strategie elektronizace veřejných zakázek 2016 - 2020 i perspektivu schválení zákona 

o zadávání veřejných zakázek. 

 Společně konstatujeme malý pokrok v oblasti snížení administrativní zátěže podniků, nízkou 

kvalitu veřejné správy, slabou úroveň eGovernmentu a elektronizace veřejných služeb. (ČR je 

v rámci EU na 24. místě.) 

 Přetrvávají nedostatky v dopravní infrastruktuře, je potřeba zkvalitnění silničních a železničních 

sítí a rychlejší tempo investic. 

 Energetická a uhlíková náročnost českého hospodářství je stále vysoká. Cíle do roku 2020 ČR 

neplní a čerpání fondů nezbytných pro financování a vykazování úspor vázne. (Komise zahájila 

řízení proti ČR z důvodu nedostatečné transpozice směrnice o energetické účinnosti.) 

 Přetrvává nedostatek kvalitních a dostupných služeb péče o děti předškolního věku. Přijatá 

opatření (dětská skupina, chůva pro děti) považuje SP ČR pouze za alternativní. Dobrým počinem je 

sleva na dani za umístění dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku. 

 Byl učiněn jen malý pokrok v oblasti odborné přípravy učitelů a zvyšování atraktivity jejich 

povolání. 

Co SP ČR v národní zprávě postrádá: 

 SP ČR pozitivně hodnotí realizovaná opatření zaměřená na zlepšení kvality, efektivity 

a individualizace veřejných služeb zaměstnanosti a cílená opatření aktivní politiky zaměstnanosti 

(dále jen „APZ“). Je však třeba postupně snižovat závislost APZ na zdrojích z  fondů EU a využívat 

inovativní nástroje. 

 Výsledky v oblasti vzdělávání a dovedností hodnotí Komise jako poměrně výrazné (zejména pokud 

jde o zaměstnatelnost absolventů škol a institucí vyššího vzdělání). Komise tedy opakovaně 

směřuje svůj tlak na  inkluzi ve vzdělávání, místo aby se zaměřila na akutní a celoevropský 

problém nesouladu dovedností a reálných potřeb podniků, podporu zavádění duálních systémů 

učňovského školství a odborného vzdělávání a přípravy s důrazem na praktické vzdělávání. 



 

3 

 V souvislosti s demografickým vývojem a nedostatky na trhu práce je třeba také tlačit na pozitivní 

přístup k legální migraci. 

 Z důvodu stále vysokého výskytu daňových úniků Komise opakovaně tlačí na přijímání efektivních 

opatření. SP ČR řadu z nich obecně podporuje, nicméně tlak Komise odvádí pozornost státní 

správy od opatření směřovaných na skutečné zjednodušení a předvídatelnost daňového systému, 

snížení nákladů spojených s dodržováním daňových předpisů či zavedení podpůrných 

či kompenzačních opatření pro řádné plátce daní.  SP ČR volá po vyhodnocení „zlepšení 

a systémové změny“ z hlediska klientského přístupu, protože administrativa spíše narůstá.  

 Komise se v národní zprávě zcela oprávněně zaměřila zejména na kritiku e-governmentu. 

Nekomentuje opatření k rozvoji digitální ekonomiky. ČR již realizuje svůj Akční plán pro rozvoj 

digitálního trhu, nicméně se nedaří plnit opatření zaměřené na podporu výstavby 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Největší slabinou však zůstává neefektivní 

způsob koordinace aktivit spojených s rozvojem digitálního trhu a digitální ekonomiky a absence 

jednoho gestora za tuto oblast (dobrým a blízkým příkladem může být Polsko). 

 

*** 

 


