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Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR
k Doporučením Rady
k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2015
(KOM (2015) 254)
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) kvituje, že Evropská komise (EK) splnila svůj slib, zkvalitnila
v rámci evropského semestru přípravu na vydání ekonomických doporučení a dala větší prostor
členským státům i sociálním partnerům seriózně reagovat. Zpráva o České republice (tzv. „Country
Report“) vydaná 26. 2. 2015 umožnila rezortům jednat individuálně s Komisí a vyjasnit vzájemné
postoje, a sociálním partnerům konfrontovat jejich připomínky k Národnímu programu reforem 2015
(NPR 2015) s jejím hodnotícím pohledem.
Vydaná doporučení jsou nyní očištěna od balastu nejasností, jsou jasná, redukovaná a lépe
uchopitelná. Ačkoliv cílem Komise bylo soustředit se jen na doporučení podporující růst
a zaměstnanost, z pohledu SP ČR se jí to tak úplně nepodařilo, a to zejména viděno z perspektivy
konkurenceschopnosti podniků.
Doporučení 1: Dosáhnout fiskální korekce 0,5 % HDP v roce 2016. Dále zlepšit nákladovou
efektivnost a správu ve zdravotnictví.
SP ČR považuje narovnání veřejných financí za jednu z podmínek dlouhodobé stability, kde snížení
strukturálního salda a dlouhodobá fiskální udržitelnost musí být hlavními cíli veřejných financí.
Případné navyšování veřejných výdajů by mělo odrážet nejen ekonomický vývoj, ale i racionalizaci
hospodaření veřejného sektoru a zlepšení výběru daní, které nebude na úkor nákladů a rizik
pro poctivé plátce. Navyšování výdajů nesmí být plošné a neodpovídající růstu kvality veřejné správy
nebo vývoji celé ekonomiky. Klíčové pro hodnocení budou konkrétní parametry a případné změny
struktury v rámci státního rozpočtu. Preferovány zůstávají „investiční výdaje v souladu s prioritami
hospodářské politiky vlády“.
Doporučení 2: Bojovat s daňovými úniky, zjednodušit daňový systém a provést protikorupční plán.
Podniknout opatření ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti při zadávání veřejných zakázek,
zejména zavedením centrálního registru veřejných zakázek a posílením vedení a dohledu.
SP ČR podporuje doporučení Komise zaměřená na boj proti daňovým únikům, zjednodušení
daňového systému a vyšší efektivitu výběru daní. Vláda se zaměřuje na boj proti daňovým únikům
a v této oblasti se zavádí a navrhuje celá řada opatření. SP ČR podporuje například elektronickou
evidenci tržeb. I přes akceptaci či podporu některých opatření boje proti daňovým únikům, ne se
všemi SP ČR vyjadřuje souhlas a upozorňuje na značná rizika a náklady i pro poctivé subjekty.
Příkladem je kontrolní hlášení DPH či podoba současného návrhu zákona o prokazování původu
majetku. V oblasti zjednodušení daňového systému zatím k přílišnému zjednodušování, i vzhledem
k novým opatřením a povinnostem, nedochází. Některé další požadované otázky nejsou
v současnosti řešeny. SP ČR dlouhodobě volá po pevné střednědobé koncepci směřování daní, která
by jasně vymezovala, které změny se chystají a v jakém směru. Za vhodná SP ČR považuje i některá
doplnění uvedená k tomuto doporučení v dokumentu Doporučení Rady týkající se například vysokých
nákladů na dodržování daňových předpisů či otázky zjednodušení daňových přiznání a využívání
předvyplněných formulářů. Doporučení neodráží veškeré konkrétní aspekty. SP ČR souhlasí
s hodnocení Komise, že postupy při zadávání veřejných zakázek stále nejsou dostatečně efektivní
a transparentní.
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Doporučení 3: Snížit vysoké daňové zatížení práce u osob s nízkými příjmy přesunutím daňové
zátěže do jiných oblastí. Dále zvýšit dostupnost cenově přijatelných služeb péče o děti.
Komise oproti „Country Report“ zmírnila tlak na snížení zdanění práce. V CSR doporučuje snížit
vysoké zdanění práce jen u osob s nízkými příjmy a navrhuje opakovaně přesun daňové zátěže
do jiných oblastí. SP ČR při projednávání NPR 2015 uznal argument Ministerstva financí ČR,
že v současné ekonomické situaci ještě není prostor pro snížení zatížení práce, který se může vytvořit
například lepším výběrem daní. Nicméně ve finální fázi NPR 2015 se již deklarovaný závazek vytvořit
tento prostor bohužel neobjevuje. Pokud jde o přesun daňové zátěže do jiných oblastí, je třeba dobře
zvážit výsledný efekt na zaměstnanost. Navrhovaná opatření buď budou bez výrazného efektu (daň
z nemovitosti), nebo budou kontraproduktivní (zdražení pohonných hmot, recyklační poplatky
apod.). Navíc SP ČR se staví zásadně proti novým ekologickým daním a doporučuje spíše provést
revizi stávajícího systému.
SP ČR podporuje i evergreen, který se objevuje v doporučeních již třetí rok, zvýšit počet a dostupnost
zařízení péče o děti v předškolním věku, neboť to je jedno z řešení, jak zvýšit obecně zaměstnanost
žen a jak usnadnit oběma rodičům návrat na trh práce.
Doporučení 4: Přijmout reformu vysokého školství. Zajistit odpovídající odbornou přípravu učitelů,
podpořit školy vykazující slabé výsledky a podniknout opatření ke zvýšení školní docházky
u znevýhodněných dětí a Rómů.
Z hlediska konkurenceschopnosti podniků a jejich omezeného přístupu k pracovní síle
s odpovídajícími dovednostmi je toto doporučení pro SP ČR naprosto nedostačující, oproti „Country
Report“ tam vypadla absolutně podpora odborného vzdělávání a lepší sladění dovedností s trhem
práce („labour market matching“). Návrh je z našeho pohledu nevyrovnaný, převládá podpora
inkluze a snižování vlivu socio-ekonomického statutu na studium (byť důležitost těchto opatření
nezpochybňujeme).
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