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Stanoviska Svazu průmyslu a dopravy ČR k bodům jednání 
120. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 

dne 27. července 2015 
 
 
1. Materiály k projednání 
 
1.1  Základní parametry návrhu státního rozpočtu na rok 2016 

(Podkladový materiál MF a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro 
hospodářskou politiku) 
 

Shrnutí 
 Předložený koncept sestavení rozpočtu je obdobný materiálu z loňského roku 

 Struktura (detail) materiálu neumožňuje plné vyhodnocení z hlediska záměrů a čekávání SP ČR 

v oblasti hospodářské politiky – nelze v tuto chvíli dát definitivní stanovisko. 

 Předpokládáme, že budeme mít možnost se vyjádřit ještě po dopracování návrhů jednotlivých 

kapitol, a to před předložením finálního návrhu státního rozpočtu (v situaci, kdy bude možná 

návrh případně upravit i na základě našich stanovisek) 

 Jednotlivé  části  jsou  zpracovány  s různou  mírou  podrobnosti.  Např.  údaje  vztahující  se 

k technickým normám neodpovídají charakteru podkladu 

 Opět  žádáme  (jako  každý  rok)  o  předložení  k finálnímu  návrhu  SR  přehledného  souhrnu 

hlavních změn a propočet dopadů jednotlivých opatření hospodářské politiky vlády. Tj. stručný 

přehled  v časové  řadě  (včetně  výhledu do  roku 2018)  v přehledné  struktuře  souhrnných  částek 

členěných  podle  priorit  hospodářské  politiky  vlády  bez  potřeby  detailního  vyhledávání  ve  více 

tabulkách  (například oblasti  jako VaV, podpora  exportu, odborné  vzdělávání, podpora  investic, 

komplexní  vyhodnocení  a  odhady  opatření  na  zlepšení  výběru  daní  atd.)1Požadavek  jsme 

formulovali  na  jednom  z předchozích  plén    v letošním  roce  a  byl  podpořen  i  PT  pro  HP  na 

zasedání 20.7. 2015  

 Návrh  SR  je  zpracováván  v období  „stabilnějším“  oproti  předchozím  rokům,  výchozí  stav  je 

méně  kritický  a  fiskální  politika  není  v současnosti  hlavním  tahounem  či  bariérou 

ekonomického  růstu  (v  kontextu  vývoje  posledních  let  není  výrazný  tlak  na  tvrdou  fiskální 

restrikci,  ekonomika  je  ve  fázi  oživení,  ekonomické  výsledky  letošního  roku  jsou  převážně 

pozitivní, na finančních trzích jsou nízké úrokové sazby) 

 Kladně  hodnotíme  záměr  snížení  deficitu  v návrhu  rozpočtu  na  výši  70 mld.  Kč.  Vzhledem 

k podmínkám (vývoj ekonomiky, plnění rozpočtu) by mohl být  i nižší, nicméně by to nesmělo 

znamenat  omezení  výdajů  souvisejících  s prioritami  hospodářské  politiky  na  zvyšování 

konkurenceschopnosti ekonomiky. 

 

 

                                                 
1Tedy v čem jednotlivé priority vlády ve vztahu k SR spočívají a jak se v něm odrážejí – například priorita 
podpory investic v členění údajů za „výdaje – vládní investice (doprava, …)“, „kofinancování projektů“, 
„podpora průmyslových zón“, „podpora skrze investiční pobídky“, jiné podpůrné daňové nástroje atd. Zmíněný 
výčet je jen ilustrativní. 
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Makroekonomické předpoklady 
 Ekonomická  situace  –  ČR  ve  fázi  ekonomického  oživení  a  pokračování  kladných  hodnot 

výsledků 

o Výsledky  letošního  roku:  pokles  míry  nezaměstnanosti,  růst  HDP,  růst  průmyslové 

produkce a zakázek, pozitivní ekonomický sentiment 

 Makroekonomická predikce 

o Dle našich predikcí, posledních výsledků a očekávání nevnímáme celkově výrazné riziko 

v makroekonomické predikci předložené v materiálu pro roky 2015 a 2016  

o Stejně  jako my  (SP  ČR)  či  řada  dalších  institucí,  provede MF  ČR  ve  své  červencové 

prognóze  pravděpodobně mírnou  revizi  predikce, minimálně  pro  tento  rok,  směrem 

nahoru. Pravděpodobně  dojde  k přepočtu  odhadu příjmů.  S jakými dodatečnými pro 

SR  příjmy  je  počítáno  z titulu  revize  predikce  a  jak  s nimi  bude  naloženo  –  budou 

použity na nižší výši deficitu? 

 

Příjmy státního rozpočtu 

Daňové  
 Celkově daňové odhady uvedené v podkladu nepovažujeme za vysoce  rizikové2, předpoklady 

pro rok 2016 jsou pravděpodobné, i když lze nalézt otazníky jako skutečnost plnění v letošním 

roce  či nad odhady dopadů zavedení kontrolního hlášení DPH a elektronické evidence  tržeb, 

kde navíc doposud nebyl schválen zákon o elektronické evidenci tržeb. 

 

Ostatní  
 Úhrady z vydobytých nerostů  

o Je pro nás nepřijatelné,  aby MPO  řešilo  výpadek  spojený  s původně  rozpočtovanými 

příjmy  z vydobytých  nerostů  omezováním  výdajů  na  prioritní  oblasti  hospodářské 

politiky  (podpory  strategických  investičních  akcí,  financování  technologických  center  a 

center  strategických  služeb,  podpora  veletrhů  a  výstav  v zahraničí).  Požadujeme  řešit 

zajištěním jiných zdrojů. 

 Poplatky za přístup k technickým normám. V minulém roce došlo ke zvýšení poplatků a SP ČR 

souhlasí, že při současném nastavení přístupu k technickým normám ČSN je zdražení nereálné 

a dále omezující podnikatelské prostředí. Z našeho pohledu problém není jen o výši poplatku, 

ale i o vazbě poplatek versus kvalita služby 

 
 

Výdaje státního rozpočtu 
 Předložený materiál obsahuje v některých oblastech jen základní parametry 

o Například  nelze  zhodnotit,  jak  je  v rozpočtu  zohledněn  přístup  vlády  ke  snižování 

výdajů  na  služby.  Předpokládáme,  že  ve  finální  verzi  návrhu  SR  v položce  výdaje  na 

služby bude letos konečně patrný výraznější pokles 

 Zvyšování výdajů na platy ve výši 3 %  je otázka politicky citlivá. Mzdy v soukromé sféře  letos 

nerostou  v míře,  která  byla  navýšena  zaměstnancům  ve  veřejné  sféře  (v  rámci  schváleného 

rozpočtu pro  rok 2015). Dle našich šetření ani  letos  firmy neočekávají nárůst 3 %  (očekávání 

                                                 
2 Plus možnost vyššího příjmů z titulu revize ekonomické prognózy 
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pro  rok 2015  jsou pod 2 %),  i když najdeme několik  firem, kde  se nad 3 % dostaneme  (plus 

možné  prémie/bonusy,  13.  platy  apod.). Nicméně  za  důležité  považujeme,  aby  nedocházelo 

k plošnému navyšování. 

 

Výdaje státního rozpočtu – dílčí „zájmové“ oblasti SP ČR 
 VaV 

o V kapitole  „Technologická  agentura  ČR“  požadujeme  navýšení  rozpočtu  v souladu 

s usnesením  vlády  ČR  ze  dne  25.  května  2015  č.  380  s cílem  podpory  aplikovaného 

výzkumu  (a naplnění  indikátorů udržitelnosti VaVpI  center), a  to  konkrétně o  částku 

500 mil. Kč pro rok 2016 oproti předloženému návrhu. 

 Doprava  

o Problémem je nadále připravenost staveb a limitující legislativa. 

 Podpora zahraničního obchodu 

o Vítáme  posílení  výdajů  u  klíčové  instituce  na  podporu  exportu  ČEB,  a.s.,  zejména 

navýšení základního kapitálu o 1 mld. Kč. Žádáme o upřesnění, že posílení pojistných 

fondů EGAP bude  z prostředků  státního  rozpočtu, což není  z podkladového materiálu 

jednoznačně zřejmé. 

o Ve finálním návrhu rozpočtu (po dopracování kapitol MPO a MZV) by nemělo docházet 

z rozpočtových  důvodů  k  zužování  zahraniční  sítě  ekonomických  diplomatů  na 

zastupitelských  úřadech  České  republiky  a  zahraničních  kanceláří  CzechTrade.  Stejně 

tak by neměly být redukovány počty podporovaných veletrhů v zahraničí.  

 Co chybí v materiálu: 

o Nejsou  zmíněny  prostředky  ze  SR  na  kofinancování  evropských  strukturálních  a 

investičních fondů.  

o Odhady výdajů spojené s přijímáním uprchlíků. 

o Není zmínka o záměru zrušení druhého pilíře a  jeho dopadu do SR, přestože se  jedná o 

jednu z významných změn s dopadem do SR  

Návrh usnesení 
Sociální partneři 

 berou předloženou informaci na vědomí 

 žádají vládu, aby na příští jednání k návrhu SR předložila informaci o jeho vazbách na 
plnění jejích priorit  

 

 

 

 

 


