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Úvod 

Každý stát na světě má své vlastní národní hospodářství. Každý stát si své národní 

hospodářství chrání, dovádí ho k dokonalosti, aby přispívalo k celkovému blahobytu celé 

své společnosti. Národní hospodářství lze definovat jako jednotný ekonomický systém, 

který shrnuje veškeré elementární jednotky (institucionální jednotky, jednotky stejnorodé 

produkce), které mají svou ekonomickou činnost na daném území, nám poskytuje 

jednotný obraz o vztazích mezi těmito jednotkami, vývoji a nástroji použitými k předem 

stanovenému cíli.   

V období první poloviny 90. let probíhal na našem území proces, jehož cílem bylo 

přetransformovat naše socialistické hospodářství na hospodářství tržního charakteru. 

Pojem „prorůstává politika“ v té době neměl pro naše národohospodáře rozhodující 

význam. Hlavním cílem první poloviny 90. let bylo stabilizovat naši ekonomiku. Za oběť 

padly hlavní makroekonomické ukazatele (např.: nezaměstnanost, inflace, ekonomický 

růst).  Postupný vývoj české ekonomiky ve 2. polovině 90. let přinesl mnoho zklamání 

jak českým ekonomům, tak široké veřejnosti. Po překonání peripetií spojených 

s počátkem reforem prošlo české hospodářství v letech 1994 -1996 výrazným oživením 

spojeným s rostoucí makroekonomickou nerovnováhou. Následná recese, ze které se 

ekonomika nevymanila prakticky do konce století, narušila veškerá očekávání, která 

byla s reformním procesem spojována. Představy o dynamickém růstu se v mžiku 

rozplynuly. Nová naděje přišla až v novém tisíciletí, která dala našemu budoucímu vývoji 

nový řád a směr. Podpisem přístupové smlouvy do Evropské unie jsme se zavázali 

dodržovat určitá pravidla, tolerovat společné členy, ale hlavně dodržovat ekonomickou 

morálku, která povede k stále vyšší hospodářské dynamice a blahobytu celé 

společnosti. Tohoto má být dosaženo s pomocí tzv. prorůstové politiky, jejíž 

charakteristika, význam a samotná aplikace bude předmětem této bakalářské práce.  

Hlavním cílem je nastínit propojenost prorůstové politiky s aktuální problematikou 

(reforma deficitu veřejných financí), jejíž řešení se jeví jako významné v budoucím 

rozvoji české společnosti.  

Praxi vždy předchází teorie. Také tomuto tak je i v mé bakalářské práci. V první 

kapitole  se zabývám základními teoriemi ekonomického růstu, vzestupně tak jak se 

vyvíjely v závislosti na dobovém přístupu k politické ekonomii.  Teorie ekonomického 

růstu vytváří jakýsi základní rámec, který svým empirickým přínosem přispívá k tvorbě 

strategií růstu (pror ůstové politice ) národních ekonomik. 
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Je Evropská unie opravdu konkurenceschopná? V případě, že ano „Jakou měrou 

k tomuto přispívají jednotlivé členské státy? Je jejich hospodářský vývoj závislý na 

Evropské unii jako celku nebo jsou životaschopné i samostatně? Je Lisabonská 

strategie opravdu životaschopná nebo je to jen další řadový dokument, který je jen 

jakýmsi doplňkem předešlých? Co přináší Lisabonská strategie České republice? 

Takové i další otázky si můžeme položit v souvislosti vstupu České republiky do 

Evropské unie, kdy jsme se zavázali dodržovat určitá pravidla, ekonomickou morálku a 

přispívat tak hospodářské dynamice a blahobytu celé společnosti. Problematikou 

řešenou v souvislosti s výše uvedeným jsem se zabýval v druhé kapitole .   

Česká ekonomika zažívá velmi příznivé období hospodářského růstu. V souvislosti 

s tímto vývojem se otevírá prostor pro debaty a okamžité řešení vážného stavu 

veřejných financí. Ten na straně jedné svým špatným stavem omezuje manipulační 

prostor fiskální politiky a přispívají k její strnulosti a na straně druhé omezují stabilizaci 

dlouhodobého ekonomického růstu. Otázkami „Jak by měla být tato situace řešena? 

Jakým způsobem přistoupit k eliminaci již alarmujícího stavu deficitu veřejných financí? 

A jaký dopad může mít zvolena varianta řešitelnosti deficitu veřejných financí na 

makroekonomickou rovnováhu?“ jsem se zabývám ve třetí kapitole této bakalářské 

práce. 
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1. Ekonomie r ůstu a pror ůstová politika 

 
Po desítky let je národy považován ekonomický růst za ústřední ekonomický a 

politický cíl. Formálně ekonomický růst představuje zvýšení potencionálu země,  

tj. potencionálního produktu. Pokud bychom toto měli znázornit pomocí hranice 

produkčních možností, znamenalo by to posun křivky severovýchodním směrem  

(tj. vpravo, nahoru).  

Vlivem globálního prostředí jsou státy nuceny zvyšovat svou 

konkurenceschopnost, v návaznosti na dosahování požadovaného růstu. Všechny cíle a 

k tomu užité nástroje jsou shrnuty pod společný jmenovatel Prorůstová politika. Pro 

vysvětlení prorůstové politiky nelze nalézt v žádné učebnici ucelenou definici, proto pro 

tento výklad nám postačí toto: prorůstovou politiku lze charakterizovat jako ucelený 

systém cílů a užití či využití, jak už z kvalitativního nebo kvantitativního hlediska nástrojů 

shrnutých do jednotné koncepce, pomocí niž má být dosaženo trvalého růstu. 

 

1.1. Teorie r ůstu a její p řístupy 

 
Světová banka ve spolupráci s Eurostatem, ROSSTATem1, CISSTATem2 vydává 

průběžné zprávy hodnocení výkonnosti států, která je poměřována agregátem hrubého 

domácího produktu na obyvatele (HDP). Podle jejich zprávy z 1. dubna 2007 byla v roce 

2005 nejbohatší zemí na světě Spojené státy, jejichž hrubý domácí produkt na obyvatele 

činil 41 950 dolarů (podle parity kupní síly).3 Naopak jednou z nejchudších zemí byla 

Burundi, jejíž obyvatelstvo disponovalo pouhými 640 dolary na rok.4 Na první pohled je 

patrný značný rozdíl a klademe si otázky jako např. „Co zapříčiňuje tak velké rozdíly 

mezi důchody těchto dvou států a jejími obyvateli?“. To se nám snaží zodpovědět teorie 

ekonomického r ůstu.  Teorie nehledají pouze mezinárodní rozdíly v úrovni důchodu na 

obyvatele, ale zabývají se také problematikou lišících se měr přírůstku (či úbytku) 

důchodu na obyvatele v delším časovém horizontu. Teorie růstu se snaží zobecnit 

                                                           
1 Federál States Statistics Service of Russia 
2 Interstat Statistical Committee of the Commonwelth of Independent States 
3 Metoda vyjadřující objem statků a služeb které si lze na daném trhu za určitou měnovou jednotku koupit. 
Je-li např. parita kupní síly rovna poměru 1:5 znamená to, že za 1 jednotku domácí měny lze zakoupit 
stejné množství zboží a služeb jako za 5 jednotek zahraniční měny. 
4 Data byla čerpána z http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table1_1.pdf 
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poznatky z různých zemí  

a napomáhá tvořit recepty, které mají přispívat dlouhodobé dynamice vývoje národního 

hospodářství. 

Ekonomickým růstem obecně považujeme za výsledek změn využití dostupných 

výrobních faktorů a změn v intenzitě využití (produktivitě) dostupných výrobních faktorů. 

Podstatné je rozlišovat mezi kvalitativními  a kvantitativními  zdroji. U kvantitativních 

zdrojů je nutné k růstu reálného HDP v čase zapojovat  

do výroby novou pracovní sílu, akumulovat kapitál, využívat větší množství půdy, 

nerostného resp. surovinového bohatství, tedy přírodních zdrojů se stejným kvalitativním 

charakterem. V tomto případě hovoříme o tzv. extenzivním r ůstu . 

Naopak růst reálného HDP může být založen na kvalitativním využívání zdrojů. 

Tato kvalita spočívá v intenzivnějším využití práce, kapitálu, půdy, technického rozvoje. 

Pokud bude ekonomický růst směřován tímto směrem, hovoříme o intenzivním r ůstu .  

V dnešním globalizovaném světě lze do širšího pojetí kvalitativních zdrojů zahrnout 

mezinárodní resp. celosvětové využití dělby práce, mezinárodní pohyb kapitálu a s nimi 

spojenou liberalizaci mezinárodního pohybu výrobních faktorů, informační vybavenost 

výrobců podmíněnou technickým rozvojem nebo zásahy států do ekonomik (regulace či 

deregulace). 

 

1.1.1. Klasická ekonomie r ůstu 

 
Samotné počátky teorie růstu sahají k dílu A. Smitha „Pojednání o podstatě  

a původu bohatství národů“ z roku 1776.5 Myšlenky vyjádřené Smithem v jeho díle 

nebyly téměř ničím novým, než co by bylo možné  najít u jeho předchůdců Hume, 

Cantillon, Turgot, Quesney. Jeho velkolepost spočívala v něčem jiném. Především 

v tom, jak Smith shrnul ekonomické vědění svých předchůdců do tak celistvého díla jako 

bylo Bohatství národů. Toto sám potvrzuje i J. A. Schumpeter, který napsal: 

 

„...skutečností je, že v Bohatství národů není jediná analytická myšlenka, princip nebo metoda, 

která by byla v roce 1776 zcela nová… Ale i když Bohatství národů neobsahuje žádné skutečně nové 

                                                           
5 A. Smith (1723 – 1790) při psaní svého velkolepého díla „Pojednání o podstatě a původu bohatství 
národů“ vycházel z morálně – filozofických názorů svého přítele D. Huma. Toto dílo ho vyneslo na vrchol a 
je považován za zakladatele politické ekonomie jako vědní disciplíny. Smith také položil základy klsické 
teorii mezinárodního obchodu, a to na principu absolutních výhod. 
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myšlenky a i když se jako intelektuální výtvor nevyrovná Newtonově principii či Darwinově Původu, je 

přesto velkým výkonem a plně si zasloužilo svůj úspěch.“ 

                          (Schumpeter, 1986, s.184 – 185)  

 

Smith ve svých závěrech došel k tomu, že klíč k růstu lze spatřovat v dělbě práce , 

jak na národní úrovni, tak v mezinárodním měřítku, akumulaci kapitálu,   

která byla přisuzována třídě kapitalistů, kteří spořili a investovali. Součástí jeho teorie 

kapitálu byl také „saving-is-spending“ teorem – tvrzení, že úspory jsou rovněž výdaje, 

neboť se proměňují v investice. Třetím klíčovým prvkem byl technický pokrok.  Smith 

prosazoval svobodný obchod, spočívající na fungování neviditelné ruky trhu , jejíž 

předpokladem pro správné fungování je leissez fair – zdržování se státních zásahů do 

ekonomiky. Dále objasnil, jak svobodný mezinárodní obchod umožňuje chudším zemím 

přibližovat se zemím bohatším. Na počátku 19. století byl vnesen Thomasem R. 

Malthusem a D. Richardem do problematiky ekonomického růstu další klíčový prvek – 

zákon klesajících výnosů.  

 

1.1.2. Keynesiánský p řístup k teorii r ůstu 

 
Tak jako byla klasická, později neoklasická teorie aplikována na ekonomický růst 

v 19. a počátkem 20. století, tak po velké hospodářské depresi z 30. let 20. století přišel 

zcela nový přístup k ekonomickému růstu, který byl plně opakem klasické ekonomie. U 

zrodu stál J. M. Keynes a jeho dílo „Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz“. 

Keynesova Obecná teorie zaměstnanosti, úroků  

a peněz je považována za teorii krátkého období, uzavřena do statického rámce. Proto 

se také stává dynamizace významným příspěvkem v jejím rozvoji. Keynesiánksá teorie 

růstu tak vzniká dynamizací Keynesovy teorie. Prvními, kdo se o toto pokusili, byli dva 

ekonomové působící nezávisle na sobě, angličan Roy F. Harrod6 (1939) a E. Domar 

(1946). Ačkoliv tito dva působili nezávisle na sobě, oba došli ke stejným výsledkům. 

Proto bývá jejich teorie vysvětlována společně jako  

tzv. Harrodova - Domarova keynesiánská teorie r ůstu . V případě Harroda je klíčovým 

                                                           
6 Roy F. Harrod (1900 - 1978) tento profesor na Oxfordské univerzitě významně přispěl k rozvoji teorie 
nedokonalé konkurence, teorie mezinárodního obchodu a především teorii ekonomického růstu. Teorie 
byla založena na dynamizaci Keynesovy teorie. Východiskem jeho modelových úvah se stal princip 
akcelerace. 
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prvkem teorie růstu akcelerátor a Domar vychází z principu multiplikátoru. Pro tuto 

interpretaci se přidržíme verze Harroda. Harrod rozlišoval tři typy ekonomického růsu: 

 

1. Skute čné tempo r ůstu (G A) - je takové tempo růstu, jehož je v dané ekonomice 

dosahováno. 

2. Přirozené tempo r ůstu (G N) – je takové tempo růstu, které udržuje plnou 

zaměstnanost při využití dostupného technického pokroku. Je závislé  

na populačním růstu a na růstu produktivity práce, dosahovaném technickým 

pokrokem. Pro toto platí vztah GN = n + g, kde n je tempo růstu obyvatelstva a g 

je tempo růstu technického pokroku.    

3. Zaručené tempo r ůstu (G w) – je takové tempo růstu, při němž je dosaženo 

požadované efektivnosti kapitálu (jinými slovy je to požadované nebo očekávané 

využití kapitálových kapacit) Gw = 
k

s
, kde k je kapitálový koeficient a s je mezní 

sklon ke úsporám. 

 

Optimálního stavu je dosaženo když: G = Gw = GN. 

  

Zásadním nedostatkem Harrodova - Domarova modelu je skutečnost,  

že nedefinuje mechanismus, jakým by měla být nastolena zmíněná rovnováha,  

proto tento model bývá nazýván „modelem na ost ří nože “. 

 

1.1.3. Neoklasický p řístup k teorii r ůstu 

 
Jádrem neoklasické teorie růstu je neoklasická produk ční funkce. 7 Hlavními 

novými částmi neoklasického růstového modelu jsou kapitál  

a technologické změny a možnost jejich substituce. Tím je odstraněn problému modelu 

Harroda – Domara, kteří pracovali s produkční funkcí s konstantními koeficienty, tj. 

nemožnost substituce práce a kapitálu.  Při vysvětlení neoklasické teorie růstu vyjdeme 

                                                           
7 Cobbova – Duglasova produkční funkce, která vyjadřuje funkční závislost růstu národního produktu na 
růstu práce a na růstu kapitálu. Funkce byla vyvozena již ve 20. letech 20. století pro ekonomiku USA. 
Z této funkce také vycházel ve svém neoklasickém růstovém modelu R. Solow. 
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z neoklasického růstového modelu od tvůrců R. Solowa8 a T. Swana tzv. Solowa a 

Swanova neoklasického modelu .  

Solow a Swan v době, kdy vznikal tento model, přišli s relativně novým pohledem 

na teorii růstu, i když prakticky oba nezávisle na sobě. Při interpretaci  

se přidržíme R. Solowa. Solow vytvořil model ekonomického růstu na bázi agregátní 

produkční funkce. Tento model se podstatně lišil od Harrodova-Domaruva modelu, který 

byl pouze jednofaktorový (jediným růstovým faktorem byla akumulace kapitálu). 

V Solowově modelu dochází k růstu jednak na základě substituce práce a kapitálu  

a jednak na základě technického pokroku. Solow se nesnaží zjistit růst celkového 

reálného důchodu, ale růst reálného důchodu na pracovníka. Klíčovým přínosem 

Solowova modelu je tzv. stálý stav.  To je situace, kdy další dodatečná jednotka kapitálu 

na pracovníka nemá žádný efekt na výstup. Tohoto stavu dosahuje ekonomika pod 

vlivem klesajícího mezního produktu kapitálu. Další akumulace kapitálu (zvyšování 

investic) bude mít smysl pouze tehdy, pokud bude třeba vybavit dalšího pracovníka či 

pokud roste technický pokrok, který rozšíří práci, nebo pokud investice slouží jako 

náhrada amortizovaného kapitálu. Lze říci že, změna kapitálové akumulace na 

pracovníka je závislá na míře úspor a velikosti produktu na pracovníka (závislého na 

produkční funkci). 

Důležitým závěrem neoklasického modelu je, že z dlouhodobého hlediska budou 

ekonomiky chudších zemí růst relativně rychleji, než země bohatší  

(to je způsobeno tím, že blíže stálému stavu ekonomiky rostou pomaleji). Navíc bude 

docházet k velkým transferům kapitálu mezi zeměmi v důsledku realizace rozdílných 

výnosů z kapitálu. Tempo růstu bude záviset pouze na technickém pokroku. 

 

1.1.4. Nová teorie r ůstu 

 

Nová teorie růstu vyjadřuje zcela nový pohled na ekonomii růstu. Mezníkem vzniku 

jsou práce Romera (1986) a Lucase (1988), kteří společně s mnohými dalšími vyvinuli 

novou teorii růstu s cílem definovat explicitně paradigma, ve kterém  

je dlouhodobý růst determinován v rámci endogenních modelů a ve kterých má vládní 

                                                           
8 Robert M. Solow (1924) – patří k nejvýznamnějším americkým neokeynesiánců. Jeho hlavní přínos 
spočívá v rozpracování neoklasické teorie růstu, za niž později obdržel Nobelovu cenu za ekonomii. 
Svými pracemi významně přispěl k rozvoji v oblasti teorie a měření ekonomického růstu. 



 8 

politika na dlouhodobý růst významný efekt.9 Samotná teorie se vyvíjela dvěma směry. 

Smyslem prvního bylo modernizovat a doplnit neoklasický model. Samotné doplnění a 

modernizace spočívala především v pojetí kapitálu a ne přímo zavádění teorie 

technologické změny. Debaty se silně zaměřily na interpretaci termínu kapitál a na 

měření jeho výnosů. Dříve bylo za kapitál považováno pouze hmotné zařízení sloužící 

k výrobě, z něhož plynuly vlastníkům hmotného kapitálu zisky a úroky. Nyní byl do pojetí 

kapitálu zahrnut také lidský kapitál představující souhrn manuálních nebo duševních 

vlastností. Závěry vedly k tomu, že výnosy z takto široce definovaného kapitálu nemusí 

s ekonomickým rozvojem vykazovat tendenci k poklesu, nýbrž naopak k růstu. Součástí 

růstového procesu jsou externality z lidského kapitálu a přenos znalostí mezi výrobci.  

Druhou fází nové teorie růstu je zahrnutí výzkumu a vývoje (R&D)  

a nedokonalé konkurence do modelového rámce. V těchto modelech je endogenní růst 

výsledkem záměrného R&D, působícího nedokonale konkurenčního systému s cílem 

technického pokroku a ekonomického růstu. 

Tyto nové poznatky byly aplikovány v nových modelech, z nichž 

k nejvýznamnějším patří např.: AK model, Romerův „lerning-by-doing“ model, 

Dvousektorový Lucasův model nebo modely výzkumu a vývoje. 

Nová teorie růstu přinesla mnoho významných skutečností. Především iniciovala 

vznik rozsáhlého ekonometrického výzkumu. Nové pojetí kapitálu, investice a podíl 

kapitálu a výzkumu a vývoje na důchodu však nebyly jediným přímým aspektem 

podílejícím na tomto výzkumu. Někteří zkoumali např. politický systém státu a jeho vliv 

na ekonomický růst, institucionální prostředí, transakční nálady nebo míru korupce, 

které ve svém konečném důsledku mohou ovlivnit ekonomický růst dané země.  

S globálním rozvojem společnosti se začaly projevovat mnohé nedostatky, které se 

významným způsobem dotýkaly mnoha vyspělých států i rozvojových států. Problémy 

jako stav životního prostředí, migrace obyvatelstva, nové technologie, vzdělanost, 

vládnutí a jiné, měly více či méně negativní dopady na jejich budoucí ekonomický růst a 

další rozvoj společnosti. V důsledku tohoto vznikla nevládní nezávislá organizace, která 

si kladla za cíl projednávat, řešit a nabádat vlády států intenzivněji se zapojovat do 

řešení globálních problémů. Tato organizace dostala název Římský klub. Učení 

spojené s tímto klubem je označováno jako Škola mezního r ůstu.  

 

                                                           
9  Frait, J., Červenka, M. Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové teorie 
a empirie růstu., Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, studie 3/2002, s. 105. 
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Meze růstu  

 

Trvale udržitelný rozvoj je takovým způsobem ekonomického růstu, který uvádí 

v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního 

prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí 

dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. 

V roce 1968 byl založen tzv. Římský klub (Club di Roma), který sdružuje uznávané 

osoby z mnoha zemí a provádí výzkumy beroucí v potaz problém vývoje světa jako 

celku, aby bylo možno vést rozhodující kroky ke stanovení limitů růstu, popř. limitů 

směru růstu. Tvrdili, že ekonomický růst má své limity, jako např. vyčerpanost půdy, 

nedostatek surovin a paliv, neschopnost přírody absorbovat znečištění. V důsledku toho 

vznikla zpráva pod názvem Meze růstu (The Limits to Growth), která upozorňuje na to, 

že během 21. století dojde k brutálnímu populačnímu pádu v důsledku znečištění, 

vyčerpání úrodnosti obdělávatelných půd  

a nedostupnosti energetických zdrojů. V důsledku toho dojde k prudkému poklesu 

průmyslové i potravinové produkce na 1 obyvatele. Alternativou je regulace porodnosti 

až na úroveň zastavení růstu populace, omezení výroby náročné  

na přírodní zdroje a podpora vědy a výzkumu. Jako reakce na dvacetileté výročí první 

zprávy Římského klubu byla vydána zpráva Překročení mezí (Beyond the Limits). 

Zpráva obsahuje matematické modely, které předpokládají významný pokles životní 

úrovně spojený s vyčerpáním zdrojů a znečištěním životního prostředí mezi lety 2020 a 

2060. 
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2. Strategie pror ůstové politiky České republiky 

 

2.1. Lisabonská strategie 

 
„Evropská unie se stane do roku 2010 nejkonkurenceschopnějším a nejdynamičtějším,  

na znalostech založeným hospodářským prostorem světa…, prostorem, který je s to dosahovat trvalého 

hospodářského růstu, prostorem s početnějšími a lepšími pracovními místy a větší soudržností.“ 

 (Evropská rada, březen 2000 – převzato z Klvačova, 

E., Malý, J., Mráček, J.: LISABONSKÁ STRATEGIE: POSÍLÍ, NEBO OSLABÍ EVROPSKOU 

KONKURENCESCHOPNOST?, str. 12.) 

 

Lisabonská strategie  již po delší dobu patří mezi nejfrekventovanější výrazy v 

Evropské unii (EU). Tento vskutku impozantní plán, zpočátku opěvovaný superlativy  

měl být jakousi „evropskou reformou“, po které se má EU dostat  

na vrchol světového hospodářství. 

 

,,..J. M. Barroso, předseda evropské Komise, nazval tuto strategii „epicentrem reformy EU“. Chápe 

ji jako prubířský kámen, podle kterého budou obyvatelé zemí EU posuzovat úspěšnost EU jako celku. O 

významu Lisabonské strategie se přesto začíná pochybovat i mezi lidmi, kteří evropskou integraci dosud 

téměř bez výhrad podporovali.“ 

 (http://www.cevro.cz/cs/cevrorevue/aktualni-cislo-on-

line/2005/4/42883-lisabonska-strategie-cekani-godota.html) 

 

Samotná originalita a ojedinělost celého plánu spočívá v širokém záběru celého 

spektra cílů, jichž má být strategií dosaženo. Celý její vývoj lze rozdělit  

do dvou fází, a to: 

 

1. fáze – Formování Lisabonské strategie (vývoj do r. 2000) 

 

Hospodářský vývoj koncem 90. let 20. století nelze označit za zcela příznivý ve 

vývoji EU, zejména pak ve srovnání s jinými významnými hospodářskými regiony světa. 

Příčiny byly spatřovány v nerealizovaných ekonomických reformách, v nadměrných a 

dlouhodobě neudržitelných sociálních výdajích nebo naopak v nízké investiční aktivitě 

do vědy a výzkumu a lidských zdrojů. Pokračující integrační trend  
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a působení dalších faktorů (např. nepříznivý demografický vývoj Evropy, strukturální 

změny v ekonomikách jednotlivých členských, ale i nečlenských zemí ovlivněné 

pokročilou globalizací) vyvolalo potřebu, že EU potřebuje komplexní hospodářskou 

strategii, prostřednictvím které by bylo možné dosáhnout vyššího hospodářského růstu 

při zachování principů evropského sociálního modelu. 

V EU již existují procesy a nástroje, které by nějakým způsobem koordinovali 

hospodářské politiky (např. Lucemburský proces (1997) zam ěřený na politiku 

zaměstnanosti; Cardiffský proces (1998) zam ěřený na strukturální politiku, resp. 

strukturální reformy; Kolínský proces (1999) zam ěřený  

na makroekonomický dialog s hospodá řskými a sociálními partnery) , nicméně 

primárně tyto nástroje spadají do kompetencí národních zemí a jejich koordinace  

na evropské úrovni je slabá (pro jejich koordinaci je využívána tzv. metoda otev řené 

koordinace , která ponechává na členských státech možnost volby nástrojů k dosažení 

krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů). Obecně hospodářská politika EU 

nebyla dostatečně koordinována, aby bylo možné lépe využít růstového potenciálu 

členských zemí. 

Na jarním zasedání Evropské komice v Lisabonu byla v roce 2000 přijata vskutku 

originální strategie, kterou lze označit za pozitivní krok s cílem provázat  

a koordinovat jednotlivé agendy hospodářských politik, které mají dopad  

na hospodářský vývoj EU. Lisabonská strategie se tak stala nejfrekventovanějším 

výrazem v EU, která měla reagovat na nepříznivý vývoj koncem 90. let 20. století. 

Prostřednictvím Lisabonské strategie se má EU stát respektovaným soupeřem 

globálního světa do roku 2010. V průběhu daných deseti let se mají členské státy 

začlenit do společného cíle tj. stát se společně nejkonkurenceschopnějšími, 

nejdynamičtějšími a znalostně nejvyspělejšími ekonomikami, schopnými dosáhnout 

udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální 

soudržností a zároveň být schopný čelit tlakům vnějšího světa tj. Spojeným státům 

americkým, Japonsku, Rusku a dynamicky se rozvíjejícím státům Východní Asie (Čína, 

Indie). 

Zpočátku byla strategie vystavěna na jednom pilíři (ekonomický), který byl později 

doplněn o další dva pilíře, a to sociální a environmentální. Obecný rámec celé strategie 

je tak vystavěn na třech základních pilířích, které reflektují existující problémy a usiluje o 

současné naplnění cílů obsažených v ekonomickém, sociálním  
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a ekologickém pilíři. V rámci těchto tří pilířů byly navrženy (identifikovány) základní 

oblasti (osm oblastí), na něž má být „transformace ekonomiky“ zaměřena. 

Mezi oněch osm  oblastí patří: 

 

� Informační společnost pro všechny, 

� Vytvoření evropského výzkumného prostoru, 

� Odstranění překážek pro podnikání, zejména pro malé a střední 

podniky, 

� Ekonomická reforma spojená s dokončení vnitřního trhu, 

� Vytvoření integrovaných finančních trhů, 

� Zlepšená koordinace makroekonomických politik, 

� Aktivní politika zaměstnanosti, 

� Modernizace evropského sociálního modelu, 

 

O rok později k uvedeným oblastem (cílům) přibyl cíl devátý: udržitelný rozvoj  

a kvalita života. 

Všechny uvedené cíle jsou velmi ambiciózní. Mělo jich být dosaženo celou řadou 

metod počínaje evropskou legislativou přes monitorování plnění v jednotlivých členských 

státech Unie až po výše zmíněnou metodu otevřené koordinace politik, avšak příliš 

mnoho cílových oblastí přivedlo strategii do slepé uličky. Stala  

se nepřehlednou s velkým množstvím často i vzájemně protichůdných cílů  

a priorit. 

 

2. fáze – Revize Lisabonské strategie a nová Lisabo nská agenda  

 

V roce 2005 se unijní transformace dostala takřka do poločasu. Již na jarním 

zasedání Evropské rady v roce 2004 byl pověřen bývalý nizozemský premiér Wim Kok 

k vedení expertní skupiny, aby zhodnotili dosavadní výsledky ve vývoji střednědobého 

Lisabonského procesu. Tzv. Kokova zpráva konstatovala,  

že výsledky naplňování cílů Lisabonské strategie nelze považovat za příliš uspokojivé. 

Tempo ekonomického růstu v EU – 15 je hluboce pod prognózovanými 3% HDP. Zboží 

a služby v konkurenceschopnosti zaostávají a nezaměstnanost  

je zhruba dvakrát vyšší než v USA. Investice do vědy a výzkumu zaostávají a chybí 

dostatečně silná vůle po nezbytných sociálních reformách, které se stále více jeví jako 
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naléhavější. K nízkému ekonomickému růstu v zemích Evropské unie  

od počátku vzniku Lisabonské strategie také přispěl celosvětový vývoj (neuspokojivý 

vývoj globální ekonomiky, problémy na světových kapitálových trzích, pokles důvěry 

investorů, pokles světového obchodu, politická nejistota zapříčiněna teroristickými útoky 

a válkou v Afganistanu a Iráku). Všechny tyto souvislosti ovlivnily důvěru podnikatelů i 

spotřebitelů a oslabily domácí poptávku. Tabulka 2.1 Vybrané ukazatele 2001 - 2004  

zobrazuje srovnání EU – 15 a USA. 

 
Tabulka 2.1 Vybrané ukazatele 2001 – 2004 (v %) 
 

2001 2002 2003 2004 
  EU-15 USA EU-15 USA EU-15 USA EU-15 USA 

Nezaměstnanost 7.2 4.8 7.6 5.8 7.9 6.0 8.0 5.5 

Reálný r ůst HDP 1.9 0.8 1.1 1.6 1.2 2.5 2.3 3.6 

Export 18.8 17.1 19.3 15.7 19.6 14.2 19.3 13.1 
 
Zdroj: Eurostat, vlastní zpracovnání 

 

Problematickými oblastmi jsou zejména zaměstnanost a produktivita,  

které nedostatečně přispívají k růstu, klesajícím investicím, a to zejména do výzkumu  

a vývoje.   

V souvislosti s tímto vývojem Kokova zpráva doporučila zaměřit strategii  

na konkrétní opatření s časovou specifikací a na stanovení odpovědnosti za jejich plnění 

na komunitární a národní úrovni. Do popředí byl postavem ekonomický pilíř s cílem 

dosažení dlouhodobého hospodářského růstu a zaměstnanosti členských zemí. Podle 

Wima Koka je „realizace Lisabonské strategie v současné době ještě naléhavější než 

dříve, protože růstová mezera mezi Severní Amerikou a Asií  

na jedné straně a Evropou na straně druhé se prohlubuje a Evropa musí současně čelit 

problému nízkého populačního růstu a stárnutí obyvatelstva…“. Ekonomický pilíř je 

vnímán jako předpoklad pro zajištění symbiózy hospodářského růstu a sociálních  

a ekologických parametrů pro dosažení udržitelného rozvoje.  
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Zdroj: Měsíčník EU aktualit, číslo 19, duben 2005, str. 9 

 

Na základě tohoto byla Lisabonská strategie revidována a vznikla Nová 

Lisabonská agenda  a základní oblasti byly zúženy do pěti prioritních oblastí, mezi něž 

patří: 

 

� Znalostně vytvořená společnost, 

� Dovršení Jednotného vnitřního trhu, 

� Podpora podnikatelského prostředí, 

� Efektivní trh práce, 

� Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. 

 

Znalostn ě vytvo řená spole čnost   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOSPODÁŘSKÝ RŮST 

SOCIÁLNÍ 
PARAMETRY 

ENVIRONMENTÁLNÍ 
PARAMETRY 

• Informa ční spole čnost:  podporovat šíření informačních a komunikačních 
technologií, posílit vůdčí roli Evropy v technologiích mobilních komunikací. 

 
• Výzkum: zřídit společný výzkumný a inovační prostor, zvýšit výdaje do 

výzkumu a vývoje nad 3% a udělat z Evropy atraktivní místo pro vědecké 
mozky a podporovat nové technologie. 

 
• Vzdělání a lidský kapitál:  zatraktivnit školní výuku, nastavit systém 

všeobecného a profesního vzdělání na dosažení znalostní společnosti, 
podpora celoživotního vzdělání a zlepšení mobility pracovních sil. 

Lisabonská strategie v oblasti znalostně vytvořené společnosti požaduje: 
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Dovršení Jednotného vnit řního trhu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Podpora podnikatelského prost ředí 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Lisabonská strategie v oblasti dovršení Jednotného vnitřního trhu požaduje: 

• Zajistit činnou realizaci práva ES: urychlení procesu implementace 
Evropských právních předpisů 

 
• Odstranit p řekážky pro volný pohyb služeb v EU  

 
• Dokon čit Jednotný vnit řní trh pro sí ťová pr ůmyslová odv ětví: 

Postupně liberalizovat trhy plynárenství, energetiky, poštovní služby, 
letecká a železniční doprava a přeprava. 

 
• Dotáhnout na Jednotném vnit řním trhu finan ční služby  

 
• Zaručit férové a jednotné použití pravidel pro hospodá řskou sout ěž 

Lisabonská strategie v oblasti podpory podnikatelského prostředí požaduje: 

• Podnikatelský systém napomáhající inovacím, investi cím a 
podnikatelským iniciativám: snadnější přístup k výhodnému 
financování, podpora malého a středního podnikání, podpora 
odpovědného řízení podniků. 

 
• Nižší nákladové b řemeno pro podnikatelskou činnost a redukce 

byrokracie: lepší legislativní strategie, menší časová náročnost a nižší 
náklady se zakládáním podniků. 
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Efektivní trh práce  

 

 

 
 
 
Ochrana životního prost ředí a udržitelný rozvoj  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ochrana životního prost ředí a udržitelný rozvoj  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové prioritní oblasti mají být sestaveny a koordinovány tak, aby docházelo k jejich 

vzájemnému doplňování než oddalování se sobě navzájem. Tomu také odpovídá další 

postup při formování Lisabonské agendy tj. vytvoření klimatu  

pro partnerství pro růst a zaměstnanost, projevující se v efektivní koordinaci shora 

(Evropské unie), tak ve vytvoření jednotlivých Národních lisabonských program ů na 

Lisabonská strategie v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje požaduje: 

Lisabonská strategie v oblasti efektivního trhu práce požaduje: 

• Zapojení aktivní části obyvatelstva na trhu práce: zvýšení celkové 
zaměstnanosti na 70% (do roku 2010), míra zaměstnanosti žen na 60% 
(do roku 2010) a míra zaměstnanosti starších osob na 50%  
(do roku 2010). 

 
• Definovat víceletý program pro lepší p řizpůsobivost firem, kolektivní 

vyjednávání, zpomalení r ůstu mezd, vyšší produktivita, nové 
technologie a lepší organizace práce  

 
• Odstran ění překážek, které brání ženám v zapojení se do pracovní ho 

procesu a podpo ře rovných p říležitostí  
 

• Sladit evropský sociální model: umožnit sociální zaopatřenost při 
přeshraničním pohybu občanů za prací, přijmout směrnice pro agentury 
nabízející dočasnou nájemní práci. 

 
• Vymítit chudobu: zaměřit se na problémy určitých cílových skupin a 

shodnout se na programu sociální integrace. 
 

Lisabonská strategie v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje 
požaduje: 

• Boj proti zm ěnám klimatu  
 

• Oddělení vazby mezi hospodá řským r ůstem a využíváním zdroj ů: boj 
proti stoupajícímu objemu dopravy, vytvoření společného rámce pro 
zpoplatnění používání dopravní infrastruktury, využívání udržitelných 
zdrojů a redukce odpadů. 

 
• Vytvo ření nového pracovního rámce: přijetí směrnic pro zdaňování 

energie a ekologické odpovědnosti 
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úrovni jednotlivých členských států pro období 2005 – 2008. Jednotlivé členské státy 

přijmou vlastní Národní program reforem , který následně předloží Evropské komisi 

k zhodnocení.  Národní program reforem představuje závazný politický dokument 

s makroekonomickou, mikroekonomickou oblastí a politikou zaměstnanosti, který musí 

odrážet Unijní cíle hospodářského růstu a plné zaměstnanosti na tříleté období. 

Nová Lisabonská strategie v tomto případě představuje modifikovanou strategii 

hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje. Lze ji chápat jako pyramidu, na 

jejímž vrcholu je hospodářský růst a v jejíž základech se nacházejí nutné sociální a 

environmetální parametry. Klíčovým úkolem „nové“ agendy  

je zajištění růstu a zaměstnanosti. Tento úkol se člení na tři cíle: 

 

� přitažlivou Evropu pro investory i pro ty, kteří v ní pracují, 

� motorem růstu by měly být znalosti a inovace, 

� aktivizace politik vedoucích k vytvoření více a lepších pracovních 

míst. 

 

Základem struktury pro naplňování těchto cílů nové Lisabonské strategie  

se stávají akční programy jak na národní úrovni (Národní program reforem), tak akční 

programy na úrovni EU (Komunitární lisabonský program). Tímto dochází 

k zřetelnějšímu stanovení odpovědnosti ze jednotlivá opatření jak na národní úrovni, tak 

na komunitární úrovni. 

 

2.1.1. Role České republiky v Nové Lisabonské agend ě 

 
Role České republiky v Nové Lisabonské agendě, jež spatřila světlo světa v únoru 

2005 je dvojího rázu. 

První role spočívá v pozici subjektu, který je zavázán plnit některé  

ze stanovených bodů strategie. Míra plnění jiných ustanovení není nikterak závazná, 

nicméně můžeme očekávat veřejnou kritiku Evropské komise, jako člena,  

který se výrazně nepřizpůsobivě vyčleňuje z řady. 

Druhá role spočívá v pozici subjektu, který by se měl zejména některými pasážemi 

Nové Lisabonské strategie ve vlastním zájmu inspirovat. Řada úvah  

ve strategii vedených může představovat návod na cestu žádoucím směrem. 
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2.2. Prorůstová politika České republiky 

 
Jádrem nové Lisabonské agendy mají být střednědobé plány vytvořené členskými 

státy v podobě Národních program ů reforem. Na podzim roku 2005 byly jednotlivé 

členské země EU a tedy i Česká republika, vyzvány Evropskou komisí  

ve smyslu naplnění cílů nové Lisabonské agendy k vypracování prvního Národního 

programu reforem.  

V souvislosti s vyzdvihovanými požadavky více podpořit hospodářský růst  

a zaměstnanost v jednotlivých členských státech EU Česká republika uvítala tento návrh 

na vytvoření národního dokumentu – Národního programu reforem, jehož cílem je posílit 

politickou zodpovědnost  za naplňování cílů Lisabonské strategie  

a vyhodnocovat plnění stanovených reformních kroků na úrovni členských států. 

Národní program reforem je koncipován do tříletého horizontu, tj. na období  

2005 – 2008. Národní programy reforem umožňují členským státům volně disponovat a 

nakládat svými nástroji hospodářské politiky tak, aby bylo dosaženo cílů stanovených 

v Lisabonské strategii. 

Při zpracování Národního programu reforem České republiky byly využity dvě 

strategie, a to: 

 

� Strategie udržitelného rozvoje České republiky 

� Strategie hospodářského růstu 

 

Opatření na podporu růstu a zaměstnanosti, obsažené v Strategii hospodářského 

růstu korespondují s opatřeními v Národním programu reforem, s přihlédnutím ke 

skutečnosti, že Strategie hospodářského růstu je koncipován  

na období 2006 – 2013. Strategie hospodářského růstu se zaměřuje na prorůstová 

opatření směřující Českou republiku k oborům s vysokou přidanou hodnotou stojící na 

kvalifikované pracovní síle a aktivně využívající výsledků výzkumu a vývoje  

ke zlepšení konkurenceschopnosti České republiky. Právě proto se strategie zaměřuje 

na pět prioritních oblastí jejichž podpora má vystavět konkurenceschopnější zemi. Mezi 

tyto oblasti, do kterých prioritně směřují státem investované prostředky patří: 
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� Institucionální prostředí 

� Zdroje financování 

� Infrastruktura 

� Rozvoj lidských zdrojů 

� Výzkum, vývoj a inovace 

 

Těchto pět pilířů tvoří páteř celé strategie, panuje mezi nimi naprostá provázanost 

na všech úrovních a proto je nutné dokument chápat jako celek, žádný z pilířů je 

postradatelný. 

 

Institucionální prost ředí 

 

Institucionální prostředí je nedílnou součástí správného fungování celého procesu 

prosazování a uplatňování nástrojů k dosažení cílů Strategie hospodářského růstu a 

Národního programu reforem. Tato část strategie se věnuje oblastem,  

které se jeví pro celý systém jako nedostatkové. K oněm oblastem patří: 

 

� Legislativní prost ředí a soudní systém – Soudní systém funguje 

pomalu a neefektivně. Právní normy jsou příliš složité a často 

nepřehledné. Zdlouhavost, pomalost a neefektivní výkonnost soudního 

systému vyvolává nedůvěru ve stát a jeho fungování.  

� Oblast ve řejných služeb – Vzájemná komunikace státních orgánů  

je nevyhovující a vyvolává zbytečnou administrativní zátěž  

na podnikatele i občany.  

� Daňová soustava – Oblast daňové soustavy představuje velmi 

komplikovaný a mnohdy chaotický systém, který by měl být přepracován 

na systém jednoduší a přehlednější. Neměl by tvořit barieru  v růstu 

zaměstnanosti, bránit ve vstupu mezinárodních firem na náš trh a některé 

daně jsou administrativně náročné a jejich správa je mnohdy nákladnější 

než jejich výnos.  

� Konkuren ční prost ředí – Konkurenční prostředí české ekonomiky  

se potýká s neefektivností díky lokální existenci oligopolních a dnes jen 

v omezené míře monopolních struktur. Těžce překonatelnou barierou na 

vstupu do podnikatelského prostředí je administrativní zátěž.  
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Zdroje financování  

 

Po vstupu do Evropské unie se naplno otevřela možnost čerpání prostředku 

z fondů regionální a strukturální politiky. Prostředky by měly být směřovány  

do regionů s největším multiplikačním efektem a plně využity.  

Kromě evropských fondů nesmíme zapomínat na zdroje plynoucí  

od zahraničních investorů, kteří svými investicemi do rozvojových projektů dorovnávají 

chybějící kapitál, který není domácí trh schopen zabezpečit. Příliv takto zaměřených 

investic může urychlit přechod ke vzdělanostní ekonomice.  

V důsledku špatného stavu veřejných financí hrozí nedostatek disponibilních zdrojů 

z veřejných rozpočtů na spolufinancování projektů, zejména v oblastech,  

kde poměrná část prostředků směřuje na strukturální a kohezní politiku.  

 

Infrastruktura  

 

Počátkem devadesátých let disponovala Česká republika nejrozvinutějším 

dopravním systémem ze všech tranzitivních zemí střední a východní Evropy. 

V porovnání s vyspělejšími zeměmi západu naše země poměrně zaostává. České 

hospodářství se v dopravní infrastruktuře potýká s obrovskými nedostatky  

např. polovina regionů není napojena na mezinárodní dálniční síť, špatný stav vozovek 

první třídy, chybí dálniční a rychlostní komunikace mezi regiony a další. Kvalitní dopraní 

infrastruktura je předpokladem pro dlouhodobý hospodářský růst.  

O něco lépe se pro Českou republiku jeví situace v oblasti telekomunikací. Výdaje 

na informační a telekomunikační technologie v poměru k HDP převyšují průměr EU.  

Silnou stránkou, ale zároveň hrozbou v podobě zdražování a vzrůstající závislosti 

na zahraničních primárních zdrojích je domácí energetika. Ta na jedné straně vykazuje 

v oblasti elektrifikace a plynofikace dostatečné pokrytí a na straně druhé je energetický 

podíl na HDP dvojnásobný v porovnání s průměrem zemí EU.   

 

Rozvoj lidských zdroj ů 

 

Úspěch konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích zajišťuje také flexibilní trh 

práce, tj. kvalifikovaná, adaptabilní a mobilní pracovní síla. K splnění tohoto  
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je potřeba vytvořit vhodné podmínky pro zvyšování kvalifikace, odstraňování barier 

vstupu na trh práce, nebo vystavět takový sociální systém, který by motivoval aktivní 

část obyvatelstva k práci.  

Rostoucí investice do oborů s vysokou přidanou hodnotou, do výzkumu  

a vývoje sebou nese růst poptávky po lidech s kvalitním vzděláním. Problémem  

je nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v jednotlivých regionech. 

Špatné mobilitě pracovní síly kontrastuje značně vysoký odliv kvalifikované a vysoce 

kvalifikované pracovní síly do zahraničí za lepším mzdovým ohodnocení, lepšími 

pracovními podmínkami či dalším vzděláním.  

 

Výzkum, vývoj a inovace  

 

Česká republika nepatří k zemím, které nedisponují významnými přírodními zdroji, 

proto jediným krokem jak si udržet pozici na světovém trhu a požadovaný růst je 

konkurenceschopnost, což vyžaduje pravidelně inovovat výrobky, technologie  

a služby. Předpokladem je uplatnění domácích výsledků výzkumu a vývoje  

za podmínek: 

 

� Aktivní spolupráce soukromého a veřejného sektoru 

� Dostatku kvalifikovaných lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace 

� Efektivní výkon státní správy ve výzkumu, vývoji a inovaci  

 

Česká republika výrazně zaostává ve výdajích na výzkum a vývoj za průměrem 

výdajů členských zemí EU (v roce 2006 činily výdaje na VaV 1,54% HDP, průměr EU-15 

1,91% HDP)10. Česká republika jako středně velká ekonomika samozřejmě nedisponuje 

tak velkými finančními zdroji, aby mohla dostatečně podporovat všechny oblasti 

výzkumu a vývoje, proto je nutné se zaměřit na ty oblasti, od kterých lze očekávat 

přínosy pro naší ekonomiku a společnost. 

Dokument Národní program reforem byl vypracován v souladu s metodickými 

vodítky obsaženými v Integrované směrnici pro růst a zaměstnanost, která slučuje 

hlavní směry hospodářské politiky a směry zaměstnanosti EU do jednotného 

dokumentu, který představuje nový krok v budoucí orientaci nové Lisabonské agendy. 

                                                           
10 Zdroj EUROSTAT 
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Národní program reforem představuje integrovanost a soudružnost mezi jeho 

oblastmi, které jsou: 

 

� Oblast makroekonomické politiky 

� Oblast mikroekonomické politiky 

� Oblast politiky zaměstnanosti 

 

Oblast makroekonomické politiky  

 

Oblast makroekonomické politiky je zaměřena jedním směrem, a to vytvořit 

makroekonomickou stabilitu a udržitelný růst. Stabilní makroprostředí zahrnuje jak 

vnější, tak vnitřní rovnováhu, která je důležitým předpokladem pro ekonomický růst. 

V zásadě si tuto oblast můžeme rozdělit do dvou části, fiskální oblast a monetární 

oblast, jejichž společným cílem je splnění maastrichtských kritérií.  Fiskální oblast se 

zaměřuje na postupné snižování podílu deficitu veřejných financí na HDP tak, aby do 

roku 2008 byl splněn požadavek maastrichtského kriréria %3≤  HDP. Monetární oblast 

je zaměřena na cílování inflace, aby byl dosažen nízký a stabilní růst cenové hladiny, 

pro splnění podmínek vstupu do eurozóny.  

Od roku 2003 Česká republika systematicky reformuje veřejné finance  

a intenzivněji diskutuje nad reformou systému důchodového zabezpečení a systému 

zdravotní péče, které se jeví pro dlouhodobé udržení stabilního deficitu veřejných financí 

jako urgentní. Pro tyto výzvy bylo v Národním programu reforem stanoveno několik 

prioritních oblastí k nimž by měla být směřována nejintenzivnější pozornost. Mezi tyto 

prioritní oblasti patří: 

 

� Dodržování principu fiskálního cíle a posilovat střednědobé výdajové 

rámce státního rozpočtu a státních mimorozpočtových fondů 

 

Střednědobé výdajové rámce však pokrývají pouze státní rozpočet a státní fondy, 

které jsou přímo kontrolovány fiskální administrativou. Problémem v této oblasti je 

kontrola rozpočtů územních samospráv. Důležité je proto podpořit komunikaci mezi 

vládou a územními samosprávami. Pravidla hospodaření územních samospráv musí 

efektivněji zajistit nakládání se svěřenými prostředky,  
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aby nedocházelo k dluhovému zatížení. Tomu také odpovídá rozsah jejich odpovědnosti 

za hospodaření s jim svěřenými prostředky. 

  

� Restrukturalizovat výdajovou stranu veřejných financí 

 

Česká republika čelí vysokému podílu mandatorních a quasi – mandatorních 

výdajů. Jejich vysoký podíl na veřejných výdajích omezuje prostor pro rozpočtové 

hospodaření. Systémová reforma důchodového zabezpečení, zdravotního systému  

a sociálních transferů se jeví v tomto případě jako nutnost. Ačkoliv úspory v oblasti 

mandatorních výdajů se jeví krátkodobě jako snadné, vedl by tento proces k přiškrcení 

hospodářského růstu, proto je třeba směřovat tyto výdaje do prioritních oblastí přesně 

definovaných ve Strategii hospodářského růstu (infrastruktura, vzdělání, výzkum a vývoj, 

inovace, rozvoj institucionálního prostředí pro podniky), které naopak povedou 

k podpoře ekonomického růstu. 

 

� Pokračovat v restrukturalizaci daňového břemene 

 

Daňová zátěž je postupně přesměrována od daní přímých do oblasti daní 

nepřímých. 

 

� Předcházet vzniku zadlužování formou mimorozpočtových fiskálních rizik 

� Provést strategické rozhodnutí pro stabilizaci důchodového systému  

a systému financování zdravotní péče 

� Zvýšit míru participace práceschopného obyvatelstva. 

 

Oblast mikroekonomické politiky  

 

Mikroekonomická oblast svým charakterem přispívá k jednotlivým reformám tím, 

že se je snaží vzájemně provázat a zaměřit na opatření, která povedou k posílení a 

zvýšení konkurenčních výhod české průmyslové základny. Nejdůležitějšími reformními 

kroky této oblasti bude vytvoření prostředí stimulující výzkum, vývoj a inovace včetně 

jejich využití v praxi, modernizace a rozvoj dopravních , informačních a komunikačních 

sítí, vytváření kvalitního podnikatelského prostředí. 
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Vývoj české ekonomiky se v posledních několika letech jeví jako pozitivní  

pro růst životní úrovně. Současně se ukazuje, že tento vývoj není dostatečně dynamický 

a je zatěžován řadou ekonomických a institucionálních bariér. Perspektivy dalšího 

zdravého hospodářského růstu jsou spatřovány ve schopnosti podnikatelských subjektů 

se vyrovnat se stále sílícími konkurenčními tlaky globalizovaného světa. Nelze stále 

stavět na komparativních výhodách levné pracovní síly a nízkému měnovému kurzu. 

Klíčovým faktorem čelit těmto tlakům  

se stává znalostní společnost, podpora výzkumu a vývoje a inovací, kvalitní 

podnikatelské prostředí  

a rozvoj lidských zdrojů. Toto vše za podpory rozvinuté infrastruktury, environmentálních 

technologií a racionálního využívání zdrojů, kvality regulačního rámce s vysokou 

vymahatelností práv. V rámci těchto oblastí pojímá mikroekonomická oblast přesně 

definovaná prioritní opatření, mezi něž patří: 

 

Podnikatelské prost ředí 

 

� Snížit administrativní zátěž podnikatelů 

� Zjednodušit administrativní postup pro zakládání a rozvoj firem 

� Zjednodušit vstup do podnikání, zejména u činností, které nevyžadují 

splnění dalších kvalifikovaných předpokladů 

� Posílit roli věřitelů během procesu úpadku 

� Zajistit efektivně fungující finanční trh 

� Modernizovat a zvýšit efektivitu daňové správy. 

 

 

Výzkum a vývoj, inovace  

 

� Zvyšovat meziročně výdaje na výzkum a vývoj 

� Změnit strukturu směřování veřejných výdajů na výzkum a vývoj 

� Podporovat soukromé investice do výzkumu a vývoje prostřednictvím 

nástrojů nepřímé podpory 

� Zvýšit intenzitu využívání nástrojů ochrany práv duševního vlastnictví 

vědeckovýzkumnými institucemi a podniky 

� Rozvíjet inovační infrastrukturu 
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� Zlepšit přístup inovačních firem k finančním zdrojům 

 

Udržitelné využívání zdroj ů 

 

� Maximalizovat energetickou a materiálovou efektivnost racionálního 

využívání zdrojů 

� Podporovat environmentální technologie 

� Provést fiskálně neutrální ekologickou daňovou reformu 

 

Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí  

 

� Modernizovat a rozvíjet dopravní sítě 

� Zavádět inteligentní systémy do dopravy a dopravního provozu 

� Zvýšit podíl železniční dopravy na přepravním trhu a rozvíjet 

kombinovanou dopravu 

� Podporovat rozvoj a efektivní využívání ICT 

 

 

Oblast politiky zam ěstnanosti  

 

Český trh práce prošel od roku 1990 výraznými změnami. Došlo k poklesu 

obyvatel, k nárůstu obyvatelstva v produktivním věku a k poklesu ekonomicky aktivního 

obyvatelstva v postproduktivním věku. Trh práce byl také ovlivněn probíhající 

restrukturalizací, která se projevila v úbytku pracovních míst a růstu nezaměstnanosti. 

Struktura zaměstnanosti české ekonomiky prochází značným změnami. Strukturální 

změny v jednotlivých sektorech uvolňují zaměstnance  

a vytváří se tak tlak na zaměstnanost v jiných sektorech – vznik disparit na trhu práce. 

Na domácím trhu také posiluje svou pozici levná zahraniční pracovní síla, která velmi 

schopně dokáže konkurovat domácí pracovní síle. 

Národní program reforem indikuje opatření, kterých má být do roku 2008 

dosaženo: celková míra zam ěstnanosti 66,4%, míra zam ěstnanosti žen 57,6%  

a míra zaměstnanosti osob 55 – 66 let 47,5%.  

Dynamický vývoj také vyžaduje pružný pracovní trh. Pokud Česká republika 

nepřizpůsobí pracovní podmínky jeho zflexibilnění, hrozí dlouhodobé problémy 
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doprovázené nezaměstnaností, vysokými sociálními náklady a poklesem životní úrovně. 

Proto je nutné zvyšovat podíl investic do lidského kapitálu, podporovat mobilitu 

pracovních sil, vytvořit lepší legislativní podmínky v pracovně právních vztazích. 

Zaměstnanost je klíčovým faktorem pro začlenění osob do sociálních skupin. 

Česká ekonomika se mimo jiné potýká s dlouhodobou nezaměstnaností a sociálním 

vyloučením určitých skupin lidí. Proto cílem je usnadňovat účast na zaměstnanosti 

prostřednictvím podpory přístupu ke kvalitnímu zaměstnání pro všechny muže  

a ženy, starší osoby a odstranit diskriminaci na trhu práce. 

Z hlediska konkurenceschopnosti České republiky na globálních trzích je nutné 

rozvíjet potřebnou kvalifikovanou, adaptabilní a mobilní pracovní sílu. Uplatnění  

na flexibilním trhu práce vyžaduje vzdělání, potřebnou kvalifikaci, ochotu učit  

se a rekvalifikovat. Zvyšování úrovně těchto požadavků je také jednou z podmínek 

hospodářského růstu. Národní program reforem v oblasti zaměstnanosti identifikuje 

následující priority: 

 

Oblast flexibility trhu práce  

 

� Rozšíření smluvní volnosti v pracovně právních vztazích 

� Snížit zákonné nemzdové náklady práce 

� Zlepšit účinek přímých daní a dávek s cílem omezit nezaměstnanost  

a zvýšit pracovní motivaci nízko příjmových skupin 

� Zvýšit územní mobilitu 

� Modernizovat politiku zaměstnanosti 

 

Oblast za členění na trhu práce  

 

� Snížit nezaměstnanost mladých do 25 let 

� Prosazovat rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce  

� Zvýšit participaci starších osob na trhu práce 

� Zvýšit profesní mobilitu efektivním systémem rekvalifikací 

� Zjednodušit legální přístup cizinců na trh práce 

 

Oblast vzd ělání  
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� Rozšířit přístup k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělání 

� Podporovat spolupráci zaměstnavatelů, zaměstnanců a vzdělávacích a 

odborně profesních institucí 

� Zlepšit propojení systému počátečního a dalšího vzdělání 

� Podporovat další vzdělávání ve firmách 

� Zvýšit informační vzdělávání 

� Podporovat prostupnost mezi jednotlivými stupni terciárního vzdělání11. 

 

Národní program reforem nemá a ani by neměl být pouze dokumentem obsahující 

výčet priorit, problémů či nedostatků našeho hospodářství, ale měl  

by přinést novou vizi a s ní spojenou odpovědnost za naplňování stanovených cílů. 

Samotná úspěšnost navržených prioritních oblastí ovlivní fungování vnitřního trhu  

u nás i v celé EU. Plně fungující vnitřní trh umožní snadnější výměnu zboží,  

a tím přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky na zahraničních trzích. 

 

                                                           
11 Výše uvedená prioritní opatření makroekonomické, mikroekonomické oblasti a oblasti zaměstnanosti 
přesně korespondují s prioritními opatřeními uvedenými v Národním programu reforem České republiky. 
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3. Hodnocení pror ůstové politiky České republiky 

 
V závěrečné části mé bakalářské práce se budu věnovat úspěšnosti implementace 

prorůstové politiky v české ekonomice, přesněji fiskální oblasti v plnění usměrňování 

deficitu veřejných rozpočtů. 

Každoročně Vláda České republiky provádí vyhodnocování dosaženého pokroku 

v plnění opatření stanovených v Národním programu reforem. V roce 2007 tomu nebylo 

jinak. V tomto roce byla schválena již druhá Zpráva o pln ění Národního programu 

reforem České republiky.  Zpráva hodnotí implementaci v pořadí již druhého roku 

tříletého cyklu obnovené Lisabonské strategie, na kterou  

je Národní program reforem České republiky navázán. 

Výroční zpráva Evropské komise stále kriticky hodnotí pokrok Vlády České 

republiky v přístupu k redukci deficitu veřejných financí. Proto Vláda České republiky 

jmenována v září 2007 si  jako jednu z hlavních priorit stanovila konsolidaci veřejných 

financí12. Nutnost tohoto kroku vyplývá z potřeby co nejrychleji řešit dlouhodobě deficitní 

hospodaření vládního sektoru. Za účelem zajištění dlouhodobě udržitelného 

makroekonomického vývoje byl připraven balík reformních opat ření, nezbytných pro 

fiskální konsolidaci veřejných financí. Tento krok je souhrnem daňových  

a rozpočtových změn, které jsou směřovány do dvou horizontů. Ve střednědobém 

horizontu má dojít k redukci vládního deficitu v oblasti mandatorních a quasi – 

mandatorních výdajů13. V dlouhodobém horizontu je cílem přijetí reformních opatření 

důchodového zabezpečení a systému zdravotnictví pro dlouhodobou udržitelnost 

veřejných financí. 

 

                                                           
12 Konsolidace ve řejných financí:  Provedení konsolidace rozpočtů souvisí s otázkou existence vztahů 
mezi jednotlivými veřejnými rozpočty, kdy chceme souhrnně vyhodnotit objem více veřejných rozpočtů, 
ale chceme eliminovat vzniklé vztahy mezi těmito rozpočty, např. když jeden rozpočet poskytne dotaci 
jinému rozpočtu při prostém součtu těchto dvou rozpočtů by se příslušná dotace objevila dvojnásobně ve 
výsledném součtu a tedy tento součet by zkresloval skutečnost. Proto  
se provádí konsolidace, kdy se vylučují tyto dvoj či více násobně prováděné operace s jedněmi prostředky 
v rámci soustavy veřejných rozpočtů. 
13 Mandatorní výdaje  se skládají z výdajů vyplývajících ze zákona (zejm. sociální transfery, platby  
na penzijní připojištění, stavební spoření, platby státu do zdravotního pojištění, dluhová služba apod.) a 
výdajů vyplývajících z jiných právních norem a z výdajů vyplývajících ze smluvních závazků státu (záruky, 
transfery mezinárodním organizacím atd.). 
  Quasi-mandatorní výdaje  jsou tvořeny zejména výdaji na aktivní politiku zaměstnanosti, výdaji  
na obranu, mzdami a platy v rozpočtové sféře a předurčenými kapitálovými výdaji. 
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3.1. Stav České ekonomiky 

 
Česká ekonomika už několik let zažívá období velmi příznivého ekonomického 

vývoje, avšak jediným nepříznivým zůstává stav veřejných financí. Proto klíčovým pro 

udržení makroekonomické stability zůstává posílení flexibility fiskální politiky  

a udržitelnost veřejných financí. 

Růst české ekonomiky, který dosáhl v roce 2006 úrovně 6,4%, pokračoval  

ve svém výrazném růstu i v roce 2007, kdy vzrostl o další 0,1 p. b. na 6,5%.  

Ve srovnání například se Slovenskou republikou, kde tempo růstu HDP vykazuje  

až 10% úrovně je Česká republika při svých 6% tempech růstu na velmi dobré úrovni 

z toho důvodu, že Slovenská republika je ve srovnání Českou republikou méně 

rozvinutou zemí a je podstatně dále s reformními opatřeními, tudíž se dá očekávat 

dynamičtější růst HDP. Téměř výhradním tahounem našeho růstu byla domácí 

poptávka, podporována investiční aktivitou ze zahraničí a exportem.  

 

Graf 3.1 Reálný r ůst HDP (%) 
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     Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Česká ekonomika si již řadu let udržuje poměrně nízkou inflaci. Z tohoto důvodu ji 

je můžno považovat za nízkoinflační ekonomiku. Významný podíl na tomto vývoji  

si nese také důvěryhodnost měnové politiky centrální banky nebo vysoká úroveň 

konkurenčního prostředí. V roce 2007 dosáhla průměrná roční míra inflace 2,8% oproti 

roku 2006 došlo k mírnému nárůstu o 0,3 p. b. z 2,5%. Důvodem je růst cen potravin, 

tabákových výrobků nebo také očekávaný růst cen energií. Pro rok 2008  

se očekává další růst míry inflace až na hranici 4% z důvodu reforem veřejných financí. 
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Skutečnost je nad očekávání nepříznivá, kdy míra inflace za první čtvrtletí dosáhla 

úrovně 7,5%. Nyní se odhaduje, že míra inflace kulminuje a nadále by mělo docházet 

k jejímu sestupu. Dlouhodobě je spotřebitelská inflace tažena zejména rostoucími 

náklady na bydlení a krátkodobě administrativními opatřeními na eliminaci stavu 

veřejných financí. 

 

Graf 3.2 Míra inflace (%) 
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     Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Poměrně příznivý vývoj vykazuje vnější ekonomická rovnováha. Vyjádřeno 

podílem salda běžného účtu na HDP se pohybuje v příznivým mezích. V roce 2007 se 

sice oproti roku 2006 situace zhoršila o 0,4 p. b. na -3,5 %, ale přebytek výkonové 

bilance se naopak zvýšil o 0,7 p. b na 2,8 % HDP. Za hlavní zdroj deficitnosti běžného 

účtu platební bilance lze přiřadit odlivu finančních výnosů z přímých zahraničních 

investic. 
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Graf 3.3 B ěžný účet (% k HDP) 
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        Zdroj: ČNB, vlastní zpracování 

 

Také trh práce zaznamenává pozitivní trend. Ještě v roce 2004 byl růst 

zaměstnanosti v záporných hodnotách (-0,6%) a od této doby se pohybuje v kladných 

mezích. V roce 2006 dosáhl růst 1,3%. To je oproti roku 2004 růst 

 o 0,7 p. b. a v roce 2007 o dalších 0,6 p. b. na 1,9% oproti roku 2006. Pozitivem v míře 

zaměstnanosti je zejména vysoká poptávka po práci vlivem dynamického ekonomického 

růstu. Dále se pozitivně jeví širší zapojení osob v důchodovém věku  

a studentů. Příznivý vývoj byl zaznamenán také u osob samozaměstnaných.  

Devadesátá léta se vyznačovala poměrně nízkou nezaměstnaností, která rok od 

roku narůstala až kulminovala v roce 2000 na 8,8%. Od roku 2000 dochází k jejímu 

mírnému sestupu. V roce 2006 byla hodnota nezaměstnanosti ještě  

na hranici 7,1%, avšak v roce 2007 došlo k výraznému snížení bezmála o 1,8 p. b. na 

5,3%, což je minimum za posledních deset let. Tomuto pozitivnímu vývoji lze přičíst 

zejména masivní příliv zahraničních investic, které svým účelem přispěly k tvorbě 

nových pracovních míst a také úbytek dlouhodobě nezaměstnaných.  
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Graf 3.4 Zaměstnanost (meziro ční růst v %) 
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      Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Graf 3.5 Nezaměstnanost (meziro ční růst v %) 

5,3

7,1

7,9
8,3

7,8
7,3

8,1
8,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
%

 

 

      Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Pokud bych měl hodnotit prorůstovou politiku podle stavu české ekonomiky  

ve výše zmíněných ukazatelích, tak bych dospěl k jedinému závěru. Nástroje uvedené 

v Národním programu reforem pro cíl hospodářský růst a zaměstnanost  

se při jejich aplikaci v uplynulých dvou letech jeví jako úspěšné. Avšak nesmí  

se zapomínat na makroekonomickou část Národního programu reforem. Zde  

je řešena otázka deficitnosti veřejných financí pro splnění maastrichtského kritéria 

%3≤ HDP. Při hodnocení stavu ekonomiky již tuto část opěvovat superlativy nelze. 

Navzdory příznivému vývoji české ekonomiky se Česká republika nalézá v situaci 

nadměrných deficitů veřejných rozpočtů. Problém nadměrných deficitů veřejných 
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rozpočtů je spojen s transformačním procesem 90. let 20. století, modernizací 

ekonomiky a rozpočtově náročným sociálním systémem. K efektivní rozpočtové politice 

rovněž nepřispívá institucionální sektor pro výkon rozpočtové politiky  

a nadměrný růst mandatorních  a quasi – mandatorních výdajů. Veřejné účty, tj. účty 

státního rozpočtu, měst a územně samosprávných celků se nacházejí v takovém stavu, 

že bez důkladné reformy mohou přivést českou ekonomiku do krizových situací. Špatně 

nastavený systém příjmů a výdajů vede dlouhodobě k vysokým schodkům účtů 

veřejných financí. Mezi členskými zeměmi Evropské unie zaujímá Česká republika 

černé místo na chvostu. 

Od roku 2003 přesahuje roční tempo růstu HDP 3% hranici a hospodářský vývoj 

vytváří vhodné podmínky pro realizaci politiky, která by se opírala o výdajové úspory, 

restrukturalizaci příjmové strany a přijetí závazných střednědobých výdajových pravidel, 

tj. příznivý hospodářský vývoj vytváří vhodné podmínky  

pro nutné reformy veřejných financí. Vývoj trvale deficitního hospodaření vládního 

sektoru ukazuje Graf 2.1 Stav ve řejných financí – vládní deficit. 

 

Graf 3.6 Stav ve řejných financí – vládní deficit 

 
Zdroj: Ministerstvo financí, vlastní úprava 

 

Za tímto účelem byl v roce 2007 přijat balík reformních opatření, zejména v oblastí 

daní, sociálních transferů a zdravotnictví, jejichž implementace nebyla platnosti 1. 1. 

2008. 

Fiskální politika se řídí tzv. fiskálními pravidly , což je soubor závazných fiskálních 
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a státních fondů14.  Pokud bychom komparovaly účinnost fiskálních cílů s požadavkem 

maastrichtského deficitu, tak  v tomto případě se jeví tyto cíle jako neúčinné. Vstupem 

České republiky do Evropské unie dosáhl deficit veřejných financí požadované úrovně 

vůči maastrichtské podmínce pouze v roce 2004, a to hodnoty -2,9% HDP. V dalších 

letech docházelo k jeho skokovému nárůstu, díky akceleraci mandatorních výdajů (2005 

-3,6% HDP, 2006 -3,5% HDP, 2007 -4,0%HDP)15. Do budoucna se očekává, že při 

neřešení této situace bude nárok na mandatorní výdaje vyšší již v roce 2009 než příjmy 

státního rozpočtu. Toto ukazuje Graf 2.2 Mandatorní výdaje vs. p říjmy státního 

rozpo čtu. 

 

Graf 3.7 Mandatorní výdaje vs. p říjmy státního rozpo čtu 

 
Zdroj: Ministerstvo financí – vlastní úprava 

 

3.2. Plnění pror ůstové politiky v makroekonomické oblasti 

 
Prorůstová politika je specifická svými rysy, jejichž pevný rámec je vždy stanoven 

centrem. V rámci studia národního hospodářství se zaměřím na makroekonomickou 

oblast, jejíž součástí je jeden z nejdiskutovanějších bodů v makroekonomické oblasti, a 

to stabilizace veřejných financí. V současné době je tento problém brzdou ne jenom 

v plnění maastrichtského kritéria, ale také v naplňování prorůstově zaměřeného 

Národního programu reforem. Tento problém je řešen pomocí balíku reformních 

                                                           
14 Vláda si stanoví cíl v podobě salda veřejných rozpočtů jako jeho podíl na HDP, a to na tři roky dopředu 
na bázi klouzavého principu, tj. každý další rok se posouvá tříletý horizont o jeden rok dopředu. Zdroj: 
Ministerstvo financí 
15 Zdroj: ČSÚ a Makroekonomické predikce Ministerstva financí 
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opatření, jejichž dopad či následky v prorůstové politice se snažím analyzovat v této 

kapitole. 

V roce 2007 byla jmenována nová Vláda České republiky, která ve svém 

programovém prohlášení vyslovila jako jednu ze svých hlavních priorit konsolidaci 

veřejných financí. Vláda si stanovila ambiciózní fiskální cíl pro dodržení střednědobého 

výdajového rámce, který je součástí nově schváleného střednědobého výhledu státního 

rozpočtu na období 2008 – 2010. Z tohoto fiskálního cíle vychází návrh státního 

rozpočtu na období 2008, 2009 a 2010, kdy by měl deficit vládního sektoru dosáhnout 

úrovně pod 3% v roce 2008, 2,6% v roce 2009 a 2,3 % v roce 2010. 

 

3.2.1. Restrukturalizace výdajové strany 

 
Účelem restrukturalizace výdajové strany je především zvyšovat výdaje  

na programy s pozitivními růstovými efekty (infrastruktura, vzdělání, výzkum a vývoj) a 

zajistit dodatečné zdroje pro spolufinancování projektů podporovaných fondy EU. 

Součástí restrukturalizace je eliminovat výdaje do zdravotnictví, sociální oblasti  

a na důchody. Názorněji toto přiblížím v průběhu textu. 

 

Reforma zdravotnictví  

 

Reforma zdravotnictví patří do dlouhodobého horizontu držení stabilního deficitu 

veřejných financí. Dřívější zdravotní systém se jevil jako nedostatkový,   

a to především v oblastech legislativy, která nedostatečně upravovala práva pacientů, 

lékařů i pojišťoven, pacient nemá možnost si připlatit za nadstandardní péči, pacient je 

odkázán na nabídku zdravotní péče v místě trvalého bydliště – nemá možnost si vybrat, 

pojišťovny nemají nikde zákonem stanovenou povinnost, že musí pacientovi za peníze, 

které jim odvádí, zajistit zdravotnické služby, zdravotní systém není připraven na 

demografický vývoj, pacienti nemají dostatek informací a proto  

je to vede k pasivitě a další16.  

Podle Transparency International má zdravotnický systém České republiky 20% 

rezervu pro efektivnější využívání finančních prostředků. Proto cílem reformy 

                                                           
16 Uvedené problémy jsou převzaty z tiskové konference o zdravotnické reformě. Zdroj: Ministerstvo 
zdravotnictví. 
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zdravotnictví je odstranění výše uvedených nedostatků původního systému, zamezení 

deficitnosti  zdravotních pojišťoven, zamezení nadměrných výdajů za léky, zamezení 

zneužívání zdravotnické péče a nemocenského pojištění prostřednictvím navrhovaných 

reformních opatření. První část byla zahájena od 1. 1. 2008  

a to novelou zákona o veřejném zdravotnictví, která zavádí regulační poplatky  

za návštěvu u lékaře, za vydání léků na recept a za den strávený ve zdravotnickém 

zařízení.  

 

Tabulka 3.1 Regula ční poplatky za zdravotní pé či 

Návšt ěva u léka ře 30 Kč 
Za vydání receptu 30 Kč 
Da den strávený v nemocni čním lůžku 60 Kč 
Při návšt ěvě pohotovosti 90 Kč 
 

     Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna, vlastní zpracování 

 

Zákon také limituje občana částkou 5000 Kč, do které doplácí výše uvedené 

poplatky. Souhrn doplatků, které převýší stanovený limit 5000 Kč je občanovi vrácen 

zdravotní pojišťovnou.  Nevýhodu této reformy spatřuji především v několika jejich 

oblastech: 

 

� Reforma veřejně neuvádí, kdo může být zbaven (osvobozen)  

od těchto regulačních poplatků, občan je odkázán sám si toto vyhledat. 

� Zvýšení administrativní zátěže pro zdravotní pojišťovny a lékaře 

� Regulační poplatky znevýhodňují sociálně slabé obyvatelstvo, matky 

s novorozenci nebo studenty. 

� Lázeňská zařízení v současnosti (čtvrt roku po zavedení reformních 

opatření) zaznamenávají úbytek klientů až o 30 – 40%. 

 

Další legislativní změny byly provedeny v oblasti stanovení cen a úhrad léků.  

I zde spatřuji jistý nedostatek, a to: 

 

� Pacienti s trvalými zdravotními následky, kteří jsou odkázáni  

na podpůrné léky, pro jejich lepší zdravotní stav, sebou nesou obrovské 

doplatky, které pacientovi dříve doplácela zdravotní pojišťovna. Tyto 
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doplatky si nyní musí sám pacient platit, bez ohledu na to, v jaké 

ekonomické situaci se nachází. Doplatky se v některých případech 

vyšplhají od 100 Kč do 1000 Kč. 

 

Součástí zdravotnické reformy je hojně diskutovaná otázka posilování rovné 

soutěže zdravotních zařízení včetně transformace zdravotních pojišťoven na akciové 

společnosti. 

 

� Dle mého názoru privatizace zdravotních pojišťoven zlepší konkurenční 

prostředí v nabízených produktech a službách, avšak privatizaci státních 

nemocnic považuji za neadekvátní. Důvodem, proč takto konstatuji, je to, 

že případná privatizace státních nemocnic povede k „zdravotnickému 

businessu“. Nemocnice na jedné straně mohou zkvalitnit zdravotnickou 

péči, ale na úkor připlácení si. Může také dojít k preferování pacientů, 

kteří si připlatí za lepší zdravotní péči, a tím vytěsnění více ekonomicky 

slabých pacientů. 

 

S výše uvedeným názorem také souvisí další opatření a to revize rozsahu 

zdravotního pojištění a zavedení možnosti výběru jiného než standardního rozsahu 

pojištění s možností připlatit si nadstandardní péči. 

Pro – růstový charakter je zde spatřován zejména v efektivnějším využívání 

finančních prostředků plynoucích ze státního rozpočtu a kontroly s jejich nakládáním, 

v efektivnějším využívání zdravotnických služeb a poskytování zdravotní péče,  

a tím rozpoznat skutečné potřeby pacientů, odstranění pasivity pacientů a zlepšení 

konkurenčního prostředí pojišťoven a jejich nabídky služeb. 

 

Sociální reforma  

 

Sociální reforma představuje těžiště chválených reformních opatření, protože 

sociální transfery představují zhruba polovinu výdajů státního rozpočtu. V příloze  

č. 2, 3, 4, 5 a 6 jsou uvedeny grafy vývoje nákladů podle právní úpravy platné do roku 

2007. Reforma sociální oblasti se podle grafu přílohy č. 2 jeví jako akutní,  

již z toho důvodu, že vláda ČSSD každoročně od roku 2004 překračovala výdajový 

rámec v několika desítkách miliard. 
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Hlavními cíly této reformy jsou podpora rodin s dětmi, posilování adresnosti 

sociálního systému a spravedlnost, sociálně citlivě přistupovat k ekonomicky 

neaktivnímu obyvatelstvu, postihovat ty, kteří záměrným porušením pracovních závazků 

ztratí zaměstnání a dodržovat závazky vůči Evropské unii např. přispět k snížení 

vládního deficitu na úroveň maastrichtského kritéria 3% HDP. 

Sociální reforma představuje návrhy právních předpisů v oblasti sociální, z nichž 

některé nabyly platnosti od 1. 1. 2008.  První etapa představuje řadu významných změn 

v oblastech: 

 

� Státní sociální podpory 

� Pomoci v hmotné nouzi 

� Sociálních služeb 

� Pojistného systému  

� Životního a existenčního minima a 

� Zaměstnanosti 

 

Z důvodu omezeného rozsahu bakalářské práce a značného rozsahu změn této 

reformy se zaměřím jen na vybrané oblasti. 

 

Státní sociální podpora  

 

Státní sociální podpora je oblast, která pojímá druhou největší část výdajů,  

jak je uvedeno v příloze č. 6 pro rok 2007. V této části přiblížím některé platné změny 

v oblasti: 

 

Příspěvek na dít ě 

 

Příspěvek na dítě byl před nabytím platnosti reformních opatření, tj. v roce 2007 a 

dříve, poskytován v závislosti na příjmu rodiny za kalendářní rok. Hranice příjmů rodiny 

byla stanovena násobkem životního minima rodiny a výše dávky byla stanovena 

násobkem částky životního minima dítěte dle věku dítěte. 

Od 1. 1. 2008 je odstraněn automatický valorizační mechanizmus,  

který zamezoval efektivnější kontrolu nad sociálními mandatorními výdaji. Přídavky na 

dítě jsou vypláceny v pevné výši , která je diferencovaná podle věku dítěte.  
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Tabulka 3.2 Srovnání p řídavků na dít ě před a po I. etap ě reformy 

Dříve Věk dít ěte Výše p řídavku 
(pevná sazba)  Zvýšená sazba  Základní sazba  Snížená sazba  

0 - 6 let 500 Kč 576 Kč 496 256 
6 - 15 let 610 Kč 706 Kč 608 314 
15 - 26let 700 Kč 810 Kč 698 360 

 

Zdroj: Měšec.cz, vlastní zpracování 

 

Pokud srovnám situaci např. se Slovenskem, tak dávky jsou vypláceny bez ohledu 

na příjem rodiny a věku dítěte ve výši v přepočtu 390 Kč na jedno dítě do 16, resp. 25 

let. 

Částečné omezení výplat přídavků na dítě je vyváženo daňovými slevami (zvyšují 

se z 6000 Kč na 10 680 Kč na dítě ročně), které mají kompenzovat omezení některých 

sociálních dávek a zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnosty. 

 

Porodné  

 

Výše porodného činila do konce roku 2007 v závislosti na počtu narozených dětí 

17 760 Kč při narození jednoho dítěte a 52 120 Kč dvojčata, 79 680 Kč trojčata atd. 

Mezi roky 2005 a 2007 došlo k zdvojnásobení výdajů na porodné, přičemž další 

zvyšování umožňovala automatická valorizace. Vývoj nákladů na porodné je uveden 

v příloze č. 5. 

Od 1. 1. 2008 je odstraněn automatický valorizační mechanizmus zvyšování této 

dávky a porodné je vypláceno v pevné výši pro 1. dítě 15 000 Kč a 2. a další dítě 13 000 

Kč. V příloze č. 7 uvádím porovnání nákladů na porodné dle právní úpravy platné před 

reformami a po reformě. 
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 Tabulka 3.3 Srovnání porodného p řed a po I. etap ě reformy 

Dříve (nezáleželo na po řadí dítěte) 

Pořadí dítěte Výše porodného Počet narozených d ěti 
(v případě dalších d ětí 
se porodné navyšuje) 

Porodné 

1. dítě 15 000 1 dítě 17 500 
2. a další dít ě 13 000 2 děti 52 500 
 

Zdroj: Měšec.cz, vlastní zpracování 

 

Pokud srovnám tuto situaci s jinými evropskými zeměmi, tak dávka porodného 

není zcela samozřejmostí v některých evropských zemích, např. Švédsko, Rakousko či 

Nizozemí neexistuje dávka porodného. Ve Velké Británii v přepočtu 13 400 Kč nebo 

Německu 2 150 Kč. 

Výše porodného v České republice patří k vyšším průměrům. Do dnešní doby se 

neprokázalo, že porodné má pro – populační růstový charakter. V zemích,  

kde není porodné zavedeno nebo je nižší než u nás, je porodnost vyšší. Důvodem může 

být vyšší životní úroveň obyvatelstva, tudíž výše porodného nemá  

pro – růstový charakter.  

Dalšími opatřeními, která nabyla platnosti 1. 1. 2008 jsou: 

A. Propojení trhu práce se sociálním systémem. Cílem je vázaní výplat 

sociálních dávek ve finančním plnění na aktivní chování člověka 

(rekvalifikace, programy dalšího vzdělávání, jednorázové registrované 

práce, veřejné prospěšné práce). To znamená, že aktivní politika 

zaměstnanosti má být přesměrována od neproduktivních investičních 

pobídek k :  

- hendikepovaným osobám se sníženou uplatnitelností na trhu 

práce 

- prostředkům do oblasti rekvalifikace, dalšího vzdělávání  

a veřejně prospěšných prací. 

B. Zpřesnění vyplácení podpor v nezaměstnanosti formou možnosti ztráty 

nároku na podporu v nezaměstnanosti v případě, že předchozí pracovní 

poměr byl ukončen z důvodů zvláště hrubého porušení pracovních 

povinností. 
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C. Zrušit nebo omezit nárok na některé další dávky (příspěvek na školní 

pomůcky, příspěvek na zvýšené životní náklady zdravotně postižených 

osob, pohřebné aj.). 

 

V příloze č. 9 uvádím porovnání celkových nákladů na dávky státní sociální 

podpory. 

Sociálně předimenzovaná politika vlády ČSSD vedla k špatnému hospodaření se 

státními příjmy a výdaji, které od roku 2004 vyvolaly, zejména výdaje, skokový nárůst. 

Tento stav znamenal stále hlubší deficit veřejných financí. Výše přijatá opatření a další 

opatření mají sladit sociální oblast a trh práce tak, aby došlo k lepší motivaci aktivní části 

obyvatelstva si hledat zaměstnání a odpoutat se od sociální závislosti na státu 

(sociálním systému), tj. opatření mají přispět k prorůstové politice tím, že napomohou 

zpružnit trh práce a zabrání trvalému nadměrnému nárůstu sociálních transferů. Pokud 

by reforma nebyla uskutečněna, každá další, ke které  

by bylo třeba dříve či později přistoupit by byla tvrdší a bolestivější a dopadala  

by především na sociálně slabé občany. 

Abych dodržel úplnost sociální reformy, nesmím zapomenout na oblast,  

která je součásti balíku reformních opatření, ale dosud nenabyla platnosti.  Důchodový 

systém  v současné době nedokáže čelit dopadům demografického vývoje, který 

spočívá zejména v: 

 

� Prodlužující se délce života 

� Nízké porodnosti 

� Růstu osob ve vyšších věkových skupinách 

� Počet důchodců převyšuje počet ekonomicky aktivního obyvatelstva 

 

V důsledku očekávaného demografického vývoje je systém důchodového pojištění 

finančně neudržitelný. Proto současná vláda (koalice ODS, SZ, KDU – ČSL) 

identifikovala postup řešení důchodového systému, který je rozdělen do tří fází. 

Z důvodu zachování koncepce této kapitoly přiblížím pouze I. fázi návrhu důchodové 

reformy. 

 

První fáze zahrnuje především parametrické změny, a to: 

 



 43 

� Zvyšování d ůchodového v ěku až na hranici 65 let: Důchodový věk 65 

let je v současné době základním  důchodovým věkem v řadě evropských 

zemí (Belgie, Irsko, Německo, Lucembursko aj.) a v dalších státech, kde je 

nižší, již probíhá jeho zvyšování k hranici 65 let.  V rámci reformy veřejných 

rozpočtů z roku 2003 byl schválena hranice 63 let pro muže a bezdětné 

ženy a 59 – 62 let pro ženy podle počtu vychovaných dětí. Současný 

předložený návrh iniciuje pokračovat v prodlužování doby odchodu do 

důchodu diferencovaně pro muže a žen  

až do dosažení důchodového věku 65 let. Přizpůsobování důchodového 

věku prodlužování doby dožití je dlouhodobě účinnou obranou před 

neudržitelným deficitem. 

� Prodloužení doby pojišt ění pro nárok na starobní d ůchod na 35 let:  

Délka doby pojištění potřebná pro vznik nároku na starobní důchod byla 

stanovena již před 40 lety. Změny, ke kterým od té doby došlo,  

a zejména předpoklady dalšího vývoje (demografického) odůvodňují 

prodloužení potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod 

(Podle platné právní úpravy je jednou z podmínek nároku  

na starobní důchod získání doby pojištění aspoň 25 roků). 

� Zrušení doby studia jako náhradní doby pojišt ění:  Doba studia  

na střední, vyšší odborné a vysoké škole se jako náhradní doba pojištění 

započítává od dosažení 18 let a to po dobu šesti let tohoto studia. V řadě 

evropských zemí toto neplatí, např. Dánsko, Francie, Maďarsko, Slovensko 

aj. Smyslem návrhu na zrušení doby studia, jako náhradní doby pojištění je 

zredukovat dosavadní široký rozsah dob, které jsou v tomto systému 

hodnoceny pro nárok na důchod a jeho výši přesto, že za ně není placeno 

pojistné. 

� Změny v oblasti invalidních d ůchod ů: Platná právní úprava definuje 

plnou invaliditu a částečnou invaliditu a tomu také odpovídá přiznaný 

důchod, tj. částečný invalidní a plný invalidní důchod. Pojištěnec je plně 

(částečně) invalidní jestliže dlouhodobě není schopen vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost z důvodu poklesu jeho zdravotního stavu 

nejméně o 66% (33%). Navrhované změny spočívají ve zrušení plně a 

částečné invalidity a zavedení jediné invalidity se třemi stupni procentního 

poklesu pracovní schopnosti pojištěnce: 
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I. stupeň – pokles nejméně o 35% a nejvýše o 49% 

II. stupeň – pokles nejméně o 50% a nevýše o 69% 

III. stupeň – pokles nejméně o 70% 

 

Invalidní důchody jsou nejvíce dynamicky narůstající složkou důchodového 

systému. Především se zvyšuje počet částečně invalidních důchodů. Zavedení 

třístupňové invalidity by mělo přispět k odstranění nerovnováhy a znovu začlenění 

těchto osob na pracovním trhu.  

 

3.2.2. Restrukturalizace p říjmové strany 

 
Daňová reforma  

 

Asi nejdiskutovanější reformou se stala reforma daňového břemene. Daňové 

břemeno vyjádřené daňovou kvótou vykazuje od roku 2005 samovolný pokles v poměru 

k HDP. V roce 2005 byla úroveň daňové kvóty 36,0% HDP, v roce 2006 došlo k poklesu 

o 0,5 p. b. na 35,5% HDP a v roce 2007 o dalších 0,4 p. b. na 35,1% HDP. V průběhu 

dalších let se očekává její další snižování. 

Daňová opatření jsou v rámci restrukturalizace příjmové strany směrována  

na podporu ekonomického růstu a zaměstnanosti tak jak to reflektuje nová Lisabonská 

agenda a v konečném případě také Národní program reforem České republiky. Na 

podporu aktivního obyvatelstva k práci a podnikatelského prostředí jsou provedeny 

reformy především v oblastech, které jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů státního 

rozpočtu, a to v oblasti daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob a 

daně z přidané hodnoty. 

Navržená daňová restrukturalizace se v oblasti přímých daní opírá zejména  

o oblasti: 

 

� U daně z příjmu právnických osob došlo ke snížen sazby daně  

na 21%, v roce 2009 na 20% a v roce 2010 na 19%. 

� U daně z příjmu fyzických osob je zavedena od roku 2008 jednotná 

sazba daně ve výši 15% tzv. rovná da ň, včetně daně srážkové. Základ 

daně bude současně rozšířen o zdravotní a sociální pojistné placené 
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zaměstnancem i zaměstnavatelem. V roce 2009 by sazba daně měla 

klesnout na 12,5%. 

 

Modifikovaná daň z příjmu fyzických osob je spojována s tzv. principem 

superhrubé mzdy.  Co to vlastně superhrubá mzda znamená? Do konce roku 2007 se 

daň počítala z hrubé mzdy. Od roku 2008 to ovšem je ze součtu hrubé mzdy 

zaměstnance + pojistné na zdravotním a sociálním pojištění, které je povinen hradit 

zaměstnavatel za zaměstnance. Tedy daň se bude odvádět z hrubé mzdy navýšené o 

35% (sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 26% a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 9%). I přes rovnou daň tak reálná sazba dosáhne 20, 25% (15 x 1, 

35). 

Oblast nepřímých daní se opírá především o změny týkající se úpravy sazby daně 

z přidané hodnoty a zavedení ekologických daní. 

 

� U sazby daně z přidané hodnoty došlo ke změně zvýšení snížené sazby 

5% na 9% a je v plánu zavést sníženou sazbu daně  

na ekologicky šetrná paliva a technologie 

� V rámci ekologické daňové reformy je od 1. 1. 2008 zavedena daň 

z elektřiny, zemního plynu a pevných paliv. V rámci II. etapy ekologické 

daňové reformy se od roku 2010 plánuje zavedení daně z emisí CO2. 

 

Reforma daňového břemene přinese obyvatelstvu něco nového, do jaké míry se 

tato reforma setká s optimismem či kritikou, je otázka času. Na jedné straně má dojít 

k zjednodušení daní přímých, ale na druhé straně dojde k zatížení daní nepřímých. Tedy 

daňové břemeno bude přeneseno z finančních příjmu (daní přímých) na finanční výdaje 

(daní nepřímých).   

 

3.2.3. Makroekonomické dopady 

 
Celkové fiskální dopady navrhovaných reforem lze nyní jen stěží spočítat,  

proto je nutné se opírat pouze o pravděpodobnosti. Každopádně, co se týče dopadu 

očekávaných reforem na hospodářský růst, lze počítat s mírně prorůstovým impulsem. 

Jak velký tento impuls bude, ukáže čas. Již dnes totiž česká ekonomika dosahuje velice 
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slušného růstu, který se bude jen obtížně dále zrychlovat,  

proto se očekává jeho mírné zpomalování, ale i tak bude poměrně vyšší tempo růstu 

než je průměr Evropské unie. V oblasti cenové hladiny lze očekávat jednorázový dopad 

reformních kroků do inflace. Toto se potvrzuje již v prvním čtvrtletí letošního roku, kdy 

dosahovala míra inflace 7,5%. Podle analytiků je to kulminační hranice  

a v průběhu dalšího období pravděpodobně dojde k poklesu, ale stále nad hranici 

inflačního cílování. Za významné v oblasti růstu cenové hladiny považuji reformu 

nepřímých daní, zavedení poplatků u lékaře, zvýšení spotřební daně u cigaret a růst cen 

energií. Největším pozitivem se jeví oblast zaměstnanosti resp. nezaměstnanosti a růst 

reálných mezd. Pokles nezaměstnanosti, růst zaměstnanosti a růst reálných mezd na 

úkor snížení sociálních transferů by měly stabilizovat situaci na trhu práce.  

 

Z výše uvedených skutečností můžu učinit závěr této kapitoly, že česká ekonomika 

prožívá velmi příznivé období a je nutné tohoto využít k realizaci opatření, která se jeví 

jako stabilizační pro, do budoucna neudržitelnou deficitnostnost veřejných financí.  

Provázanost  veřejných financí se společností je velmi těsná, proto její nepříznivý stav, 

který by zůstal neřešen, by vytvářel nepříznivé impulsy v prorůstové politice a tím by 

bránil naplňování stanovených cílů definovaných v Národním programu reforem a konec 

konců i v Lisabonské strategii. Přijatá reformní opatření nemají jenom stabilizační 

charakter, ale mají také ukázat skutečné potřeby obyvatelstva. Tedy efektivnější 

využívání veřejných výdajů povede k větší motivaci obyvatelstva se zapojovat do 

společnosti nebo dělby práce a tím vytvářet prostředí pro stabilní hospodářský růst a 

plnou zaměstnanost, které jsou nejvyššími cíly prorůstové politiky nové Lisabonské 

agendy. 
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Závěr 

Prorůstová politika představuje v ekonomické mluvě něco, co není nikterak přesně 

definováno. Názory akademických ekonomů v přístupu k definici se lišší, avšak vždy se 

shodnou v konečném postoji, že je zaměřena na střednědobý  

a dlouhodobý vývoj ekonomiky. Vychází z určitých teoretických předpokladů  

(teorií růstu), které ji dávají pevný základ pro její další vývoj. 

Také tak tomu je v mé bakalářské práci v kapitole 1 , kde vycházím z teorií růstu, 

které odráží dobové potřeby ekonomik a snaží se nastínit scénáře podle, kterých by měl 

být hospodářský rozvoj směřován. Tyto teorie vytváří teoretické východisko pro 

prorůstovou politiku, která je pojímána mnoha způsoby v závislosti  

na potřebách ekonomiky a cíli, kterého by mělo být dosaženo. 

Evropská unie v závislosti na nepříznivém vývoji 90. let 20. století přejala pojem 

prorůstové politiky do vlastního scénáře, který od roku 2000 definuje členským státům 

cíle, kterých má být dosahováno, s tou možností, že si státy samy nadefinují nástroje a 

postupy, jak k těmto cílům dojít. Z tohoto vyplývá, že prorůstová politika není jen 

pouhým pojmem bez ucelené definice, uplatňovaný globálně pro světové hospodářství 

jako celek, ale lze toto pojmout i na regionální a národní úrovni,  

tak jak je to představeno v kapitole 2 . 

V kapitole 3  jsem se snažil propojit prorůstovou politiku s aktuálními problémy 

českého hospodářství, zejména deficitu veřejných financí, který je dlouhodobě 

neudržitelný. V této kapitole jsem se nesnažil obhajovat, nebo zcela odsuzovat 

schválená reformní opatření, ale snažil jsem se ukázat, že do budoucna neudržitelný 

deficitní vývoj veřejných výdajů může působit nepříznivě na dlouhodobý hospodářský 

růst, a tím bránit vymezeným dosažení cílů prorůstové politiky definovaným  

jak v Lisabonské strategii, tak v Národním programu reforem. 
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