
Nejlepších výsledků dosáhnete, když toto portfolio PDF  
otevřete v aplikaci Acrobat 9 či Adobe Reader 9 nebo novější.

Opatřete si Adobe Reader nyní!

http://www.adobe.com/go/reader_download_cz




Železniční doprava 


 
1  
 


In
frastru


ktu
ra


7 


Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Železniční doprava


Gestor  MD  Spolugestor  MMR, MPO 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2050  


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt  je  součástí  dlouhodobé  strategie  dopravy,  která  řeší  komplexní 
problematiku  rozvoje dopravního  sektoru. Tato  strategie má  zajistit  koordinovaný 
rozvoj všech modů dopravy ‐ tj. silniční, železniční, vodní a letecké dopravy. Projekt 
"Dopravní  infrastruktura  –  železniční  doprava"  si  klade  za  cíl  zlepšit  kvalitu  a 
kapacitu železniční infrastruktury, zvýšit modální podíl železniční nákladní dopravy a 
implementovat  vysokorychlostní  technologii  jako  předpoklad  získání 
konkurenceschopnosti železniční dopravy jako celku. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Přestože  hustota  železniční  sítě  patří  mezi  největší  v  Evropě,  kvalita  železniční 
infrastruktury je pouze průměrná. Podle žebříčku Světového ekonomického fóra se 
ČR v rámci EU umístila na 12. místě.1  


 


Identifikované problémy: 
- neuspokojivý stav kvality a kapacity železniční infrastruktury; 
- neexistence hierarchicky nejvyššího železničního systému – 


vysokorychlostních tratí (VRT); 
- neuspokojivý modální podíl železniční nákladní dopravy způsobující 


problémy v oblasti životního prostředí i potíže při podnikání v železniční 
dopravě nedostačující kapacity systémů intermodální dopravy a přepravy. 


Příklad ze 
zahraničí 


Příkladem  dobré  praxe  je  Švýcarsko,  kde  se  daří  dobře  kombinovat  silniční  a 
železniční dopravu. Současně je věnována velká pozornost budování úseků rychlých 
tratí,  které  doplní  konvenční  železniční  síť  a  výrazně  zkvalitní  mezinárodní 
dostupnost Švýcarska. 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Aktualizace strategického plánu pro dokončení 4 tranzitních 
železničních koridorů a kapacit pro kombinovanou dopravu 
 
Ekonomické hodnocení výstavby VRT a projekt návaznosti 
na evropskou síť 


Existuje aktualizovaný 
strategický plán 
 
Existence projektu a 
územního rozhodnutí 


 
ano 
 
 
ano  


                                                                 
1 Světové ekonomické  fórum používá pro mezinárodní  srovnání v oblasti  infrastruktury převážně  tzv.  "měkká data",  jimiž  je 
dotazování reprezentativního vzorku podnikatelů. 
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  Zabezpečení financování 


Prosazení VRT do sítě TEN‐T 
Existuje plán 


ano 


Rozvoj logistických systémů (veřejná multimodální logistická 
centra, optimalizace distribučních procesů) 


Vznik sítě terminálů 
intermodální dopravy 
a sítě veřejných 
logistických center 


Dostupnost VLC 
center 


 
Harmonizace výše zpoplatnění železniční dopravy s 
dopravou silniční  


 
Stav harmonizace 


 
100% harmonizace 
do roku 2014 


 
 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


Šance na zapojení domácích výzkumných institucí a domácího průmyslu. 


Finanční dopady 
Na výstavbu a rekonstrukce tratí – ročně cca 50 mld Kč.


 


Popis realizace projektu 
 
První  fáze  bude  u  všech modů  dopravy  stejná.  Bude  nutné  vytvořit  analýzu možností  alternativních  způsobů 
financování a na základě multikriteriální analýzy vytvořit prioritizaci projektů k  realizaci. Mutlitkriteriální analýza 
zohlední mimo  jiné  také dopady na  životní prostředí. Cílem  je primárně  realizovat projekty  s nejvyšší přidanou 
hodnotou  za  vynaložené  peníze.  Za  tímto  účelem  bude  vytvořeno  expertní  zázemí  pro  hodnocení  projektů  a 
hodnocení rekonstrukcí a oprav pro zajištění kvality stávající infrastruktury. V této fázi bude také nezbytné vytyčit 
legislativní změny v jednotlivých modech dopravy.  
 
K odstranění  identifikovaných problémů  je  třeba vybudovat hlavní  železniční  síť pro dálkovou osobní a nákladní 
dopravu,  pro  městskou  a  příměstskou  dopravu  v  hustě  osídlených  oblastech  a  optimalizovat  síť  pro  páteřní 
regionální dopravu. Konvenční železniční systém musí být doplněn systémem  rychlých a velmi  rychlých železnic, 
který zajistí napojení ČR na  již existující síť VRT Evropy, který výhledově zabezpečí energeticky  i environmentálně 
udržitelnou a konkurenceschopnou dopravu do významných evropských center.  
 
V rámci železniční dopravy dojde k optimalizaci současných poplatků za použití dopravní cesty tak, aby se přeprava 
zboží  v  klíčových  dálkových  relacích  stala  konkurenceschopnou  a  to nejen  ve  vztahu  k  silniční dopravě,  ale  i  k 
železniční dopravě v okolních státech.  
 
Pokud má  ČR udržet krok  s vyspělými  státy a  zajistit optimální využití  investic do železniční  infrastruktury, musí 
zajistit  podporu  pro  vznik  sítě  veřejných  logistických  center  (VLC)  a  terminálů  kombinované  dopravy,  jako 
propojovacích uzlů mezi sítěmi jednotlivých druhů dopravy, a to prostřednictvím veřejných rozpočtů. V souvislosti 
s definováním prioritních evropských železničních koridorů nákladní dopravy  (nařízení 913/2010) se předpokládá 
zvýšení  poptávky  po  intermodálních  přepravách.  Podporovány  budou  jen  životaschopné  projekty,  nevyžadující 
provozní podporu. 
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Výstupy projektu 
Železniční infrastruktura uspokojující potřeby silných přepravních vztahů s minimálními dopady na životní prostředí 
a veřejné zdraví. 
 
 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Revize finančního rámce  2011  2014  MD  Změna  cenové  politiky  (ceny 
za  mýto  rostou,  cena  za 
použití  železniční  cesty  klesá; 
výrazné  rozšíření  zpoplatnění 
na silnice 0. třídy a vybrané II. 
a III. třídy) 
 


Legislativní a technologické změny  2011  2015  MD, 
MMR 


Novelizace  právních  předpisů 
v  oblasti  železniční  dopravy  a 
pozemních  komunikací. 
Implementace ERTMS a TSI 


Nastavení priorizace projektů  2011  2013  MD, 
MMR 


ČR  v  současné  době 
nedisponuje  podrobným 
materiálem,  který  by  ve 
střednědobém  a 
dlouhodobém  horizontu 
sofistikovaně  plánoval  rozvoj 
dopravní  infrastruktury 
s ohledem na  rozvojové plány 
krajů  a  na  možnosti 
projednání  s resortem  MŽP. 
Důležitým  krokem  takového 
procesu  je  správné 
vyhodnocení  důležitosti 
staveb dopravní infrastruktury 
a  jejich  přidané  hodnoty. 
Proto  je  nutné  metodu 
multikriteriálního k hodnocení 
navrhovaných staveb. 


Realizace cílů 


- dokončení 4 tranzitních 
železničních koridorů 


 


 


Projekt v 
realizaci 


 
2020 


MD  Uvedení  železniční  sítě  do 
normového stavu tak, aby byly 
naplněny základní rychlostní a 
technické  standardy  a 
zajištěna interoperabilita. 
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  - realizace VRT (za 


předpokladu kladného 
ekonomického hodnocení); 


 


Příprava 
projektu 
v 
realizaci 


2050 MD  Vybudování nové, kvalitativně 
vyšší,  infrastruktury  vychází  z 
plánů  EU  zajistit  udržitelnou 
dopravu.  Vysokorychlostní 
železnice  budou  v tomto 
systému  hrát  dominantní 
úlohu  v přepravách  na 
vzdálenost  přesahující  300 
km.  Výchozím  rámcem  pro 
budování VRT v ČR  je materiál 
EU  tzv.  Bílá  Kniha  ‐  Plán 
jednotného  evropského 
dopravního  prostoru  –   
vytvoření 
konkurenceschopného 
dopravního  systému  účinně 
využívajícího  zdroje,  která 
předpokládá  ztrojnásobení 
současné  délky  VRT  (cca  10 
tis. km) v Evropě do roku 2030 
a  dokončení  základního 
evropského  systému  VRT  do 
roku 2050. 


- rozvoj logistických terminálů 
a systémů a jejich napojení 
na železnici; 


 


Projekt  v 
realizaci 


2030 Vybudování  logistických 
terminálů  s železničním 
napojením  bude  zajištěn 
základní  předpoklad  pro 
komodalitu  přeprav  a  dělbu 
přepravní  práce  podle 
efektivity  jednotlivých 
přepravních módů  vztažených 
k překonávané vzdálenosti. 


- harmonizace výše 
zpoplatnění železniční 
dopravy s dopravou silniční. 


 


 


Projekt  v 
realizaci 


2014 MD Zrovnoprávnění  podmínek  na 
trhu,  především  zahrnutím 
celkových  externích  nákladů 
do  ceny  za  využití 
infrastruktury,  je  klíčovou 
podmínkou  k efektivnímu  a 
tržně  spravedlivému 
dopravnímu systému. 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Zjednodušení přístupu ke službám veřejné správy 


Gestor  MV  Spolugestor  Další resorty 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Tento souhrnný projekt je zaměřen na identifikaci opatření, která v maximální míře 
usnadní veřejnosti přístup ke službám veřejné správy a k informacím poskytovaným 
veřejnou  správou.  Tento  projekt pokrývá  tematicky  opatření  z oblasti otevřeného 
vládnutí,  oblast  veřejných  institucí  jako  informační  platformy  pro  podnikatele  a 
veřejnost a dále opatření zaměřená na zjednodušení aktivního přístupu ke službám 
veřejné  správy  (např.  z jednoho místa,  bez  určení místní  příslušnosti,  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup atp.)1.  
Součástí tohoto projektu jsou následující opatření: 


 Dokončení  základních  registrů  a  následné  propojení  s dalšími  rejstříky 
(včetně rozhraní pro veřejnost) 


 Pravidla pro zveřejňování dat a informací 


 Jedno inkasní místo 


 Další  rozvoj  kontaktních  míst  veřejné  správy  a  zrušení  některých  typů 
místní příslušnosti ve veřejné správě 


 Digitalizace některých řízení 


 Stanovení  chybějících  standardů  pro  práci  s elektronickými  dokumenty, 
zejména s ohledem na tzv. digitální kontinuitu 


 Další  podporu  elektronické  komunikace  (např.  Informačního  systému 
datových schránek) 


Zajištění elektronické identifikace osob vůči těmto systémům (eDoklady) 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Poskytování  informací  je  jednou  ze  základních  služeb veřejné  správy. Občan nebo 
podnikatel,  který disponuje dostatkem dat  a údajů, může  lépe  realizovat  správná 
rozhodnutí  a  přispívat  tak  svou  činností  k mezinárodní  konkurenceschopnosti.  V 
současné  době  orgány  veřejné  správy  provozují  velké  množství  nejrůznějších 
registrů, které spolu ovšem nejsou plně provázány, a občan či podnikatel tak často 
musí  veřejné  správě  dokládat  údaje,  které  veřejná  správa  již má,  popřípadě má 
problém  hledat  informace,  které  nejsou  v  rámci  veřejné  správy  shromážděny  na 
jednom místě. 
Vybudování  základních  registrů  a  jejich  postupné  propojení  na  další  rejstříky  a 
informační  zdroje  veřejné  správy  bude  prvním  krokem  ke  snižování 
administrativních nákladů pro veřejnost i veřejné instituce a obecně k postupnému 
zavádění  digitalizace  agend  ve  veřejné  správě,  i  např.  u  soudů.  V  souvislosti  s 
Digitální Agendou pro Evropu, jednou z vlajkových iniciativ EU2020, pak představuje 
velkou  výzvu  rovněž  vzájemné  propojení  registrů  s  dalšími  obdobnými  systémy  v 
Evropě. 
Komplikovanou  strukturu  veřejné  správy  lze  nejlépe  popsat  jako  mnohočetně 
provázaný systém obrovského množství úřadů, které obhospodařují data související 
s  výkonem  jejich  činnosti.  Podle  kvalifikovaného  odhadu  přibližně  30  000  úřadů 


                                                                 
1 Vazba na rozvoj KIVS, Czech POINT, datové schránky, elektronické doklady (eOP, sociální karta aj.), JVM – JIS PRSV a ZIPS aj. 
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spravuje cca 1000 agend. Informační systémy veřejné správy nepoužívají jednotnou 
datovou základnu a  jsou na sobě nezávislé, v důsledku čehož se změny v datech v 
jedné databázi nepromítnou do dalších informačních systémů a občané jsou nuceni 
oznamovat  různé  změny  na  velkém množství  úřadů.  Provázanost mají  řešit  tzv. 
základní registry. 
Na  základě  současných požadavků praxe  se předpokládá vytvoření  čtyř  základních 
registrů,  jejichž  referenční  údaje  budou  využívány  jako  jedinečné  a  nejdůležitější 
datové  zdroje pro  orgány  veřejné moci. V praxi  již  tedy nebudou  orgány  veřejné 
moci  zjišťovat  hodnoty  referenčních  údajů  pro  své  potřeby  z  různých  zdrojů,  ale 
pouze z těchto základních registrů. 
Tento  nový  přístup  zajistí  kvalitní  údaje  efektivně  využívané  pro  výkon  veřejné 
správy a  zároveň  zbaví adresáty veřejné  správy, občany  či podnikatele, povinnosti 
údaje  opakovaně  dokládat.  Údaj  bude  sdělen  pouze  jednou  a  následně  bude 
promítnut  do  základního  registru  a  jeho  prostřednictvím  do  dalších  informačních 
systémů veřejné správy, resp. tzv. agendových informačních systémů. Jedná se o již 
běžící  projekt,  jsou  vysoutěženi  dodavatelé,  existuje  jasná  agenda.  Jediná  oblast, 
kterou  lze považovat za ne zcela dořešenou,  je koncepce provozu dílčích registrů z 
dlouhodobého hlediska. 
Jednou z nabízejících se variant je postupný přesun např. do datového centra Státní 
tiskárny  cenin,  která  již  započala budovat datové  centrum,  se  kterým  je počítáno 
jako  s  centrálním  bodem  pro  umístění  základních  systémů  státní  správy  (zároveň 
pilotní  projekt  sdílených  služeb)  –  v  první  řadě  systémů  podléhajících  gesci 
Ministerstva financí (Státní pokladna, Jedno inkasní místo). 
V  oblasti  poskytování  informací,  která  je  jednou  z  významných  činností  veřejné 
správy, se vyskytují problémy, které lze rozdělit v zásadě na dva typy: 
•  informace  nejsou  zveřejňovány  ve  formě  příznivé  pro  uživatele  z  řad 
soukromých subjektů; 
•  některé informace a data se nezveřejňují vůbec (popřípadě si je musí občan 
vyžádat dle zákona o poskytování informací). 
První zmíněný problém se projevuje například na některých informačních webových 
portálech  veřejné  správy,  které  tvoří  páteř  sdělování  informací  veřejnými 
institucemi.  Nutná  je  analýza  potřeb  uživatelů  a  přizpůsobení  webu  těmto 
potřebám. Klíčem k efektivnímu sdělování  informací veřejnosti  je v  tomto případě 
vize a koncepce, která musí být orientovaná na potřeby klienta ‐uživatele webu ‐ a 
jeho  potřeby.  Tento  bod  pochopitelně  úzce  souvisí  s  analýzou  agend  a  služeb 
veřejné správy. 
Druhým problémem jsou informace, které mají veřejné instituce k dispozici a které 
by pro veřejnost mohly být zajímavé a užitečné, nicméně veřejné instituce je nikdy 
nezveřejnily. To se týká například  řady statistik, výzkumů a analýz, které si veřejné 
instituce nechaly zpracovat, které se ovšem nikdy nedostaly dále než k příslušnému 
úředníkovi, který si je objednal.  
Oba  výše  uvedené  problémy  blokují  další  užití  těchto  informací  a  pro  veřejné 
rozpočty  jsou  relativně  nákladné,  neboť  ve  svém  důsledku  vedou  např.  k 
objednávání  téže  analýzy  ze  strany  více  veřejných  institucí,  a  rovněž  k  nákladům 
obětované  příležitosti,  kdy  zveřejňování  dat  vede  k  jejich  dalšímu,  obvykle 
produktivnímu,  využití  ze  strany  vědy  a  výzkumu,  podnikatelského  sektoru  aj. 
Veřejné instituce se také připravují o možnost využít veřejnost v roli „hlídacího psa“ 
(neboli  kontrolního  orgánu)  nad  činností  jednotlivých  institucí.  Koncepční  systém 
zveřejňování  (a ukládání  s možností  zpětně dohledat)  tedy může vést ke  značným 
úsporám  ve  veřejných  rozpočtech  a  přispět  k  zefektivnění  komunikace  mezi 
veřejnými institucemi a soukromými subjekty. 
Jak  ukazuje  studie  Evropské  komise  MEPSIR  z  roku  2006,  má  zveřejňování  dat 
shromažďovaných  a  produkovaných  veřejnou  správou  významné  pozitivní 
ekonomické efekty v podobě vytváření prostoru pro vznik  sekundárního průmyslu 
(např. společnosti, které kombinují informace z veřejných rejstříků a poskytují je ve 
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strukturované podobě  klientům, poradenské  společnosti)  i  aplikovaného  výzkumu 
(zejména v oblasti ekonomie a společenských věd). Zatímco některé státy možností, 
které  nabízí  Open  Government  a  Open  Data,  hojně  využívají  (Velká  Británie, 
Slovinsko, Nizozemí, Švédsko, Finsko), ČR se doposud k této vlně příliš nepřiblížila. 
Tato  situace by  se měla  zlepšit  v  rámci  transpozice  Směrnice  k PSI  (Public  Sector 
Information  Re‐Use)  do  českého  práva  (připravuje  Ministerstvo  vnitra),  některé 
kroky  je  však  možné  realizovat  ještě  dříve.  Vhodným,  nákladově  efektivním  a 
účinným  opatřením  by  bylo  zpřístupnění  obchodního  rejstříku  pro  stahování  ve 
formátu  xml  (s  následným  pozvolným  zpřístupňováním  Sbírky  listin),  podobným 
způsobem by pak měly být postupně pro další užití uvolňovány i informace z dalších 
registrů a rovněž z webových stránek ministerstev a dalších veřejných institucí.2 
Důležitou  součástí  opatření  v  rámci  tohoto  projektu  jsou  systémy  jednotného 
přístupu  ke  službám  veřejné  správy. Ať už  jde o  systém  Jednoho  inkasního místa 
(JIM), které by mělo umožnit hradit daně i povinné pojistné do veřejných rozpočtů u 
jednoho  úřadu,  nebo  o  další  rozvoj  kontaktních míst  Czech  POINT,  která  zajišťují 
možnosti přístupu ke  službám veřejné  správy na  jednom místě  (tj. vyřizování více 
činností na jednom místě, nejlépe bez nutnosti povinné místní příslušnosti). Stávající 
stav  „obíhání  úřadů  a  shánění  razítek“  je  nákladný  pro  veřejnost  obecně  a  pro 
podnikatele zvláště. 
Je  nezbytné  pokračovat  v  rozvoji  garantované  elektronické  výměny  dat,  kterou 
reprezentuje  Informační  systém  datových  schránek.  Je  nutné  nalézt  udržitelný 
model  financování  tohoto  systému  a  zajistit  jeho  další  využití  v  jednotlivých 
speciálních  agendách,  ať  jsou  to  programy  eHealth  (ZIPS),  elektronická  fakturace, 
zadávání veřejných zakázek atd.  
S ohledem na rozvoj elektronické komunikace  je nutné stanovit základní podmínky 
pro způsob předávání údajů mezi systémy veřejné správy a jejími klienty. Ten musí 
být  natolik  univerzální,  aby  byl  využitelný  jak  při  přímém  kontaktu  (například 
prostřednictvím  systému datových  schránek),  tak  i na asistovaných místech Czech 
POINT.  Jako  nejvhodnější  se  jeví  systém  elektronických  formulářů,  který  v  sobě 
spojuje  jak  přehlednou  prezentaci  dat,  podobnou  stávajícím  tiskopisům,  tak  i 
možnost přenosu strukturovaných dat. 
S tím úzce souvisí i problematika dlouhodobé platnosti elektronických dokumentů a 
jejich  ověřování.  Je  nezbytné  stanovit  příslušné  standardy  a  poskytnout  veřejné 
správě podporu těchto procesů. 
S  rozvojem možností  elektronické  komunikace  se  státem  a  elektronického  vedení 
údajů  o  občanech  v  systémech  veřejné  správy  úzce  souvisí  i  problematika 
elektronické  identity,  respektive prokazování  identity vůči  informačním systémům. 
V realizaci jsou projekty tzv. eObčanky a univerzální karty pojištěnce, která by měla 
pokrývat  oblast  sociálního  i  zdravotního  pojištění  a  poskytovat  další  rozšířené 
identifikační funkce.  
Příkladem agendy, která by mohla být v návaznosti na výše uvedené kroky následně 
digitalizována (což by k ní umožnilo oprávněným osobám dálkový přístup) jsou např. 
agendy  v  rámci  stavebního  zákona,  která  patří  k  nejsložitějším  v  rámci  veřejné 
správy (v současné době připravuje MMR pilotní analýzu možností digitalizace). 


Příklad ze 
zahraničí 


Základní  registry: V Dánsku  se díky  fungujícímu  systému  základních  registrů např. 
nemusí konat sčítání obyvatel a občané mají on‐line přístup k informacím, které jsou 
o nich v registrech vedeny. Propojení registrů přináší i zcela měřitelné úspory např. 
při stěhování, kdy není nutné hlásit změnu adresy na jednotlivé instituce. 
Systematické a efektivní zveřejňování dat a informací provádí například vlády Velké 
Británie  (viz  http://data.uk.gov),  Slovinska,  skandinávských  států,  Nizozemí, 
Singapuru  nebo  Nového  Zélandu.  Efektivní  systémy  zveřejňování  uživatelsky 


                                                                 
2  Např.  strategie,  koncepce  a  jiné  studie  zpracované  pro  veřejné  instituce  by  měly  být  postupně  zveřejňovány  jako 
strukturovaná data tak, aby bylo možné s nimi dále pracovat (strojově) apod. 
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příznivých  informací  a  dat  však má  i OSN,  Světová  banka  a Mezinárodní měnový 
fond. 
Zjednodušený přístup ke službám veřejné správy lze najít ve Spojených státech nebo 
v severských zemích. 
Systémy  obdobné  Informačnímu  systému  datových  schránek  provozuje  Dánsko, 
Rakousko a nově i Německo (zde rovněž provozováno poštovním operátorem). 


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Jednoduchý a integrovaný přístup ke službám základních 
registrů a dalších rejstříků uvnitř veřejné správy 


Propojení základních 
registrů a vytvoření 
systému přístupu 
k datům v nich 


Snížení nákladů na 
sdílení dat a zvýšení 
produktivity veřejné 
správy 


Zlepšení přístupu pro veřejnost do propojených registrů, 
popřípadě dalších vhodných funkcionalit 


Zvyšování 
informovanosti 
veřejnosti a využití 
dat 


Počty uživatelů,
snížení 
administrativních 
nákladů veřejnosti, 
spokojenost 
uživatelů 


Zveřejnění dat a informací ve zpracovatelných formátech 
Objem zveřejněných 
dat a míra jejich 
využití 


Zvýšené množství 
zveřejněných dat 
Nárůst 
sekundárního 
průmyslu 


Vytvoření standardů a základních podmínek pro předávání 
údajů mezi systémy veřejné správy a jejich klienty 


Využívání standardů a 
objem předaných 
informací 


Nárůst plynulé 
výměny informací 


Jedno inkasní místo – zjednodušení plateb státu 


Výběr daní a poplatků 
na jednom místě, 
náklady pro 
veřejnost, 
přehlednost systému 


Daně a poplatky je 
možné hradit v 
rámci jednoho 
úřadu 
Snížení nákladů 
veřejnosti, 
zpřehlednění 
systému 
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Digitalizace vybraných agend/služeb a jejich propojení 
s provázanými registry (např. MMR – stavební zákon) – 
zjednodušení přístupu veřejnosti k informacím o průběhu 
agend, větší transparentnost 


Digitalizace těch 
vybraných agend, u 
nichž se ukáže jako 
vhodná 
Náklady účastníků 
agend 
Produktivita a 
souměřitelnost 
činností ve veřejné 
správě 


Vhodné agendy 
jsou digitalizovány 
Snížení nákladů 
účastníků agend, 
vyšší produktivita a 
souměřitelnost 
činností ve veřejné 
správě 


Vyhodnocování produktivity a její zlepšování u jednotlivých 
systémů (zavedených výše) – KPI (key performance 
indicators) 


Výstupy hodnocení a 
jejich zohlednění 
v dalším rozvoji 
nástrojů 


Plnění nastavených 
KPI v čase, 
zlepšování služeb 


Úspory nákladů ve veřejné správě formou sdílených center 
(pokud se to ukáže jako vhodné) 


Vznik sdílených 
center a úspory 
dosažené jejich 
využitím, spokojenost 
s činností center 


Úspory, zvýšení 
produktivity ve 
veřejné správě 


Posílení informovanosti o službách veřejné správy a jejich 
fungování 


Počet definovaných 
služeb / počet všech 
služeb 


Všechny služby jsou 
definovány 


Dynamické řízení kvality služeb a nákladů služeb 


Sestavení seznamu 
KPI a jejich 
monitoring (např. 
náklady služby, 
výnosy služby, počet 
provedení služby 
jednotlivými 
poskytovateli, 
průměrná doba 
služby, minimální a 
maximální doba 
služby, spokojenost 
zákazníků služby) 


Plnění cílů 
stanovených pro 
jednotlivé KPI, 
zvyšování 
produktivity 


 
 
 
 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Veřejná správa 
Úředníci  veřejné  správy  a  dalších  veřejných  institucí  – odstranění  listinné  podoby 
řady dokumentů, zjednodušení dálkového přístupu k informacím ve veřejné správě. 


Veřejnost 
Snížení administrativních nákladů spojených s přístupem ke službám poskytovaným 
veřejnou  správou,  možnost  efektivnějšího  využití  informací,  využití  veřejně 
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dostupných dat. 


Akademická a 
nezisková sféra 


Kreativní formy využití veřejných dat a výzkum na nich založený. 


Finanční dopady3 
Náklady  v  řádu  jednotek  miliard  Kč,  úspory  na  transakčních  a  administrativních 
nákladů  veřejných  institucí  i  občanů  v  řádech  desítek miliard  Kč  v  dlouhodobém 
horizontu. 


 


Popis realizace projektu 
 
Projekt základních registrů  je na Ministerstvu vnitra (MV)  již v procesu přípravy, nicméně k  jeho dokončení bude 
potřeba  ještě  realizace  následujících  kroků: Nejprve  je  nutné  zajistit  zprovoznění  soustavy  základních  registrů, 
především Registru obyvatel (ROB), Registru osob (ROS), Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) 
a  Registru  práv  a  povinností  (RPP),  který  je  třeba  nově  vytvořit.  Spolu  s  tím  bude  nutné  zejména  zprovoznění 
informačního systému základních registrů (ISZR) a převodníku (ORG).  
Nedílnou součástí vytvoření systému základních registrů je rovněž vytvoření funkční Správy základních registrů.  
Propojení  základních  registrů  předpokládá  financování  z  Integrovaného  operačního  programu.  Spolu  s  realizací 
tohoto  opatření  bude  nutno  realizovat  přípravu  katalogu  agend  a  služeb  veřejné  správy  (viz  projektová  karta 
Efektivní veřejná správa). 
Příprava projektu Veřejná správa jako informační a datová platforma bude v zásadě vyžadovat dva kroky. Prvním je 
analýza jednotlivých způsobů, jakými v současné době veřejné instituce informace zpřístupňují (weby, formáty dat 
apod.) a způsobů, jak by se s těmito informacemi dalo pracovat lépe. Inspirací by v tomto ohledu mohly být nejen 
Open Government a Open Data projekty vlád a mezinárodních organizací, ale i eDemocracy iniciativy neziskového 
sektoru, které se různým typem zveřejňování dat o činnosti veřejných institucí zabývají. Ve druhé fázi projektu se 
předpokládá postupná  implementace doporučení obsažených v analýze. Základem pro analytické kroky by mohla 
být příprava MV na implementaci Směrnice k PSI (Public Sector Information Re‐Use) do českého práva (a podklady 
k této směrnici z ostatních členských států EU). Vhodným pilotním projektem v oblasti Open Data by pak mohlo být 
i otevření exekučního rejstříku, rejstříku zástav a obchodního rejstříku pro volné stahování dat formou xml nebo 
jiným vhodným způsobem (viz projektový záměr Lepší vymahatelnost práva). 
Projekt  jednoho  inkasního místa pro příjmy veřejných  rozpočtů  (JIM) by měl ve  spolupráci Ministerstva  financí, 
Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  a Ministerstva  zdravotnictví  vznikat  po  etapách.  Nejprve  by mělo  dojít  k 
sjednocení  správy  daní,  pojistného  na  sociální  zabezpečení  a  pojistného  na  zdravotní  pojištění  na  finančních 
úřadech. Ve druhé fázi by pak mělo JIM zahrnovat ještě výkon správy spotřebních a energetických daní, výkon tzv. 
dělené správy dělené správy a inkasní rovinu správy cel.  
V návaznosti na postup práce na propojování  základních  registrů  a dalších  rejstříků dat  a  informací  ve  veřejné 
správě pak bude následně zanalyzován a připraven postup digitalizace některých agend/služeb veřejné správy a 
vytvoření jednotného přístupu k nim4  (včetně zrušení či omezení místní příslušnosti). 
 
Výstupy projektu 
Cíleným  výstupem  projektového  záměru  je  vytvoření  efektivních  prostředků,  jimiž  bude  veřejná  správa 
komunikovat  s  veřejností  a  poskytovat  jí  své  služby. Bude  vytvořeno  jednotné  inkasní místo,  zajištěn  jednotný 
přístup ke službám veřejných  institucí a k  informacím ve veřejných rejstřících, vytvořeny efektivní komunikační a 
datové platformy,  jejichž prostřednictvím budou veřejné  instituce komunikovat s veřejností. To zahrnuje  jak další 
rozvoj  existujících  komunikačních  kanálů  (asistované  místo  Czech  POINT  nebo  přímý  přístup  přes  Informační 
systém datových schránek), tak i stanovení pravidel pro elektronickou výměnu dat – elektronické formuláře nebo 
stanovení  standardů  pro  dlouhodobé  uchovávání  elektronických  dokumentů  (zajištění  digitální  kontinuity). 


                                                                 
3 Velmi hrubý odhad – detailněji musí být v rámci implementace rozpracováno pro jednotlivé projekty. 
4 Pilotní projekt analýzy přínosů a nákladů digitalizace např. projekt digitalizace procesů podle stavebního zákona připravovaný 
na MMR. 
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Důležitou  součástí  je  i  otázka  elektronického  prokazování  identity  zastoupená  projekty  eObčanky  a  karty 
pojištěnce. 
 
 
 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Spuštění základních registrů ‐ 
odstranění nutnosti prokazovat 
údaje dohledatelné v základních 
registrech 


2011 1. 7.
2012 


MV Zprovoznění základních 
registrů tak, jak jsou 
vymezeny zákonem č. 
111/2009 Sb. 


Připojení agendových 
informačních systémů editorů do 
systému základních registrů 


2011 2012 MV Prvotní zápis údajů do 
základních registrů 
editorskými IS. 


Připojení vybraných 
uživatelských agendových 
informačních systémů do 
systému základních registrů 


2012 2012 MV Správci agendových IS připojí 
nejvýznamnější uživatelské 
systémy referenčních údajů ze 
základních registrů. Jedná se o 
nejrozsáhlejší a 
nejvyužívanější evidence, 
které z hlediska základních 
registrů vykazují vysokou míru 
validace pro ověření obsahové 
správnosti a technického 
zabezpečení. 


Připojení ostatních agendových 
informačních systémů 


2012 2012 MV Správce IS základních registrů 
zpřístupní služby systému 
základních registrů dalším 
oprávněným agendovým IS do 
31. 5. 2012. Tato etapa je 
ukončena spuštěním ostrého 
provozu systému základních 
registrů k 1. 7. 2012. 


Vytvoření rozhraní pro využívání 
registrů veřejností a podnikateli 


2012 2013 MV, 
resorty 


Spuštění rozhraní pro 
využívání registrů veřejností. 


Navázání dalších veřejných 
rejstříků 


2013 2015 MV, 
resorty 


Propojení dalších rejstříků a 
zjednodušení přístupu 
k veřejné správě. 
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Jedno inkasní místo  2008 2014 MF, 
MPSV, 
MZdr 


Pokračování prací na spuštění 
plně funkčního systému. 


Zrušení plateb za náhled do 
exekučního rejstříku a rejstříku 
zástav 


2012 2012 MPO Bezplatné zpřístupnění 
informací o exekucích a 
zástavách pro veřejnost – 
zejména podnikatele. 


Analýza systému zveřejňování 
informací veřejnou správou 
(weby, služby atp.) a doporučení 
ke zlepšení 


2011 2011 MV, MPO Provedení analýzy a vydání 
doporučení.5 


Zveřejnění dat a informací ve 
zpracovatelných formátech 


2011 2013 MV, 
MPO, 
rezorty 


Data a informace zveřejněny 
ve zpracovatelných formátech 
a využívána podnikatelskou i 
akademickou veřejností. 


Analýza možností digitalizace 
některých agend/služeb veřejné 
správy 


2013 2013 Gestoři 
agendy či 
služby, 
MV 


Příprava na digitalizaci a 
propojování agend/služeb na 
veřejné rejstříky. 


Digitalizace agend, u nichž 
analýza ukázala, že je to vhodné 


2014 2020 Gestoři, 
MV 


Digitalizace agend/služeb a 
jejich napojení na základní 
registry a další veřejné 
rejstříky. 


Jednotné přístupové místo ke 
službám veřejné správy a 
omezení/zrušení místní 
příslušnosti (Czech POINT, Czech 
POINT at home), zjednodušení 
komunikace 


2015 2020 Gestoři, 
MV 


Nastavení služeb veřejné 
správy tak, aby bylo možné 
k nim přistupovat 
z jednotného přístupového 
bodu pokud možno bez 
rozlišení místní příslušnosti, 
zjednodušení komunikace 
s veřejnou správou (např. 
datové schránky apod.). 


 
 


                                                                 
5 Očekávané náklady v řádu stovek tisíc Kč. 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Služby pro rozvoj podnikání


Gestor  MPO  Spolugestor 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt  obsahuje  tři  opatření,  jejichž  implementace  bude mít  pozitivní  dopad  na 
podnikatelské  prostředí  a  zajistí  asistenci  podnikatelům  pro  rozvoj  působení  na 
vnitrním trhu Evropské unie. Těmito opatřeními jsou: 


1. Rozvoj elektronického  informačního  a  kontaktního místa pro podnikání  a 
export ‐ BusinessInfo.cz 


2. Rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele 
3. Pobídky a podpory pro  investice a  kapitál a novela  zákona o  investičních 


pobídkách 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


1. Rozvoj  informačního  portálu  pro  podnikání  a  export  ‐ 
BusinessInfo.cz  


Cílem  tohoto  opatření,  které  navazuje  na  "Analýzu  projektového  záměru  Rozvoj 
oficiálního  portálu  pro  podnikání  a  export  BusinessInfo.cz",  je  zvýšit  dostupnost 
kvalitních informací relevantních pro podnikání a export. 
 
Přestože se informovanost podnikatelské veřejnosti v ČR za posledních 5 let zlepšila, 
v  některých  oblastech  je  stále  značně  roztříštěná.  Díky  nejednoznačným  a 
překrývajícím  se  kompetencím  veřejné  správy  jsou  informace  fragmentované  a 
nikoli  provázané  do  logických  celků  či  podnikatelských  agend.  To  vede  k 
neefektivnímu  paradoxu  –  četným  duplikacím  při  poskytování  informací  pro 
podnikatele na  různých  státních portálech  (BusinessInfo.cz, Export.cz, Euroskop.cz 
apod.).  Za  účelem  odstranění  fragmentací  či  duplicit  bude  do  budoucna  klíčová 
především úzká spolupráce portálu BusinessInfo.cz s Portálem veřejné správy. 
Webový  portál  BusinessInfo.cz  v  gesci  Ministerstva  průmyslu  a  obchodu  a  pod 
patronátem  agentury  CzechTrade  představuje  v  současné  době  oficiální  a 
nejnavštěvovanější  informační  portál  pro podnikatele  v  ČR. Vzhledem  k  tomu,  že 
jednotlivé  resorty  nejsou  vázány  povinností  poskytovat  agentuře  CzechTrade 
aktuální  informace  vztahující  se  k  podnikání, může  docházet  k  nekompletnosti  a 
neaktuálnosti  informací na portále  (chybí např. automatická propojení s  registrem 
živnostenského podnikání, s registry právnických osob či daňovými informacemi). 
Na  evropské  úrovni  je  největším  hlavním  oficiálním  informačním  zdrojem  pro 
podnikatele  portál  Your  Europe,  který  je  rozdělen  do  dvou  tematických  částí: 
"podniky"  a  "občané".  V  současné  době  spadají  obě  tématické  části  do  gesce 
Ministerstva  vnitra.  V  důsledku  neefektivní  koordinace  obsahuje  část  "podniky" 
neaktuální a nekompletní informace.  
 
Podobně  jako  u  Portálu  veřejné  správy  je  ke  zlepšení  současného  stavu  nutné 
změnit  legislativu  a  stanovit  na  základě  závazného  aktu  jednotlivým  resortům 
povinnost  spolupracovat  při  vytváření  a  aktualizaci  podnikatelských  informací  na 
portále BusinessInfo.cz a nastavit efektivní systém spolupráce s jednotlivými resorty 
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í a Portálem veřejné správy. Vzhledem k neefektivní koordinaci portálu Your Europe 
se  jako  vhodné  řešení  nabízí  převést  správu  části  "podniky"  pod  patronát 
Ministerstva průmyslu a obchodu, respektive agentury CzechTrade. 
 
Portál BusinessInfo v současné době plní především informační funkci. Do budoucna 
by  měl  plnit  také  funkci  transakční.  To  znamená,  že  podnikatel  by  jeho 
prostřednictvím mohl samostatně komunikovat s relevantními úřady státní správy a 
vyřídit  si  z  domova  veškeré  formality  související  s  podnikáním  (např.  vyřízení 
oprávnění k podnikání, platbu daní apod.) prostřednictvím internetového účtu. 
 
 


2. Rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele 
Zatímco první opatření má  zajistit dostupnost  informací důležitých pro podnikání, 
druhé  opatření  se  zaměřuje  na  pomoc  podnikatelům  při  řešení  konkrétních 
problémů,  se kterými  se při podnikání v EU potýkají, a  to prostřednictvím  rozvoje 
stávajícího  jednotného  poradenského  systému  pro  podnikatele,  který  funguje  od 
prosince 2010 pod patronátem Ministerstva průmyslu a obchodu. 
V současné době jsou do systému zapojeny tři poradenské a asistenční poradenské 
služby –  Jednotná  kontaktní místa  (JKM),  SOLVIT  a ProCoP. Tyto  služby propojuje 
komunikační systém SINPRO, který využívají také zahraniční kanceláře CzechTrade a 
CzechInvest.  Důležitým  prvkem  systému  SINPRO  je  strukturovaná  archivace 
kontaktů, záznamů z  jednání a dalších databází. Používání systému SINPRO snižuje 
náklady a zároveň zefektivňuje komunikaci zúčastněných.  
 
Jednotná  kontaktní místa  (JKM)  jsou  zacílena  na  pomoc  podnikatelům  v  oblasti 
poskytování služeb. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci  i v 
případě  podnikání  v  jiném  členském  státě  EU.  Úlohou  Jednotného  kontaktního 
místa je především usnadnění vstupu do podnikání v rámci jednotného evropského 
trhu. K tomu slouží dvě hlavní funkce. Poskytování informací, které klient potřebuje, 
aby  mohl  podnikat  a  zprostředkování  kontaktu  s  příslušným  úřadem,  který  se 
povolováním  konkrétních  činností  zabývá.  Fyzická  JKM  fungují  na  15  obecních 
živnostenských  úřadech  a  elektronické  JKM  lze  nalézt  na  www.businessinfo.cz. 
Elektronické JKM obsahuje podrobné informace o vyřízení oprávnění v ČR, ale i další 
informace  ohledně  podnikání  v  rámci  EU.  Klient má možnost  položit  svůj  dotaz 
přímo prostřednictví elektronického formuláře. 
 
SOLVIT představuje alternativní systém řešení sporů na vnitřním trhu. Každý občan 
či podnikatel  se na něj může obrátit  se  stížností na postup  českých  i  zahraničních 
úřadů, který  je v rozporu s principy volného pohybu zboží, služeb  i osob. Problémy 
řeší bezplatně, ve lhůtě max. 10 týdnů a dosahuje přitom 90% úspěšnosti.  
 
ProCoP  informuje  podnikatele  o  technických  požadavcích,  které  jsou  kladeny  na 
výrobek národními a evropskými předpisy, při  jeho uvádění na  trh. Podnikatelé se 
zde mj.  dozvědí,  zda  jimi  distribuovaný  výrobek  je  v  ČR  podroben  předchozímu 
schválení nebo  registraci. ProCoP  rovněž poskytuje obecné  informace o  fungování 
nařízení  o  vzájemném  uznávání  a  o  uplatňování  zásady  vzájemného  uznávání. 
Informace jsou poskytovány bezplatně a ve lhůtě patnácti pracovních dnů od podání 
žádosti.  
 
Stávající tři služby nicméně nejsou schopny poradit všem podnikatelům – zaměřují 
se pouze na problematiku poskytování služeb, problémy s úřady v EU a informace o 
výrobcích.  Aby  byl  plně  využit  potenciál  jednotného  poradenského  systému,  je 
nutné  stávající  systém  rozšířit  také o další okruhy  zájmu podnikatelů a  integrovat 
další relevantní subjekty z řad státní správy. 
Součástí  jednotného  poradenského  systému  bude  také  tzv.  databáze  překážek, 
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která pomůže identifikovat bariéry, které brání podnikatelům využívat svých práv na 
vnitřním trhu. 
 
 


 3. Pobídky a podpory pro investice a kapitál a novela zákona o investičních 
pobídkách 
Stejně  jako  dvě  předcházející  opatření,  přispěje  i  toto  opatření  k  zlepšení 
podnikatelského  prostředí  ČR.  Klade  si  za  cíl  zvýšit  kvalitu  poskytovaných  služeb 
v oblasti investic a podpořit tak rozvoj podnikání a také zvýšit celkový objem investic 
do české ekonomiky, které  jsou zásadní pro  její dlouhodobý rozvoj. Malá otevřená 
ekonomika,  kterou  ČR  je,  musí  být  atraktivní  jak  pro  domácí,  tak  i  zahraniční 
investory.  Zahraniční  firmy  v  ČR  dosahují  v  průměru  rychlejšího  tempa  růstu 
produktivity  a  exportu  než  domácí  podnikový  sektor.  Představují  hlavní  aktéry 
zapojující  ČR  do  globální  ekonomiky.  Zároveň  jsou  hlavním  zdrojem  transferu 
technologií, manažerských metod a dalších ověřených praktik do ČR, čímž přispívají 
k růstu produktivity místní ekonomiky. Pro významnou část domácího podnikového 
sektoru představují klíčové zákazníky.  
V  rámci  globální  ekonomiky patří naprostá  většina  zde působících  investorů mezi 
inovačně a technologicky založené firmy, které se pohybují na vrcholu hodnotového 
řetězce. Často v ČR umísťují i náročnější a složitější výrobu, avšak aktivity vázané na 
strategické  a  znalostně  intenzivní  aktivity  (strategické  služby,  vývoj nebo dokonce 
firemní výzkum) jsou v ČR zatím umísťovány jen v omezené míře. 
Další  hospodářský  růst  ČR  proto  závisí  mimo  jiné  na  atraktivitě  investičního 
prostředí. Česká republika ztratila v uplynulých čtyřech letech pozici lídra regionu v 
získávání a udržení přímých zahraničních investic. Za tímto trendem je třeba hledat 
celou řadu problémů: nedostatečné tempo růstu produktivity, ztrátu schopnosti ČR 
konkurovat  cenou  výrobních  vstupů,  nižší  kvalitu  necenových  faktorů,  jako  např. 
vzdělanost  a  vzdělávací  systém,  institucionální  prostředí,  ale  také 
nekonkurenceschopný systém investičních pobídek.   


Příklad ze 
zahraničí 


1. Příkladem  dobré  praxe  jsou  Velká  Británie  –  Business  Link: 
www.businesslink.gov.uk nebo USA  ‐ www.business.gov. Tyto portály byly 
vyhodnoceny  jako nejlepší zdroj  inspirace v Analýze projektového záměru 
BusinessInfo.cz, část "Benchmarking portálů pro podporu podnikání“. 


2. Jednotný  poradenský  systém  pro  podnikatele  je  unikátním  projektem, 
který  zatím  nemá  v  EU  obdoby.  Vznik  tohoto  systému  ocenila  také 
Evropská komise a označila  jej za příklad dobré praxe. Tento projekt by v 
budoucnu mohl sloužit  jako  inspirace pro členské státy  i Komisi. Evropský 
portál Your Europe, který  se měl  stát  jednotnou  službou pro podnikatele 
(Single  Market  Assistance  Service)  zdaleka  nedosáhl  svých  původních 
ambicí a jeho současná podoba podnikatelské potřeby nesplňuje. 


3. Různé  formy  investičních  pobídek  má  většina  evropských  států  včetně 
všech států sousedících s ČR (např. Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, 
Maďarsko, Slovinsko aj.) V porovnání  se  stávajícím  systémem  investičních 
pobídek v  ČR  jsou  pobídky  v těchto  zemích  pro  investory  mnohdy 
atraktivnější (včetně vyšších podpor). 
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Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


1. BusinessInfo.cz jako hlavní moderní informační portál pro 


podnikatele 
Návštěvnost webu  


400000 


uživatelů/měsíc 


1.  Efektivní  spolupráce  a  koordinace  s  Portálem  veřejné 


správy a jednotlivými resorty 


Povinnost  sdílet  a 


předávat informace 


Počet 


automatických 


propojení 


1.  Koordinace  portálu  BusinessInfo.cz  s  portálem  Your 
Europe – část Podniky 


 


 


Převedení  části 


kompetencí na MPO 


 


ano 
 


1.  Kvalita  a  užitečnost  poskytovaných  informací  na 
BusinessInfo.cz 


Spokojenost uživatelů 
7 bodů z 10 


1. Modernizace transakční části portálu BusinessInfo.cz 
Využívanost 
transakční části 


% podnikatelů, kteří 
vlastní  internetový 
účet  na 
BusinessInfo.cz, 
prostřednictvím 
kterého  komunikují 
s úřady 


2.  Vytvoření  efektivně  fungující  jednotné  služby  pro 
podnikatele 


Informovaná 
podnikatelská 
veřejnost 


%  klientů,  kteří  byli 
s  poskytnutými 
službami spokojeni 


2. Odstraňování bariér na vnitřním trhu 
Identifikace  a 
eliminace  překážek 
na vnitřním trhu 


Počet odstraněných 
překážek  na 
vnitřním trhu 


3. Atraktivita investičního prostředí v ČR 


Meziroční  nárůst 
objemu  investic  a 
reinvestic 


 


% změna 


3. Investice do oborů s vysokou přidanou hodnotou 


 


Podíl  investic  do 
oblastí  s  vysokou 
přidanou hodnotou 


%  z  celkových 
investic  v  daném 
roce  
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Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


Podnikatelé z ČR i EU, kteří plánují zahájit podnikatelskou činnost v ČR nebo rozšířit 
své podnikatelské aktivity do  jiných států EU  i dalšího zahraničí, domácí i zahraniční 
podnikatelé. 


Finanční dopady 


Sleva  na  dani  z  příjmů,  kterou  navrhuje  novela  zákona  72/2000  Sb.,  bude 
představovat  snížení  příjmů  do  státního  rozpočtu.  Protože  sleva  na  dani  bude 
poskytována na dobu 10 let, lze předpokládat, že firmy po tuto dobu zůstanou v ČR a 
budou generovat příjmy do státního rozpočtu, čímž dojde ke kompenzaci. 


 


Popis realizace projektu 
 


1. V první fázi bude nezbytné identifikovat gestory k jednotlivým problematikám týkající se podnikání a zavázat je 
ke spolupráci při vytváření a aktualizaci portálu BusinessInfo.cz.  


V druhé  fázi bude nutné nastavit  systém efektivní  spolupráce mezi BusinessInfo.cz a  jednotlivými  resorty  (např. 
propojení redakčních systémů) + spolupráce s Portálem veřejné správy. 


Kromě kvalitních a aktuálních  informací musí mít portál uživatelsky příznivé, přívětivé a atraktivní prostředí a být 
dostatečně  technologicky robustní a výkonný, aby zvládl vyšší úroveň SW aplikací a větší požadavky uživatelů. V 
období  2011  –  2013  bude  probíhat  kompletní  SW modernizace  portálu  BusinessInfo.cz  v  rámci  rozvoje  Smart 
Administration. Zároveň je tedy nutné zmodernizovat podobu webových stránek www.businessinfo.cz. 


Co se týče  internetového portálu Your Europe,  je nutné projednat s Ministerstvem vnitra spolugesci Ministerstva 
průmyslu a obchodu při realizaci a spravování části „podniky“ projektu Your Europe v ČR, neboť tato část spadá do 
jeho  působnosti.  Dále  je  nezbytné  projednat  s  redakcí  portálu  BusinessInfo.cz  jejich  aktivní  zapojení  jako 
realizátora  tohoto  projektu,  neboť  již  v  této  chvíli  je  portál  hlavním  zdrojem  informací  pro  realizaci  tohoto 
projektu. 


Následně  je  také  nezbytné  ověřit  a  zajistit  technické  propojení  webových  portálů  Your  Europe  a  portálu 
BusinessInfo.cz,  aby  při  aktualizaci  informací  na  stránkách  BusinessInfo.cz  byly  automaticky  aktualizovány  také 
stránky Your Europe. Proto  je  třeba  si vyžádat  stanovisko  správce  tohoto portálu – Evropské komise – ohledně 
jejich organizačního zabezpečení systému, včetně definování rozhraní. Následně by došlo k technickému propojení 
obou webových portálů. Na existenci kvalitních portálů pro podnikatele  je nutné upozornit  také podnikatelskou 
veřejnost prostřednictvím přiměřené marketingové kampaně.  


Dalším krokem, který přispěje k rozvoji portálu BusinessInfo.cz, bude jeho rozšíření o tzv. transakční část. Tato část 
klientovi umožní elektronickou komunikaci s úřady relevantními pro podnikání. Klient si bude moci prostřednictvím 
účtu na portálu BusinessInfo.cz vyřizovat veškeré formality související s podnikáním skrze tento účet. Vzhledem k 
tomu, že se  jedná o poměrně ambiciózní projekt, bude v první fázi nutné otestovat  jeho životaschopnost v rámci 
pilotního projektu. Do pilotního projektu mohou být v první fázi zapojeny např. živnostenské úřady, v dalších fázích 
potom další kompetentní úřady. 


 


2. Pro efektivní realizaci opatření je klíčová identifikace témat, na které se podnikatelé v souvislosti s podnikáním 
často dotazují. V  tomto  směru bude  vycházeno především  z praktické  zkušenosti  Jednotných  kontaktních míst, 
které  se  nad  rámec  svých  kompetencí  často  setkávají  s  dotazy  týkající  se  např.  vysílání  pracovníků,  uznávání 
odborných kvalifikací, daní, exportu do třetích zemí, apod.  


Neméně důležitým předpokladem úspěšnosti projektu je výběr gestora, respektive experta státní správy na danou 
problematiku. Při  sestavování  seznamu  témat  a při následném  výběru expertů  je nutné posoudit, do  jaké míry 
bude daný expert schopen řešit specifické dotazy podnikatelů (např. u problematiky daní). Je nutné zamezit situaci, 
aby byli experti zapojeni do systému pouze pro forma, ale jejich přidaná hodnota by byla nulová.  
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Třetím  krokem  realizace  je  zapojení  vybraných  expertů  státní  správy  do  SINPRO.  Vedle  technických  aspektů 
fungování  systému a pravidel pro komunikaci  s klienty  (podnikateli) bude důležité  seznámit experty  s ostatními 
články systému a jejich kompetencemi. 


Na  základě  každodenního  kontaktu  s  klienty  získají  zapojené  články  přehled  o  potenciálních  i  skutečných 
překážkách,  se  kterými  se  podnikatelé  setkávají.  Tyto  překážky budou  shromažďovány  v  rámci  databáze,  která 
bude součástí SINPRO. Možnosti pro odstranění  identifikovaných překážek budou pravidelně konzultovány buď s 
národními orgány nebo s Evropskou komisí. 


 


3. Opatření v rámci první  fáze navrhuje novelizaci zákona o  investičních pobídkách. Navrhovaná úprava systému 
investičních pobídek předpokládá vedle změny zákona o  investičních pobídkách také změnu souvisejících zákonů, 
kterými  jsou  zákon  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z  příjmů,  zákon  č.  435/2004  Sb.,  o  zaměstnanosti  a  příslušné 
prováděcí předpisy. Investiční pobídky jsou jednou z forem podpory investic v oblasti zpracovatelského průmyslu. 
Jsou určené jak pro zahraniční společnosti investující v ČR, tak pro české společnosti. Podpora legislativně vychází 
ze  zákona  č.  72/2000  Sb.,  o  investičních  pobídkách,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Současné  znění  zákona 
nenastavuje  dostatečně  konkurenceschopné  prostředí  pro  podporu  investic.  Cílem  projektu  je  nastavit 
konkurenceschopný systém podpory investic jak ve zpracovatelském průmyslu, tak i v oblasti inovací, vývoje SW a 
strategických služeb. 


Investiční pobídky dle současné úpravy podporují zavedení nové výroby nebo  rozšíření stávající výroby v oblasti 
zpracovatelského průmyslu. Podpora je poskytována především formou slevy na dani z příjmů právnických osob až 
po dobu 5  let, v regionech postižených nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti  (o 50% vyšší než  je průměr v ČR) 
pak může společnost získat kromě slevy na dani i hmotnou podporu na nová pracovní místa ve výši 50 000 Kč na 
nově vytvořené pracovní místo a podporu ve výši 25% vynaložených nákladů na školení a rekvalifikaci. 


Vzhledem  k tomu,  že  o  mobilní  investice  je  konkurenční  boj  mezi  státy,  je  nezbytné,  aby  ČR  nabízela 
potencionálním  investorům  dostatečně  motivační  investiční  pobídky.  Zákon  č.  72/2000  Sb.,  o  investičních 
pobídkách je nutné novelizovat s cílem: 


 rozšířit podporu také na projekty technologických center a center strategických služeb 


 upravit pobídku ve formě slevy na dani z příjmů právnických osob až na 10 let, zvýšit hmotnou podporu na 
nové pracovní místo na 200 000 Kč 


 rozšířit  oblast,  kde  je  tato  podpora  poskytována  na  všechny  strukturálně  postižené  regiony  a  umožnit 
získání hmotné podpory na školení a rekvalifikaci ve všech regionech ČR 


 poskytovat speciální podporu pro strategické investice 


Změnou  zákona  o  investičních  pobídkách  by  měla  být  ČR  schopna  konkurovat  ostatním  evropským  státům 
s vyspělým systémem investičních pobídek, především pak státům zároveň sousedícím s ČR. 


Po schválení novely je důležité pracovat v pravidelných intervalech na vyhodnocování účinnosti zvoleného řešení. V 
případě málo prokazatelných výsledků uvažovat o další úpravě zákona.  


 


Výstupy projektu 


1. Kvalitní, ucelené a aktuální  informace pro podnikatele na  internetových portálech BusinessInfo.cz + navázání 
spolupráce s portály Veřejné správy a Your Europe 


2. Rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele  


3. Novelizovaný zákon o investičních pobídkách 
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Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


1. Technologický a SW upgrade 
portálu BusinessInfo.cz  
‐ rozvoj uživatelských funkcí  
‐ zlepšení prezentace obsahu a větší 
zaměření na cílové skupiny 
‐ modernizace portálové technologie 
‐ napojení na základní registry 
‐ integrace formulářových technologií 
‐ rozvoj transakční části 


2010 V 
rámci 
realizace 
projektu 
IOP – 
Smart 
Administr
ation 
"Rozvoj 
portálu 
BusinessI
nfo.cz" 


08/2013 Czech 
Trade, 
MV 


Příprava moderní podoby 
stránek BusinessInfo.cz, 
postavená na nových SW 
technologiích, s rozvinutými 
uživatelskými funkcemi a 
novými SW aplikacemi. 


1. Nastavení spolupráce s gestory + 
Portálem veřejné správy 


V rámci 
realizace 
projektu 
"Rozvoj 
portálu 
BusinessI
nfo.cz" 


ÚV K zajištění kvalitních informací 
přesně určit gestory 
jednotlivých problematik, 
kteří přispívají na stránky 
BusinessInfo.cz. Následně 
zajistit průběžnou aktualizaci 
informací. Důležitá bude také 
spolupráce s Portálem veřejné 
správy. 


1. Spolugesce na koordinaci portálu 
Your Europe Business 


2011 2012 MPO Vyjednat s MV spolugesci a 
nastavit spolupráci s MV. 
Schůzka s redakcí portálu 
BusinessInfo.cz a dohoda o 
jejich roli správce Your 
Europe. 


1. Propojení systémů   2012 2012 MPO Konzultace MV ohledně 
možností propojení systému 
(kvůli zajištění včasné 
aktualizace informací na Your 
Europe). 
Technická realizace. 


1. Marketingová kampaň o 
informačních portálech 
BusinessInfo.cz a Your Europe 
Business  


2012  2013 MPO Nutnost upozornit 
podnikatele, kde kvalitní 
informace naleznou. 
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í 2. Identifikace témat vztahující se k 
podnikání 


2011 2012 MPO Témata lze identifikovat na 
základě dosavadní činnosti 
JKM. Při sestavování seznamu 
témat je nutné vždy posoudit 
skutečný přínos pro 
podnikatele.  


2. Přiřazení gestora k jednotlivým 
tématům 


2011 2012 ÚV Gestorem je příslušné 
ministerstvo, které 
zaměstnává experty na dané 
téma. Při výběru expertů je 
nutné klást důraz na jejich 
znalost problematiky, 
praktické zkušenosti. 


2. Zapojení gestorů do SINPRO  2011 2012 MPO Proškolit nové uživatele na 
práci se systémem a 
informovat je o kompetencích 
ostatních zapojených 
partnerů. 


2. Vytvoření databáze překážek  2011 2012 MPO Tato databáze bude vytvořena 
v rámci systému SINPRO. Jejím 
účelem je hromadit 
zaznamenané překážky na 
vnitřním trhu. Identifikované 
překážky budou konzultovány 
s národními orgány nebo 
Evropskou komisí za účelem 
jejich eliminace.  


3. Paragrafované znění novely zákona 
č. 72/2000 Sb. 


Duben 
2011 


MPO, 
MPSV, CI 


Věcný záměr novely zákona č. 
72/2000 Sb.  


3. Připomínkové řízení  Květen 
2011 


MPO, CI Paragrafované znění novely 
zákona č. 72/2000 Sb. 


3. Pravidelný přezkum plnění cílů 
stanovených při revizi zákona č. 
72/2000 Sb. 


2014 2020 MPO Revizi provede MPO ve 
spolupráci s ostatními 
dotčenými subjekty 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 


 


Název projektu  Rozpočtový dohled – transparentní a udržitelné veřejné 


finance 


Gestor  MF  Spolugestor   


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2015 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Většina  vyspělých  ekonomik  vykazuje  v  současné  době mimořádně  vysokou míru 
zadluženosti.  Je  proto  pochopitelné,  že  celý  rámec  fiskální  politiky,  počínaje 
institucionálním  uspořádáním  (např.  vytváření  nezávislých  fiskálních  rad,  nových 
fiskálních  pravidel)  a  konče  diskrečními  zásahy  ve  formě  snižování  platů  státních 
zaměstnanců  při  překročení  deficitu,  prochází  i  na  mezinárodní  úrovni  diskusí 
a zásadními změnami. Fiskální nerovnováhy (deficity a dluh) jsou v některých zemích 
již dnes přinejmenším nadměrné. Světová hospodářská a  finanční krize a následný 
vývoj  obrátily  pozornost  také  k teoretické  analýze  vztahu  příčin  a důsledků 
finančních  krizí  v souvislosti  s otázkou  fiskálních  nerovnováh.  Existující  kauzální 
vztah lze pozorovat zejména ve dvou následujících směrech: 


 nízká  disciplinovanost  vlád  při  koncipování  a  především  pak  realizaci 
fiskální politiky vede k vytváření a prohlubování fiskální nerovnováhy a je 
často jedním ze spouštěcích mechanismů finanční krize (obvykle měnové 
nebo dluhové); 


 finanční  krize  (měnová,  bankovní,  dluhová)  pak  následně  ovlivňuje 
hospodaření  vládního  sektoru  a  vede  zpravidla  k výrazné  akceleraci 
dlouhodobé fiskální nerovnováhy. 


V  zemích  jako  je  ČR  sice  momentálně  situace  není  tak  vážná,  ale  očekávané 
demografické  a  další  dlouhodobé  trendy  nejsou  příznivé.  K zajištění  dlouhodobé 
udržitelnosti veřejných financí je třeba podniknout konsolidační kroky, které by však 
neměly mít negativní dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. 
Reformy  rozpočtového  procesu  a  fiskální  konsolidace  se  v  posledních  20  letech 
odehrály po celé Evropě s větším či menším úspěchem. Reformy veřejných  financí 
(dále jen VF) jsou velice komplikované, protože se odehrávají napříč všemi oblastmi 
veřejné  politiky.  Reformy  musejí  být  systematicky  provázané,  jednorázové  dílčí 
úpravy  v jednotlivých  oblastech  nejsou  dostačující.  Nejúspěšnější  reformátoři  VF 
zavádějí různá opatření víceméně nepřetržitě v dlouhém časovém horizontu (již od 
80. let). 
Samotné reformní úsilí však nemusí být dostačující, důležité  je především politické 
odhodlání  dodržovat  fiskální  disciplínu  a  zohledňovat  při  koncipování  vládních 
výdajových politik dlouhodobý horizont. Nejúspěšnější  konsolidace VF  jsou  téměř 
bez výjimky reakcí na rozsáhlou domácí hospodářskou či/a finanční krizi. 
Tento projekt si klade za cíl uvést v praxi fiskální opatření, která zlepší hospodaření 
státu.  Přestože  veřejné  finance  v ČR  doposud  nevykazují  extrémní  fiskální 
nerovnováhy, je třeba připomenout rychlou dynamiku růstu dluhu sektoru vládních 
institucí  a skutečnost,  že  saldo  hospodaření  vládního  sektoru  má  výrazně 
strukturální charakter. 
Opatření zaměřená na snižování deficitu a dluhu sektoru vládních  institucí zahrnují 
jak  krátkodobé  spíše  nárazové  politiky,  jejichž  cílem  je  rychlé  snížení  schodku 
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rozpočtu (privatizace, zmrazení/snižování růstu mezd státních zaměstnanců, zvýšení 
nepřímých daní),  tak zejména   strukturální  reformy veřejných  financí zaměřené na 
celkovou dlouhodobou fiskální udržitelnost. 
Cílem pro malou otevřenou  českou ekonomiku by mělo být dosažení  strukturálně 
vyrovnaného hospodaření veřejných rozpočtů, které umožní proticyklické fungování 
fiskálních stabilizátorů. Tento cíl podpoří efektivní fungování numerického fiskálního 
pravidla. 
 


Komplexní reforma veřejných financí obsahuje tři základní prvky:  
 Reforma  výdajů  vládního  sektoru 


Realizace  klíčových  strukturálních  reforem  (zejména  zdravotnictví,  reforma 
důchodového  systému,  restrukturalizace  státní  správy atd.), které budou  založeny 
na  společenském  konsensu  o  objemu  veřejných  statků  poskytovaných  vládním 
sektorem a zároveň neohrozí dlouhodobou udržitelnost systému veřejných financí. 


 Reforma  příjmů  vládního  sektoru 
Oblast  zahrnuje  zejména  daňovou  reformu,  která  přinese  nejen  parametrické 
úpravy daňových  sazeb, ale  také například  zjednodušení daňové  soustavy,  snížení 
celkových  nákladů  práce,  rozšíření  daňového  základu,  přesun  těžiště  od  přímých 
k nepřímým k daním atd. 


 Institucionální  změny 
Jedná  se  zejména  o  úpravu  stávajícího  fiskálního  rámce,  kterou  se  zajistí 
implementace  Směrnice  EU  o  požadavcích  na  fiskální  rámce.  Předpokladem 
efektivního fiskálního rámce jsou kvalitní, úplné, konzistentní a včasné datové zdroje 
(účetnictví  a  statistika),  na  jejichž  základě  lze  připravovat  realistické 
makroekonomické  a rozpočtové  prognózy  pro  fiskální  plánování.  Jejich  výsledky 
budou  podrobeny  pravidelnému,  transparentnímu,  komplexnímu  a nezávislému 
hodnocení.  Součástí  fiskálního  rámce  jsou   víceleté  výdajové  rámce  a  víceletý 
rozpočtový  výhled.  Obě  tyto  součásti  budou  posíleny  a  doplněny  numerickými 
fiskálními  pravidly  podporujícími  dodržování  střednědobých  rozpočtových  cílů 
omezujícími nárůst veřejných výdajů. 
Návazně budou zavedena průhledná pravidla zadávání veřejných zakázek a zvýšena 
transparentnost hospodaření  jednotek  vládního  sektoru a ucelenost  rozpočtových 
rámců.  


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Deficit sektoru vládních institucí dosáhl v roce 2010 hodnoty 172,8 mld. Kč, tj. 4,7 % 
HDP  a dluh  sektoru  vládních  institucí narostl na 1 413,5 mld. Kč,  tj. 38,5 % HDP. 
Podle konvergenčních kritérií by neměl deficit veřejných financí překročit 3 % HDP a 
vládní dluh 60 % HDP. 
Pravidlo  výdajových  stropů  je  v  České  republice  (v  podobě  střednědobých 
výdajových rámců) využíváno od roku 2004. V průběhu minulých  let však výdajové 
rámce  nebyly  důsledně  dodržovány.  Samostatně  nemají  přímou  vazbu  na  dluh  a 
v době,  kdy  je  dluh  sektoru  vládní  institucí  nízký, mohou  být  nastavovány  velmi 
mírně. 
Pravidlo není optimální pro samotnou fázi fiskální konsolidace (jeho účinnost  je do 
značné  míry  limitována  mírou  ambicióznosti  vládní  konsolidační  strategie,  ale  i 
problémem  se  zajištěním  jeho  vymahatelnosti),  ale  jako  velmi  vhodné  se  jeví pro 
období  po  její  realizaci,  kdy  umožňuje  působení  automatických  fiskálních 
stabilizátorů a deklaruje stabilitu a předvídatelnost vládní výdajové politiky. Protože 
jde  o  výdajové  pravidlo,  může  při  rozvolnění  fiskální  politiky  kolidovat 
s dodržováním maastrichtského konvergenčního kritéria pro deficit sektoru vládních 
institucí.  


Příklad ze 
zahraničí 


Je třeba respektovat vývoj v Evropské Unii 
Směrnice o nárocích na národní  fiskální  rámce ukládá  členským  státům povinnost 
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implementovat  minimální  požadavky  na  národní  fiskální  rámce  do  konce  roku 
2013.1 Její hlavní principy lze shrnout do následujících bodů: 


• „Dostupnost  fiskálních  údajů  je  základním  požadavkem  pro  řádné 
fungování  rámce  rozpočtového  dohledu  Unie.  Pravidelná  dostupnost 
aktuálních  a spolehlivých  fiskálních  údajů  je  klíčová  pro řádné  a  dobře 
načasované  monitorování,  které  na  oplátku  umožňuje  rychlou  reakci 
v případě nepříznivého rozpočtového vývoje.“ 


• „Aby  rozpočtové  rámce  účinně  podporovaly  rozpočtovou  kázeň  a 
udržitelnost  veřejných  financí,  měly  by  komplexně  zahrnovat  všechny 
jednotky vládního sektoru.“ 


• „Členské  státy  by  se  měly  vyvarovat  procyklických  fiskálních  politik 
a v hospodářsky příznivých obdobích by mělo být vyvíjeno vyšší konsolidační 
úsilí.“ 


• „…Jednoletá  perspektiva  představuje  nedostatečný  základ  pro  zdravé 
rozpočtové  politiky.  …roční  rozpočet  by  měl  být  založen  na  víceletém 
fiskálním plánování, které vychází ze střednědobého rozpočtového rámce.“ 


• „…rozpočtové  rámce  členských  států  založené na pravidlech prokazatelně 
účinně posilují rozpočtovou kázeň… Přísná číselná fiskální pravidla by měla 
obsahovat  jasně  definované  cíle  a mechanismy  účinného  a včasného 
sledování. To by mělo vycházet ze spolehlivé a nezávislé analýzy provedené 
orgány  funkčně  nezávislými  na  finančních  orgánech  členských  států. 
Zkušenosti  s touto  politikou  kromě  toho  ukázaly,  že  aby  číselná  fiskální 
pravidla fungovala účinně, musí z jejich nedodržování vyplývat důsledky…“ 


 


Shrnutí zkušeností ze zahraničí 
Střednědobý rozpočtový rámec  


• střednědobý  fiskální  cíl  a  jeho  dodržování  pomocí  stanovení  pevného 
rozpočtového  omezení;  dodržování  střednědobého  rámce  většinou  není 
zakotveno v legislativě, má charakter závazného plánu a zvyšuje efektivitu 
a transparentnost ročních rozpočtů; 


Rozpočtování shora‐dolů 
• návrh  o  alokovaném  objemu  výdajů  na  jednotlivé  rozpočtové  kapitoly 


připravuje  pro  vládu  Ministerstvo  financí,  návrhy  o  rozdělení  přidělené 
částky  v  rámci  jednotlivých  kapitol  je  pak  ponecháno  na  jednotlivých 
správcích rozpočtových prostředků; 


• opakem je tradiční, avšak zdlouhavý a méně efektivní přístup zdola‐nahoru, 
kdy  jednotlivá  ministerstva  předkládají  své  požadavky  a  návrhy 
ministerstvu financí, které se pak snaží najít kompromis; 


Moderní metody finančního managementu2 
• akruální účetnictví – o aktivech, pasivech, nákladech a výnosech se účtuje 


již  v době,  kdy  se  operace  s nimi  uskutečnily,  nikoli  až  v době,  kdy  jsou 
přijaty  či  vydány  peněžní  prostředky,  jež  s uskutečněnými  operacemi 
souvisejí  (hotovostní  báze).  Tento  účetní  přístup  zlepšuje  uvědomění  si 
finančních následků politických rozhodnutí – náklady se okamžitě promítají 
do  rozpočtu.  Nicméně  pro  zodpovědný  finanční  management  a řízení 
veřejných  financí  jsou  nezbytná  také  data  na  hotovostní  bázi,  která  jsou 
klíčová  zejména  pro  dluhový management  a  řízení  likvidity. Optimální  je 
tudíž systém zahrnující oba výše zmíněné principy; 


Zaměření se na výsledky: výkonově orientované rozpočtování 
• nový  způsob  hodnocení  výkonu  orientující  se  na  měřitelné  výsledky 


                                                 


1 Směrnice o nárocích na národní fiskální rámce bude schválena během června 2011. 
2 Jón R. Blondal: “Budget Reform in OECD Member Countries: Common Trends”  
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a odpovědnost za jejich dosažení;
Rozpočtová transparentnost 


• dostupnost  informací,  interní  kontrola  a  audity  –  nezávislá  kontrola 
legislativou, kontrola společenská. 


 


 


Cíle a měřítka projektu 


 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Zlepšení  rozpočtové  disciplíny  –  vyrovnanost  veřejných 
rozpočtů  zajišťující  dlouhodobou  udržitelnost  veřejných 
financí 


Saldo sektoru 


vládních institucí 


Strukturálně 


vyrovnané 


hospodaření 


vládního sektoru 


Zlepšení  rozpočtové  disciplíny  –  vyrovnanost  veřejných 
rozpočtů  zajišťující  dlouhodobou  udržitelnost  veřejných 
financí 


Hrubý  konsolidovaný 


dluh vládního sektoru 


Stanovení max. 


hodnoty 


zadluženosti 


 


Hlavní dotčené skupiny 


 


Populace 
Dopady na různé skupiny populace díky úsporám ve výdajích.


Finanční dopady 
Tlak na snižování deficitů veřejných financí – úspory, efektivita, hospodárnost. 


 


Popis realizace projektu 
 
Česká republika  již v současné době má zkušenosti s fungováním fiskálního rámce zavedeného v roce 2004, který 
obsahuje  všechny  standardní  prvky,  tj.  stanovení  fiskálních  cílů  pro  následující  tři  roky,  střednědobé  výdajové 
stropy pro užší centrální vládu, střednědobý fiskální výhled a střednědobý rozpočtový výhled. Ministerstvo financí 
zahájilo  analýzu  stávajícího  fiskálního  rámce  a  po  identifikaci  jeho  slabých  míst  připraví  kroky  nezbytné 
k implementaci směrnice Rady EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států v podmínkách ČR a naplnění 
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záměrů,  k nimž  se  vláda  přihlásila  ve  svém  programovém  prohlášení.  Mezi  hlavní  patří  příprava  zákona  o 
rozpočtové  kázni  a odpovědnosti,  formulace  fiskálních pravidel, příprava uceleného  fiskálního  rámce  a zajištění 
informačního  pokrytí. Nicméně  vyrovnanost  veřejných  rozpočtů  je  spojena  také   s dalšími  reformními  projekty 
týkajícími se důchodového a sociálního systému a zdravotnictví. 


Dokončí se Integrovaný informační systém státní pokladna (IISSP) a budou posílena procesní pravidla při přijímání 
nových  legislativních  norem.  Realizované  kroky  by  měly  směřovat  k plné  implementaci  směrnice  Rady  EU 
o požadavcích na rozpočtové rámce členských států a plnění Konvergenčního programu České republiky. 


 
Zákon bude definovat zásady rozpočtové kázně a odpovědnosti a zastřeší fiskální rámec tím, že explicitně stanoví 
fiskální cíl včetně navazujícího  fiskálního pravidla pro celý vládní sektor  i  jeho  jednotlivé subsektory. Tím zaváže 
vládu  k  tomu,  aby  vedla  transparentní  a  odpovědnou  politiku,  jež  v budoucnu  neohrozí  stabilitu,  potažmo 
dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládě uloží povinnost vypracovávat zprávu o své rozpočtové strategii, 
dále bude upravovat některé nové povinnosti vlády, jak ve fázi přípravy rozpočtové strategie a jejího rozpracování 
do návrhu  zákona o  státním  rozpočtu,  tak  i následně pro průběžný  rozpočtový monitoring a ex post hodnocení 
výsledků uplynulého rozpočtového roku. 


V rámci  zákona  o  rozpočtové  kázni  a  odpovědnosti  bude  zvážena  povinnost  vlády  formulovat  střednědobou 
strategii  pro  oblast  příjmů,  výdajů  i  salda  státního  rozpočtu  (omezení  nebezpečí manipulace  prognóz  příjmů 
a nadměrného optimismu) a její pravidelné předkládání Poslanecké sněmovně ke schválení. 


Fiskální cíl se stanovuje pro střednědobý horizont: změna podílu strukturního (primárního) salda na HDP / velikost 
strukturního (primárního) salda s / bez jednorázových operací / poměr deficitu sektoru vládních institucí ku HDP / 
vyrovnaný celkový rozpočet / přebytkový celkový rozpočet / jiné vyjádření. Střednědobý cíl je závazný pro přípravu 
střednědobých výdajových rámců a rozpočtového výhledu. Vše musí respektovat fiskální pravidlo. 


Střednědobé  výdajové  rámce  budou  i  nadále  stanovovány  nominálně  jako  výdajový  strop  centrální  vlády. 
Posilování jejich proticyklického působení zajistí dodržování pravidla, že neočekávané příjmy se použijí výhradně na 
snižování  dluhu.  Bude  respektováno,  že  výdajové  rámce  jsou  právně  závazné.  Budou  přehodnoceny/omezeny 
důvody pro změnu rámce stanovené v rozpočtových pravidlech. Zjednoduší se metoda kalkulace výdajových rámců 
tak, aby se posílila jejich transparentnost a tím i komunikovatelnost. Tento princip prosazuje vyšší transparentnost, 
zužuje každoroční rozhodování, posiluje právní význam rámců, nutí více uvažovat v dlouhodobém horizontu. 


Bude dokončen projekt Integrovaný informační systém státní pokladny. Již dnes je platební styk napojen na blok 
Řízení státního dluhu a poskytuje MF ČR v reálném čase souhrnné informace o pohybech na souhrnném účtu státní 
pokladny.  Díky  propojení  subsystémů  státní  pokladny  by  v  budoucnu  mělo  dojít  k  zpřesnění  a prodloužení 
časového  horizontu  u informací  v  oblasti  řízení  likvidity,  což  napomůže  výrazně  omezit  potřebu  dluhového 
financování.  Bude  spuštěn  blok  Rozpočtový  informační  systém  –  příprava  a  realizace  rozpočtu,  který  bude 
implementován jako centralizovaný informační systém u všech organizačních složek státu. Podpoří veškeré úkony 
při  sestavení  rozpočtu  a  umožní  stanovení  návrhu  výdajů  a  příjmů  rozpočtových  kapitol  i  na  nižší  úrovni 
rozpočtového  řízení.  Dále  podpoří  rozpočtování  v členění  výdajových  bloků  a  střednědobé  rozpočtování. 
V okamžiku  sestavení  rozpočtu  bude  k dispozici  detailní  rozpis  rozpočtu,  který  v dalších  fázích  umožní  aplikaci 
moderních rozpočtových přístupů vedoucích k zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vládních výdajových 
politik.  Implementace systému povede ke snížení autonomie  jednotlivých správců kapitol a omezí decentralizaci 
rozpočtového procesu. Transparentnost posílí  skutečnost,  že  systém bude poskytovat  celkové přehledy o všech 
změnách rozpočtu a evidovat všechny úpravy rozpočtu dle  jednotlivých rozpočtových  jednotek v celé organizační 
hierarchii. 


Reforma  účetnictví  státu  pokryje  všechny  subsektory  vlády  a  zavede  pro  ně  akruální  účetní  standardy.  Zajistí 
spolehlivé vstupy pro fiskální statistiku v ESA 95. 


Informatizace a informovanost: Díky lepší informovanosti lze ušetřit státu nemalé prostředky. Odborná veřejnost 
dovede rychle reagovat na nedostatky, pokud bude mít k dispozici informace o vývoji rozpočtu. 


Je nutné zajistit nastavení přísnějších fiskálních pravidel, která by byla transparentní a vymahatelná. Dále je nutné 
prodiskutovat vytvoření Rozpočtové  rady, která by hodnotila  fungování  fiskálních pravidel, plnění  fiskálních  cílů 
a svými doporučeními vytvářela tlak na jejich dodržování a nastavení budoucí fiskální politiky.  


Aby navrhované úpravy fiskálního rámce rozpočtového procesu měly pozitivní vliv na fiskální disciplínu, musejí být 
vynutitelné. Je tak třeba upravit pravidla a instrumenty v souladu s posílením fiskálního rámce a posílením fiskální 
disciplíny. 
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Harmonogram projektu 


 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Zákon o rozpočtové kázni 
a odpovědnosti 


2011 2012 MF, PV Zákon bude definovat  zásady 
rozpočtové  kázně  a 
odpovědnosti  a zastřeší 
fiskální  rámec  tím,  že 
explicitně  stanoví  fiskální  cíl 
včetně navazujícího fiskálního 
pravidla pro celý vládní sektor 
i jeho jednotlivé subsektory.  


Implementace směrnice Rady 
o požadavcích na rozpočtové rámce 
členských států 


2011  do konce 
2013 


MF  Budou podniknuty všechny 
nezbytné kroky vyplývající 
z povinnosti implementovat 
příslušnou směrnici EU. Tyto 
se týkají zejména 
následujících oblastí: 
 Střednědobý fiskální cíl 
Vláda si stanoví fiskální cíl pro  
celé své funkční období. 
Tento cíl je stanoven jako 
politický závazek v souladu s 
Paktem stability a růstu / je 
stanoven za základě přijatého 
numerického fiskálního 
pravidla / je stanoven 
deklarativně. Dále 
rozpracován  v konsolidační 
strategii vlády (konvergenční 
program). Střednědobý 
fiskální cíl bude  explicitně 
stanoven zákonem 
o rozpočtové kázni. 
 Nastavení numerického 


fiskálního pravidla pro 
vládní sektor 


Konkrétní podoba pravidla je 
v současné době analyzována. 
Konečná forma pravidla bude 
respektovat směrnici Rady EU 
unie o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských 
států. 
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 Rozpočtové pravidlo pro 
místní vlády 


Zákonem se omezí možnost 
místních vlád zadlužovat se / 
uloží se jim povinnost 
schvalovat rozpočty jen jako 
vyrovnané / vyrovnané pouze 
 v jasně definované provozní 
části (potřeba předem 
klasifikovat výdaje na 
vzdělání, na životní prostředí 
a jiné). Opatření budou u 
místních rozpočtů připravena 
tak, aby nebylo ohroženo 
čerpání prostředků z fondů 
EU. 
Na podobné bázi bude 
zváženo  omezení zadlužování 
systému veřejného 
zdravotního pojištění. 
 Střednědobé výdajové 


rámce 
Střednědobé výdajové fiskální 
rámce budou i nadále 
stanovovány nominálně jako 
výdajový strop centrální 
vlády. Důvody pro změnu 
rámce jsou upraveny v 
rozpočtových pravidlech. 
Bude zjednodušena metoda 
kalkulace výdajových rámců 
tak, aby se posílila jejich 
transparentnost a tím 
posílena 
i jejich komunikovatelnost. 
 Účinné monitorování 
fiskálního vývoje 


Dokončení reformy účetnictví 
vládního sektoru s využitím 
mezinárodních účetních 
standardů tak, aby byly 
zajištěny včasné a adekvátní 
informace pro formování a 
monitorování fiskální politiky. 
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Dokončení Integrovaného 
informačního systému státní 
pokladna (IISSP) 


2011 2013 MF Propojení subsystémů 
Rozpočtový informační 
systém a Centrálního systému 
účetních informací státu 
s blokem Platební styk 
(provozuje a dále rozvíjí ČNB) 
zahrnujícím oblasti 
bankovních operací, podpory 
pro řízení likvidity 
souhrnného účtu státní 
pokladny a oblast výkaznictví 
pro rozpočtové jednotky. Plně 
bude zprovozněn a využíván 
modul Manažerský 
informační systém. 


Zajištění transparentnosti 
dokumentů 


2011 2013 MF Zajištění transparentnosti 
dokumentů k návrhu 
rozpočtu, k závěrečnému 
účtu. Tento bod bude plně 
zaveden až po zprovoznění 
systému Státní pokladna. 


Zlepšení účetnictví státu  2011 2012 MF V rámci Integrovaného 
informačního systému Státní 
pokladny byl k 1. lednu 2011 
spuštěn provoz Centrálního 
systému účetních informací 
státu, který je třeba ještě 
kvalitněji využívat. 


Daňová správa  2011 2012 MF, 
Generální 
finanční 
ředitelství 


S účinností od 1. 1. 2012 
dojde k vytvoření 
Specializovaného finančního 
úřadu, jenž se bude věnovat 
výkonu správy daní u velkých, 
resp. specifických daňových 
subjektů se zásadním 
přínosem pro výši vybraných 
daní. Koncepce reformy 
daňové správy se opírá o 
doporučení Světové banky. K 
1. 1. 2014 bude dokončen 
projekt jednoho inkasního 
místa pro příjmy veřejných 
rozpočtů (daně, cla 
a veřejnoprávní pojistné). 
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Posílení procesních pravidel 2013 MF, 
Parlament 
ČR 


Procedurální pravidla jsou 
efektivnější než uzákonění 
vyrovnaných rozpočtů a 
podobná omezení. Musí 
platit, že změna pravidel musí 
být mnohem obtížnější než 
změna samotného rozpočtu. 
Bude zahájena diskuse o 
změně Jednacího řádu 
Poslanecké sněmovny ČR tak, 
aby každý poslanecký návrh 
prošel podobnou legislativně‐
ekonomickou analýzou jako 
vládní návrhy zákona. 


Rozpočtová Rada  
 


2013 MF Zahájena byla také odborná 
diskuse ohledně zřízení 
Národní rozpočtové rady. 
Rozsah její působnosti bude 
navržen v návaznosti na 
výsledky analýzy stávajícího 
rámce. Tato identifikuje 
oblasti a konkrétní 
institucionální uspořádání 
fiskálního rámce, u nichž 
doposud nejsou zajištěny 
záměry vlády a požadavky 
směrnice Rady o požadavcích 
na rozpočtové  rámce 
členských států. 


 


Přílohy 
Zdroje: 
Konvergenční program ČR 
Analýzy NERV 
Studie IDEA, CERGE‐EI 
Podkladový materiál pro NERV, říjen 2010 
HM Treasury. 2009. Alignment (Clear Line of Sight) Project. [Online] Březen 2009. http://www.hm‐
treasury.gov.uk/d/clear_line_of_sight_project.pdf. 
HM Treasury. 2009. Consolidated budgeting guidance from 2009‐10 (IFRS updated). [Online] Červen 2009. 
http://www.hm‐treasury.gov.uk/d/consolidatedbudgeting_guidance200910.pdf. 
HM Treasury. 2010. BUDGET 2010. [Online] Červen 2010. http://www.hm‐
treasury.gov.uk/d/junebudget_complete.pdf  . 
HM Treasury. 2010. Public Expenditure Statistical Analyses 2010. [Online] Červenec 2010. http://www.hm‐
treasury.gov.uk/d/pesa_2010_complete.pdf. 
Studie IDEA https://www.bmf.gv.at/Budget/Haushaltsrechtsreform/1EtappederHaushalts_10384/_start.htm  
Směrnice EK http://www.public‐audit‐forum.gov.uk/performanceindicators.pdf 
Jón R. Blondal: “Budget Reform in OECD Member Countries: Common Trends”  
 http://www.oecd.org/dataoecd/1/51/43505551.pdf   
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Tabulka 1: Příklady fiskálních pravidel ve vybraných zemích OECD 


Země Název a rok
Rozpočtový 


cíl
Výdajový 


cíl


Nakládání s 
neočekavánými 


příjmy
Zlaté 


pravidlo


Austrálie


Charter of Budget Honesty (1998)
- listina nestanovuje konkrétní omezení, pouze vyžaduje zveřejnění cílů 
vládou Ano Ne Ne Ne


Belgie
Stability and Growth Pact SGP (1997) 
National Budget Rule (2000) Ano Ne Ano Ne


Česká republika
SGP (2004) 
Law on Budgetary Rules (2004) Ano Ano Ne Ne


Dánsko Medium Term Fiscal Strategy (1998) Ano Ano Ne Ne


Finsko
SGP (1997) 
Spending limits (1991, poznměněno 1995 a 1999) Ano Ano Ne Ne


Francie
SGP (1997) 
Central Government expenditure ceiling (1998) Ano Ano Od 2006 Ne


Irsko SGP (1997) Ano Ne Ne Ne


Itálie SGP (1997) Ano Ano Ne Ne


Japonsko Cabinet decision on Medirum term fiscal perspective (2002) Ano Ano Ne Ne


Kanada 


Debt Repayment Plan (1998)
- na federální úrovni pouze nezávazná pravidla vyrovnaného/přebytkového 
rozpočtu, na provinční úrovni často vyrovnaný rozpočet ukotven v zákoně Ano Ne Ano Ne


Lucemursko
SGP (1997) 
Coalition agreement on expenditure ceiling (1999, 2004) Ano Ne Ne Ne


Maďarsko SGP (2004) Ano Ne Ne Ne


Mexiko Budget and fiscal responsibility law (2006) Ano Ne Ano Ne


Německo


SGP (1997) 
Domestic Stability Pact (2002)
- Zlaté pravidlo - deficit rozpočtu federální vlády nesmí překročit investice, 
platí většinou i ve spolkových zemích
- vlády na všech úrovních by měly usilovat o vyrovnaný rozpočet Ano Ano Ne Ano


Nizozemí


SGP (1997) 
Coalition agreement on multiyear expenditure targets (1994, 2003)
- oddělené výdajové stropy pro různé rezorty, automatické stabilizátory 
mohou pracovat bez omezení, pokud není deficit vyšší než 3% HDP Ano Ano Ano Ne


Norsko


Fiscal Stability Guidelines (2001)
deficit vládního rozpočtu (bez ohledu na těžbu ropy) nesmí překročit 4% z 
Vládního ropného fondu v rámci hospodářského cyklu Ano Ne Ano Ne


Nový Zéland


Fiscal Responsibility Act (1994)
vláda si stanoví konkrétní cíle, zákon jen vyžaduje přebytky v rámci 
přiměřeně dlouhého období Ano Ano Ne Ne


Polsko


SGP (2004) 
Act on Public Finance (1999)
stanovuje horní limit celkového večejného dluhu na 60% z HDP Ano Ne Ne Ne


Portugalsko SGP (1997) Ano Ne Ne Ne


Rakousko


SGP (1997) 
- 3% z HDP - hranice deficitu
- 60% z HDP - hranice veřejného dluhu
Domestic Stability Pact (2000)
- při nedodržení je udělena sankce Ano Ne Ne Ne


Řecko SGP (1997) Ano Ne Ne Ne


Slovensko SGP (2004) Ano Ne Ne Ne


Španělsko SGP (1997) Ano Ne Ne Ne


Švédsko
Fiscal Budget Act (1996, pozměněno 1999)
stanovuje výdajové limity (nominálně) pro následující 3 roky a 27 resortů Ano Ano Ne Ne


Švýcarsko


Debt containment rule (2001, v účinnosti od 2003)
stanovuje strop pro výdaje tak, aby se vyrovnaly příjmům - přizpůsobeno 
hospodářskému cyklu Ano Ano Ano Ne


Velká Británie


Code for fiscal stability (1998)
Zlaté pravidlo: vláda si může vypůjčit pouze pro investiční účely, ne na 
úhradu bežných výdajů
Uzákoněné změny na příjmech a výdajích musí být v pětiletém horizontu 
rozpočtově neutrální Ano Ne Ne Ano  


Zdroj: OECD  
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Posílení vymahatelnosti práv věřitelů a primárních emisí 


akcií 


Gestor  MSp a MF  Spolugestor  ČNB, MPO 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2013 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Cílem projektu  je provedení 2  cílených  analýz, na  jejichž  základě budou případně 
navrženy změny současné právní úpravy. 


1. První  část projektu  se  zabývá právy  věřitelů,  která  jsou  klíčová pro dostupnost 
kapitálu  (typicky  úvěrů).  I  přes  podstatné  zlepšení  relevantního  právního  rámce 
v minulých  letech  poukazují  příklady  jejího  faktického  využití  na  problémy 
v situacích, kdy dojde například k neschopnosti dlužníka hradit dlužné částky. 


Na příkladech  velkých  firem  typu  Sazka, OP Prostějov,  a na  velkém počtu malých 
firem se ukazuje, že postup v insolvenčním  řízení není zdaleka  tak přímočarý,  jako 
zákonodárce předjímal. Podstatnou  roli hrají  formální  kroky  zúčastněných  stran  a 
někdy též nepředvídatelné rozhodování soudů. 


Není  přitom  vůbec  zřejmé,  zda  se  jedná  o  excesy  jednotlivých  osob  (například 
soudců) nebo o formální chyby právní úpravy. 


Cílem první části projektu je analyzovat tuto situaci (i na příkladě jednotlivých kauz) 
a  na  základě  zjištění  navrhnout  opatření,  která  povedou  k vylepšení  dnešního 
systému a průkazně sníží riziko opakování zmíněných jevů z minulosti. 


2. Druhá část projektu bude věnována primární emisi akcií (tzv. IPO – Initial Public 
Offering of  Shares).  IPO  je obecně  chápána  jako prvotní  veřejná nabídka  akcií na 
organizované  obchodní  platformě  (typicky  burzovním  trhu).  Důvodem  IPO 
primárních akcií je potřeba dalšího kapitálu na rozvoj společnosti a omezená tvorba 
interních finančních zdrojů. 


Primární  emise  akcií  jako  jeden  ze  způsobů  financování  podnikání  akciových 
společností přestavuje pro praxi živou a diskutovanou otázku. V zemích tzv. západní 
Evropy, ale  i např. v Polsku,  je proces „IPO“ běžným způsobem získání potřebných 
finančních  zdrojů. Na druhé  straně  v České  republice  je  jejich  počet  stále  nízký  a 
v porovnání s jinými způsoby  financování představují zanedbatelný zdroj na získání 
peněžních prostředků pro rozvoj podnikání akciových společností. 


Smyslem  této  části  projektu  je  navrhnout  na  základě  analýzy  tohoto  fenoménu 
příslušná opatření na změnu právní úpravy. 
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Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


1. V oblasti práv  věřitelů platí,  že příklady  z dnešní  situace  (viz  zmíněné případy) 
bezesporu  zvyšují  obezřetnost  (snižují  ochotu)  investorů  financovat  projekty. 
Jakkoliv  je  cílem  jakékoliv  standardní  půjčky  získat  s co  nejnižšími  náklady  zpět 
půjčené  prostředky  a  úrok,  kvalita  právního  prostředí,  respektive  negativní 
zkušenosti  s ní,  vedou  k neochotě  investorů  tyto  zdroje  poskytnout  nebo  k 
požadavku neadekvátního zajištění či úroku. 


Cílem projektu  je  identifikovat,  které  z možných oblastí nabízí největší prostor  ke 
zlepšení: 


 samotná legislativa 


 odborná nedostatečnost soudů 


 ovlivnitelnost soudů 


a v závislosti na tom navrhnout nejefektivnější řešení pro zlepšení dnešní situace. 


2.  Již před 10  lety uveřejnila  tehdejší Komise pro  cenné papíry analýzu  stavu  IPO 
v České republice („Příčiny nerealizování IPO v ČR“, Komise pro cenné papíry, 2001). 
Tehdy identifikovala některé nedostatky a případně návrhy řešení. 


Šlo  např.  o  časovou  náročnost  zápisů  do  obchodního  rejstříku  týkající  se  zvýšení 
základního kapitálu, dispozici s právy z upsání nových akcií, určení emisního kurzu a 
uveřejnění  prospektu  cenného  papíru,  nezvratnost  procesu  zvyšování  základního 
kapitálu, problematiku spojenou se jmenovitou hodnotou akcií a emisního kurzu. 


Dále  bývají  často  zmiňovány  i  další  důvody  nízkého  počtu  IPO  v ČR  ‐  rigorózní 
pravidla pro investování institucí obhospodařujících majetek získaný od třetích osob 
(penzijní fondy či pojišťovny) nebo sociokulturní návyky investorské veřejnosti. 


Cílem  projektu  je  komplexně  zhodnotit  současný  stav  českého  akciového  trhu  z 
pohledu  jeho  funkce  realokace  kapitálu  a  identifikovat  hlavní  příčiny  stávající 
situace.  Přestože  za  poslední  léta  došlo  k mnoha  úpravám  legislativy  v oblasti 
kapitálového  trhu  a  obchodního  práva,  nelze  situaci  na  poli  IPO  považovat  za 
uspokojivou. Bude tedy prověřeno, zda uvedené nedostatky stále přetrvávají, a dále 
budou identifikována další negativa. 


Příklad ze 
zahraničí 


Je  možné  hledat  řadu  příkladů  mezi  zeměmi,  které  se  umístily  ve  srovnání 
Mezinárodního ekonomického fóra na předních pozicích. V případě České republiky 
existuje v této oblasti prostor pro zlepšení. Analýzy proto musí vycházet z principu 
mezinárodního  srovnání  a  nestačí  se  pouze  zaměřit  na  analýzu  v rámci  České 
republiky. 
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Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Identifikace dnešních  slabých míst v oblasti práv věřitelů a 
jejich odstranění 


Identifikace dnešních slabých míst v oblasti primární emise 
akcií a jejich odstranění 


Kvalita  zpracovaných 
analýz 


 


 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Veřejnost, podniky, příjemci úvěrů či 
kapitálu 


Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění služeb finančního sektoru. 


Finanční dopady   


Náklady na analýzy  Jednorázové 


Implementace – náklady  Jednorázové 


Přínosy – finanční sektor, vyšší možnost 
poskytování půjček 


Trvalé 


Přínosy – snazší přístup ke zdrojům 
financování, lepší fungování kapitálových 
trhů 


Trvalé 
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Popis realizace projektu 
 


Popis realizace 


Analýza  v oblasti  věřitelských  práv  bude  vycházet  jak  z teoretických poznatků  o  fungování  nové  legislativy  tuto 
oblast upravující, tak zejména z analýzy  jednotlivých případů, kdy právní postup „fungoval“ či kdy naopak přispěl 
buďto k vysokým nákladům na řešení případu věřiteli nebo dokonce ke zkrácení jejich práv. 


Poznatky se budou koncentrovat do 3 popsaných oblastí: 


- Samotná legislativa 


- Odborná nedostatečnost soudů 


- Ovlivnitelnost soudů 


Analýza  bude  konzultována  se  zástupci  finančního  sektoru  s cílem  zajistit,  aby  měla  co  nejlepší  vypovídací 
schopnost. 


 


Výstupy projektu 


 Návrhy  na  změny  právní  regulace  či  jejího  vymáhání,  které  podporují  zvýšení  konkurence  na 
trzích 


 Opatření pro zlepšení pozice věřitelů a vyšší předvídatelnost procesů při insolvenci dlužníků 


 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


 


Analýzy popsané výše   2011  2012  MSp a MF   


Implementace výsledků   2012  2013  MSp,  MF, 
ČNB, MPO 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Ekonomická vazba pacienta ke zdraví


Gestor  MZd  Spolugestor 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2013 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt  je zaměřen na racionalizaci poptávky ze strany pojištěnců, podporu péče o 
vlastní  zdraví  i  zohlednění  nákladů  zdravotnických  zařízení  na  služby  související 
s vlastním  pobytem  pacienta  v  zařízení.  Zahrnuje  tedy  jak  opatření,  která  se  dají 
považovat spíše za podporu prevence, tak i opatření směřující k odstranění nákladů 
zdravotnických zařízení přímo nesouvisejících s léčbou. 
Klíčovou součástí projektu je pak definice standardu jako základní varianty zdravotní 
služby  z  hlediska  provedení,  materiálu,  diagnostiky  a  následné  péče. 
Nadstandardem je potom varianta využívající shodnou, ale komfortnější technologii, 
postup, materiál, zajištění následné péče atd.  
Existence nadstandardu umožní připlácení si za některé (z medicínského hlediska ne 
nezbytné) typy materiálu či úkony. V systému tak bude nejen více peněz, ale zvýší se 
i  transparence  a omezí možnosti  korupčního  jednání.  Spoluúčast  je nutno  chápat 
nejen  jako zdroj prostředků zdravotních, ale zdůrazňovat  i motivační charakter pro 
pacienta  a  jeho  monitorování  kvality  poskytovaných  služeb,  včetně  vykázaných 
výkonů.  


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Spoluúčast pacienta a  jeho zainteresovanost na starosti o vlastní zdraví patří mezi 
jednu  z klíčových  oblastí  definujících  povahu  systému  zdravotnictví.  Jedná  se  o 
oblast poměrně kontroverzní a politicky citlivou. 


V minulosti  byly  podniknuty  určité  kroky  (regulační  poplatky)  orientované 
především na omezení zbytné poptávky. Ukazuje se však, že systém potřebuje určité 
parametrické  úpravy,  které  by  reflektovaly  účinnost  jednotlivých  dílčích  opatření. 
V systému  rovněž  v současné  době  chybí  finanční  zainteresovanost  pojištěnce  na 
prevenci a zdravém životním stylu. 


Nadstandard  poskytne  možnost  připojištění,  omezí  korupci  a  klientelismus  a 
v neposlední řadě povede ke zvýšení přísunu prostředků do systému. 


Příklad ze 
zahraničí 


Problematika  standardů  je  řešena  v mnoha  zemích  EU15. Velmi přijatelný  systém 
z hlediska  zátěže  pojištěnce  nabízí  např.  Nizozemí,  kde  je  možnost  výběru 
volitelných  variant  zajišťování  péče,  včetně  míry  spoluúčasti  pacienta  na 
jednotlivých plánech. Obdoba existuje rovněž v Německu.  
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Cíle a měřítka projektu 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Existující jasná definice nadstandardu 
Formou  vyhlášky  ustanovený  seznam 
nadstandardních  metod,  výkonů, 
materiálů atd. pro jednotlivé diagnózy. 


Ano/ne 


Racionalizace systému regulačních 
poplatků 


Provedení  parametrických  úprav  po 
předchozí  analýze  sociálních  dopadů  i 
dopadů  na  systém  zdravotnictví  v rámci 
regulačních poplatků.  


Ano/ne 


Motivace ke zdravému životnímu stylu a 
dbaní na prevenci a dodržování 
léčebných postupů, jejich efektivita 


Míra  participace  zvolených  prevenčních 
programů  a  míra  výskytu  některých 
negativních  behaviorálních  faktorů  typu 
kouření.  


Procento 
pojištěnců v dané 
pojišťovně 


E‐health řešení umožňující vyšší kontrolu 
pojištěncem nad vykázanou zdravotní 
péčí a zvyšující jeho informovanost o 
vlastním zdravotním stavu, zásadách 
zdravého životního stylu, dodržování 
léčebných postupů v případě chronicky 
nemocných pacientů a motivace 
pojištěnce.  


Příkladem mohou  být  elektronické  karty, 
které  přehlednou  formou  informují 
pojištěnce  o  vykázané  zdravotní  péči, 
předepsaných  prohlídkách  (v  souladu 
s léčebnými  postupy)  a  jsou  zároveň 
vstupním  médiem  pro  čerpání  zdravotní 
péče nebo výdej léčivých přípravků.  


Ano/ne 


 


Hlavní dotčené skupiny 


Cílová skupina 
projektu 


Kmen pojištěnců všech zdravotních pojišťoven v ČR.


Finanční dopady 


Potenciální  finanční  dopady  jsou  v počáteční  fázi  projektu  obtížně  vyčíslitelné,  lze 
však  očekávat  pozitivní  dopady  na  veřejné  rozpočty  zejména  ve  středně  a 
dlouhodobém  výhledu.  Je‐li  známa  úroveň  zbytného  čerpání  zdravotní  péče  cca 
v objemu  30 %,  pak  je  tato  část mobilizovatelná  důslednější  kontrolou  ze  strany 
pojištěnce i zdravotních pojišťoven. 


 


Popis realizace projektu 
 
Realizace  projektu  předpokládá  úpravu  některých  zákonných  i  podzákonných  norem,  zejména  ale  tomuto 
předcházející hluboké  analýzy,  a  to především  v části projektu  týkající  se  standardu  či nadstandardu. Rovněž  je 
třeba  do  tvorby  analýz  zapojit  relevantní  partnery  jak  v rámci  politického  spektra,  tak  zejména  z řad  odborné 
veřejnosti. Participace těchto skupin by měla zaručit stabilitu nastaveného systému v čase. Část projektu zaměřená 
na prevenci patří do gesce jednotlivých pojišťoven a měla by být součástí určité konkurence mezi nimi. 
V rámci  analytické  části  týkající  se  definice  standardu  je  třeba  zvážit  veškeré  relevantní  etické,  medicínské  i 
ekonomické  aspekty  jednotlivých  „položek“.  Vzhledem  k obsáhlosti  dnešní  medicínské  praxe  bude  s velkou 
pravděpodobností  realizace  tohoto  subprojektu  řešena  spíše  negativním  výčtem  postupů  nespadajících  do 
standardu. Tento způsob řešení je nutný zejména pro dodržení přijatelných časových termínů. 
Součástí realizace nezbytně musí být i informování široké veřejnosti o smyslu prováděných opatření. 







Ekonomická vazba pacienta ke zdraví 


3 
 


   Zd
ravo


tn
ictví 


18 
Výstupy projektu 


Vyhláška  upravující  problematiku  nadstandardu,  novelizace  zákona  48/1997  ve  smyslu  potřebných  změn 
regulačních  poplatků,  kontinuální  vytváření  programů  podporujících  zainteresovanost  na  prevenci  a  zdravém 
životním stylu a dodržování léčebného postupu v případě nemocných. 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Analytické práce na 
zhodnocení vlivu regulačních 
poplatků, jejich sociálního 
dopadu a modelace možných 
změn 


2010  2012 MZd Provedení analýz na datech 
pojišťoven ohledně spotřeby péče, 
na datech SÚKLu ohledně spotřeby 
léčiv a Rodinných účtů ČSÚ ohledně 
sociálních dopadů.  


Úpravy zákona 48/1997 řešící 
regulační poplatky, úpravy 
právních norem umožňující 
existenci standardů  


2011  2011 MZd Zvládnutí legislativního procesu 
spojeného s implementací analýz 
ohledně regulačních poplatků a 
vytvoření zákonného rámce pro 
standard.  


Úprava systému regulačních 
poplatků a zavedení do praxe  


2011  2012 MZd Diferenciace regulačních poplatků 
pro praktickým lékařem 
nevyžádaná vyšetření (do 
budoucna osvobození1 pro 
chronicky nemocné participující na 
disease managementu (DMP) za 
předpokladu harmonizace s třetí 
vrstvou přerozdělení podle 
morbidity; metodika na DMP); 
zvýšení informovanosti pacientů o 
skutečných cenách poskytnutých 
výkonů, například podpisem účtu 
ve zdravotnickém zařízení (kontrola 
pojištěncem), elektronickým 
výpisem z účtu, zasíláním SMS 
zpráv o čerpání zdravotní péče 
pojišťovnami;  
zahájení účinnosti daných kroků. 


Vytvoření věcné podstaty 
standardu 


2011  2012 MZd Provedení relevantních analýz, 
diskusí v rámci politické i odborné 
scény a vytvoření seznamu 
standardů či nadstandardů. 


Implementace standardů  2013  2013 MZd Zahájení účinnosti daných kroků.


                                                                 
1 Nevybírání poplatků v ordinacích  je možno upravit v úhradách, například zvýšenou kapitační platbou u praktických  lékařů a 
bonusem ke korunové hodnotě bodu u ambulantních specialistů. Alternativně je možno refundovat poplatky vybrané za výkony 
provedené v rámci certifikovaného léčebného plánu pojišťovnou. 
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zaměřený na výše zmíněnou 
podporu prevence 


2011  2012 Pojišťovny Je třeba zmínit, že pojišťovny již 
částečně podobnými programy 
disponují; je tedy nutné na tento 
krok nahlížet jako na pokračování 
trendu, motivace pojištěnců na 
dodržení preventivních prohlídek, 
případně změnu rizikového 
chování; závisí na pravidlech 
hospodaření zdravotních pojišťoven 
(fond prevence, sjednocení se 
základním fondem; přesné 
definování toho, co má být 
bonifikováno).  


Design léčebných programů 
pro chronicky nemocné 


2011  2012 Pojišťovny, 
MZd 


Důležitým aspektem zavedení 
disease managementu pro 
chronická onemocnění je třetí 
vrstva přerozdělení, která by 
reflektovala morbiditu kmene a 
kompenzovala zvýšené náklady 
pojišťovnám s nadprůměrnou 
frekvencí výskytu chronicky 
nemocných; motivace pojištěnců 
na volbě zdravotně pojistného 
plánu je nejvhodněji řešitelná 
formou retroaktivního přiznání 
bonusu v závislosti na dodržování 
léčebného postupu; bonus lze 
využít jako kredit pro komerční 
připojištění.  
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační 


podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a 


opatření pro podporu aktivit spojených s firmami v early 


stage (rané fázi) 


Gestor  MPO  Spolugestor  MŠMT,  MMR, 
CzechInvest 


Zahájení projektu  2010  Ukončení projektu  2013 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Cílem  projektu  je  realizace  pilotního  Seed  fondu  a  finančních  nástrojů  s ním 


spojených na podporu začínajících inovačních podniků s využitím prostředků OPPI, o 


které by  v  souladu  s usnesením  vlády  ČR  ze dne 16. 11.  2010  č.  817  k  rozdělení 


dodatečných finančních prostředků podle čl. 17 Meziinstitucionální dohody měla být 


(po souhlasu Evropské komise s návrhem České republiky) navýšena alokace OPPI. 


Pro účely  realizace pilotního Seed  fondu byla  stanovena  částka 45,039 mil. EUR  z 


Evropského fondu pro regionální rozvoj, což s povinným národním dofinancováním 


ve  výši  7,948 mil.  EUR  z  rozpočtu  kapitoly MPO  představuje  disponibilní  finanční 


prostředky v objemu až 1,4 mld. Kč.  


Cílem  Seed  fondu  je  podpora  začínajících  inovačních  podniků  (především  těch 


malých  a  středních).  V širším  kontextu  jde  o  vybudování  prostředí  systematicky 


podporujícího  firmy  v raných  fázích  podnikání  (early  stage),  ve  kterém  bude  hrát 


významnější  roli  MŠMT  s cílem  podporovat  potenciálně  životaschopné  inovační 


projekty ještě v předrealizační fázi. 


Součástí  projektu  je  také  realizace  podpůrných  finančních  nástrojů  pro  oblast 


rozvíjejících se firem a investic do nich. Finanční nástroj „záruka“ může v souladu se 


zákonem  č. 47/2002  Sb.,  o  podpoře  malého  a  středního  podnikání  poskytovat 


ČMZRB. Poskytovatel pro  jiné  typy podpůrných  finančních nástrojů, pokud budou 


využity, by byl vybrán ve veřejné soutěži. Tyto prostředky představují perspektivní 


nástroje  hospodářské  politiky  a  zvyšují  šance  na  úspěch  projektu  (diverzifikace 


nástrojů, nezbytná vzhledem k časovému faktoru). 


Cílem dalších částí projektu, které nemají formu finančních nástrojů a  jsou pokryty 


v dalších  částech  textu,  je  systematicky  zlepšit  prostředí  pro  vznik  vyššího  počtu 


firem, které se v raných fázích transformují do fungujících podniků. Ty se mimo jiné 
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v budoucnu o nástroje  typu Seed  fondu budou ucházet. Přirozenými cíli  této  části 


projektu  je  například  podpora  tzv.  „Spin  off“  v prostředí  vysokých  škol  či 


výzkumných  pracovišť  či  podpora  začínajících  (často  i málo  formálně  fungujících) 


firem, které jsou nositeli využitelného know‐how.  


Úspěch  komplexu  projektů  zaměřených  na  začínající  firmy  by měl  nejen  zásadně 


podpořit  inovační  schopnost ekonomiky  a  zlepšit  její  strukturu  směrem  k vyššímu 


podílu malých firem, ale také podpořit rozvoj kapitálového trhu ve své klíčové funkci 


poskytovatele  finančních  zdrojů  pro  firmy.  Pomocí  podporovaných  finančních 


nástrojů by měl  rovněž  zlepšit přístup  těchto  firem k jiným produktům  finančního 


trhu. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


K  významným  faktorům  konkurenceschopnosti  patří  i  rozvoj  inovací  a  nových 


technologicky  a  znalostně  orientovaných  firem.  Jejich  vliv  na  úspěch  v  globální 


ekonomice  se bude  stále  zvyšovat, a proto  je nutno hledat  i nové  formy podpory 


jejich  rozvoje,  které  budou  doplňovat  existující  nástroje  podpory.  V ČR  je 


nedostatečné  propojení  inovací,  vědy  a  výzkumu  se  soukromým  finančním 


kapitálem. Malé a začínající firmy obtížně získávají finanční prostředky na zahájení a 


rozvoj  své  činnosti.  Pozice  českých  bank  ani  trh  rizikového  kapitálu  neumožňují 


efektivní  financování malých a  středních podniků v dostatečném  rozsahu. Rizikový 


kapitál  s podporou  strukturálních  fondů  je  jednou  z možností,  jak  rozvoj  nových 


inovačních firem povzbudit. Vytvoření Seed fondu představuje  i podle zahraničních 


zkušeností jednu z cest, jak toto prostředí postupně zlepšovat.  


Objektivní nejistota a pozvolná  rychlost náběhu hlavního nástroje projektu – Seed 


fondu ‐ podporuje potřebu dalšího pilíře projektu, kterým jsou s projektem spojené 


finanční nástroje –  záruky  za  kapitálové  vstupy,  resp.  záruky  za úvěry na  realizaci 


inovačních projektů. Ty zajistí širší podporu oblastí, do kterých bude investovat Seed 


fond.  


Potřebu  komplexnějšího  zaměření  projektu  nad  rámec  samotného  vzniku    Seed 


fondu (podpora know how, poradenství a podobně) dokládá velmi nízké zastoupení 


Spin  off  v oblastech,  kde  je  lze  očekávat  (vysoké  školy,  výzkumná  pracoviště)  i 


celkově malá  aktivita  rozvíjejících  se  firem.    Stejně  tak  je  známo,  že  se  začínající 


firmy většinou potýkají s nedostatkem know how v jiné než v jejich ústřední aktivitě. 


Zlepšení v této situaci zvýší životaschopnost projektů. 


Příklad ze 
zahraničí 


Projekty  typu  Seed  fondu  financované  ze  zdrojů  EU  spadají  do  rodiny  nástrojů 


finančního  inženýrství.  Pro malé  a  střední  podniky  byl  vytvořen  nástroj  JEREMIE 


(Joint  European  Resources  for Micro  to Medium  Enterprises),  v  jehož  rámci  řada 
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zemí EU realizuje projekty využívající mimo  jiné  i rizikový kapitál pro vznik a rozvoj 


firem v raných stádiích. Ve většině členských zemí byl vytvořen holdingový fond pod 


plnou  kontrolou  státní  či  regionální  instituce,  který  pak  do  Seed  fondu  jménem 


země či regionu investuje. Zhruba v polovině případů je holdingový fond vytvořen ve 


spolupráci  s EIB  / EIF. Dle dat  z  roku 2010  se v 8  zemích  realizují prostřednictvím 


holdingového  fondu  kapitálové  investice  (například  Slovensko).  Některé  země 


(Polsko) realizují projekt bez spolupráce s EIB.  


Projekty typu Seed fondu používají i rozvinuté země (Anglie ‐  např. One North East, 


Wales  –  Finance  Wales).  V některých  zemích  jsou  do  fondu  vloženy  národní 


prostředky  a  fondy  EU  nejsou  využívány  (Irsko  –  Enterprise  Ireland  Seed  and 


Venture Capital Programme 2007‐2012).   


Vzhledem k víceletému horizontu investic je nyní obtížné hodnotit úspěšnost těchto 


projektů. U některých z nich (Slovensko) je problémem i samotná investiční fáze.  


Údaje o fungování některých těchto projektů obsahuje příloha. 


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Vytvoření „Seed fondu“ MPO  


 


Realizace  fondu  a 
realizace 
podpořených investic 


Alokováno  85% 
poskytnutých 
zdrojů EU 


Využití finančních nástrojů 
Objem v Kč a počet  Vyčerpáno  85% 


alokovaných zdrojů 


Vytvoření holdingového fondu 
Nastavení 
dlouhodobého  rámce 
a realizace equity 


Alokováno  85% 
poskytnutých 
zdrojů EU  
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Podpora inovačního ekosystému 


Výzvy  programů 
podpory,  interní 
projekty  a  jejich 
čerpání 


 Podpořené  firmy  a 
podpůrné služby 


 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podniky 


Začínající  malé  a  střední  podniky,  inovačně  a  technologicky  orientované  firmy 
realizující výsledky výzkumu a vývoje z jakéhokoliv oboru slučitelného se zaměřením 
OPPI 


Finanční instituce  Fondy rizikového kapitálu, správcovské společnosti 


Finanční dopady   


Náklady na studie 
ke vzniku seed 
fondu 


Jednotky mil. Kč, dle zadání, MMR 


Náklady na start 
(pro všechny 3 
linie) 


Stát, viz usnesení vlády (kohezní fondy a MPO) 


Další náklady na 
podporu projektu  


Stát (kohezní fondy, MPO) 


Náklady na provoz 
Seed fondu 


Odečtem z investované sumy 


Výnosy či ztráty z 
investic 


Předpoklad reinvestice, souvisí s kontinuitou systému 


Opakované 
investice 


Stát (kohezní fondy, MPO, postupně znovuvyužití navrácených prostředků) 
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Popis realizace projektu 
 


Popis realizace 


Projekt de facto zahrnuje 3 klíčové linie: 


 Založení a fungování vlastního Seed fondu 


 Určení a zavedení finančních nástrojů pro podporu odvětví 


 Výzvy programů podpory a interní projekty zaměřené na rozvoj inovačního ekosystému 


Linie Seed fondu 


Prověření  a  případné  dopracování  formálně  právní  podmínky  pro  realizaci  Seed  fondu  prostřednictvím 
Holdingového fondu nebo prostřednictvím jiných struktur, například nástroje fondu kvalifikovaných investorů (pro 
tento účel bude zadáno zpracování analytické studie). 


Určení  přiměřených  podmínek  pro  vložení  státních  prostředků  do  fondu  a  kompetentní  výběr  jeho  správce. 
Nastavení  kanálu  na monitorování  vývoje.  Během  procesu  je  třeba  jasně  respektovat  hranice  pro  rozhodování 
státu a pro oblast v režimu  standardního  rozhodování  soukromého  subjektu, který v rámci vymezených pravidel 
spravuje prostředky investorů. 


Rozpracování  kriterií  pro  soukromé  subjekty  participující  na  Seed  fondu  s  cílem minimalizovat možné  zneužití 
tohoto fondu ze strany investorů. 


Vzhledem k časovému  rámci programovacího období  je  třeba nastavit podmínky, které  zvýši  šanci na vyčerpání 
peněz. 


Linie finančních nástrojů 


Finanční  nástroje  budou  navrženy  s ohledem  na  platnou  legislativu,  tj.  zákon  č.  47/2002,  o  podpoře malého  a 
středního  podnikání,  podle něhož  je  poskytovatelem  podpory  ve  formě  záruk  ČMZRB.  Pro  jiné  typy  finančních 
nástrojů,  budou‐li  využity, může  být  poskytovatel  vybrán  ve  veřejné  soutěži.  Důraz  je  třeba  klást  na  kvalitní 
nastavení programů a  jejich eventuální možné přenastavení do konce období. Současná obecná úprava počítá s 
tím,  že  státní  záruku  lze  poskytnout  pouze  tehdy,  stanoví‐li  tak  zvláštní  zákon  (blíže  viz.  §  73,  hlava  XIV.,  z.  č. 
218/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech).  Bude‐li  Seed  fond  zřízen  zákonem,  je  nezbytné,  aby  objem  jím 
poskytovaných  záruk  byl  přesně  a  jasně  vymezen  tak,  aby  systém  veřejných  rozpočtů  nebyl  vystavován 
nadměrným  rizikům  a  nedocházelo  tímto  způsobem  k  předjímání  výdajů  státního  rozpočtu,  které  neprocházejí 
stejným legislativním procesem jako standardní dotační tituly (realizované ze státního rozpočtu). 


Vyjasnit je třeba také formálně právní průchodnost systému. 


Lze předpokládat, že tento systém, který by neměl být spojen se samotným fungováním Seed fondu, by měl být 
spuštěn co nejdříve. Reálný odhad zahájení je konec 1. čtvrtletí 2012. 


Linie podpůrných opatření 


Do  této oblasti  spadají  jak opatření  typu poskytování koučinku  či přístupu k poradenství  firmám v rané  fázi,  tak 
vytváření  podpory  institucionálního  prostředí  pomocí  nástrojů  typu manuálu  pro  spin  off.  Tyto  projekty  jsou 
logicky  s finančními  nástroji  provázány,  neboť  mají  posílit  jejich  využití  i  efektivitu.  Popsány  jsou  v dalších 
kapitolách materiálu. Bylo by však vhodné provázat poměrně úzce jejich využití s hodnocením efektivity. 
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Výstupy projektu 


Realizace všech linií projektu.   


Disponibilní finanční prostředky 


Až  1,4 mld.  Kč.  Pokyny  Společenství  pro  podporu  rizikového  kapitálu  pro malé  a střední  podniky  z veřejných 


prostředků stanovují, že finanční investice (představující státní podporu) může být pro podnik v období 12 měsíců 


max. 2,5 mil. EUR (cca 60 mil. Kč) 


 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


 


Seed  fond – analýzy možností vzniku 
a nastavení parametrů 


VI. 2011  IX. 2011  MPO  Zřejmě částečně externí 


Seed  fond  ‐  rozhodnutí  o  formálně 
právní struktuře na základě analýz 


XII. 2011  I. 2012  MPO   


Seed fond ‐ Příprava realizace  II. 2012    MPO  Potřeba  zahájit  fungování 
nejpozději v 1. pol. 2012  


Nástroje – příprava nástrojů, analýzy 
nastavení 


V. 2011  XI. 2011  MPO, 
ČMZRB 


 


Nástroje  –  realizace  určených 
programů 


IV. 2012    MPO, 
ČMZRB 


 


Podpůrné  programy  –  příprava  a 
realizace výzev programů 


V. 2011  XII. 2011  MPO, 
MŠMT 


Pokryto mimo tento projekt, 
vhodné koordinovat 
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Přílohy 
 


Informace o některých programech podpory začínajících firem v zahraničí (zdroj web): 


I. Stav projektů Jeremie – příklad využití finančních nástrojů Holdingovými fondy v případech, které 
stravuje EIB/EIF (data z presentace Jeremine holding funus and instruments, 20. 6. 2010) 


 


Rozdělení fondů dle nástrojů a využívané instrumenty 


 


 


Podíl privátních investic v programech 


 







Realizace  pilotního  Seed  fondu  pro  začínající  inovační  podnikatele,  s  ním  spojených  finančních  nástrojů  a 


opatření pro odporu aktivit spojených s firmami v early stage 


 


8 


 


   
Fi
n
an


čn
í t
rh
y 


30 


 


Programy Jeremie jsou teprve ve startovací fázi – do roku 2010 bylo vydáno pouze 11 výzev na programy, 


ale stav ke konci 2010 je již 3x vyšší. 


Hodnocení  efektivity  nástrojů  a  investic  tedy  není možné.  Stejně  tak  se  vyvíjí  spektrum  používaných 


finančních  nástrojů  (více  lze  nalézt  na  stránkách  EIB/EIF  či  v předmětné  presentaci  či  propagačních 


dokumentech k programům Jeremie). 


Link:  http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie/20100622_01.pdf 


 


II. Finance Wales 


Veřejná společnost založená v roce 2000 tamní vládou spravuje portfolio o objemu 335 milionů britských 


liber v přibližně 2500 firmách. Program o objemu 150 mil. GBP je realizován v rámci schématu Jeremie ve 


spolupráci s EIB/EIF. 


Portfolio je dělená do těchto hlavních skupin:  


 Early stage 


 Development capital 


 Succession 


 Micro loan 


 


Dostupné jsou údaje o finančních výsledcích 


Od počátku:  


 Investováno 190 mil. GBP do víc než 2500 SME firem z Walesu 


 Leverage 386 mil. GBP (investice privatního sektoru) 


 11 exitů dosud 


  


2010‐11: 


 Investice 32.4 mil. GBP (178 firem) 


 Leverage 32.9 mil. GBP 


Link:  http://www.financewales.co.uk/default.aspx 


 


III. Enterprise Ireland 


Státní  rozvojová  agentura  (mj.  s  pobočkou  v  Praze),  podporující  také  exportní  firmy.  Cílem  je 


prostřednictvím  silných  domácích  firem  podporovat  prosperitu  Irska.  Provádí  řadu  programů,  z  nichž 


některé jsou zaměřeny na start up firmy.  


Mimo jiné realizuje projekt Enterprise Ireland's 2007‐2012 Seed & Venture Capital Program. 


Poslední údaje k programu (výroční zpráva za rok 2009): 
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 V roce 2009 celkem 87 nových investic v hodnotě 52 mil. EUR provedeny partnerskými fondy 


 Celkový objem investic dosáhl ve všech 3 obdobích (2007‐2012, 2000‐2006 a 1994‐1999) 512 mil. 
EUR  


 Založeny (= podpořeny) 2 nové fondy, jeden navýšen téměř o 70%  


 Objem „seed kapitálu“ navýšen na 79 mil. EUR z 30 mil. EUR v roce 2008  


 


Dle stádia rozvoje EI podporuje tyto firmy: 


 Start up 


 Start up s vysokým potenciálem (HPSU) 


 Zavedené SME (nad 10 zaměstnanců) 


 Velké firmy (nad 250 zaměstnanců) 
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Kumulativní rozdělení dosavadních investic (typů) a fungujících fondů 


 


 


Link: 


http://www.enterprise‐ireland.com/en/ 
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Příloha č. 2 
 


Opatření se vztahem k životnímu prostředí, jeho ochraně a udržitelnému rozvoji 
 
Obecně lze říci, že Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na období 2012 až 2020 (SMK) je zaměřena na 
zefektivnění  české ekonomiky a  její posun  z fáze, kdy  růst  ČR  táhne průmysl –  zejména výroba a montovny, do 
fáze, kdy bude  růst  i HDP určován především  inovacemi a  česká ekonomika se stane ekonomikou znalostní. Vizí 
SMK je zajistit prostřednictvím zvýšení konkurenceschopnosti pro české občany a podniky dlouhodobě udržitelný 
ekonomický růst založený na inovacích, který povede k udržitelnému růstu životního standardu v ČR.  
V tomto ohledu se SMK koncepčně hlásí k zásadám udržitelného rozvoje, a to následujícím způsobem: 


 SMK  trvá  na  vyhodnocování  nově  přijímaných  politik  a  právních  předpisů  metodou  RIA  (hodnocení 
dopadů  regulace)  – pouze  takové  politiky,  které  vyváženým  způsobem  kombinují přínosy  ekonomické, 
společenské a environmentální mají potenciál dlouhodobě přispět ke konkurenceschopnosti ČR 


 SMK  přináší  do  snah  o  budování  konkurenceschopnosti  aspekty  dlouhodobého  plánování  opatření 
nutných  pro  budování  konkurenceschopnosti  tak,  aby  pozitivní  dopady  opatření  realizovaných  v rámci 
SMK byly dlouhodobě udržitelné 


 SMK  se  zaměřuje  na  opatření,  která mají  zvýšit  efektivitu  ekonomiky  a  rozvíjet  odvětví  založená  na 
znalostech  a  inovacích,  což by mělo  vést  k odklonu od neefektivních  výrob, metod a  technik, při nichž 
dochází k plýtvání surovinami, energií atp. 


 SMK se v obecné rovině hlásí k principu prevence 


 SMK má za cíl výrazně přispět ke zvyšování kvality života v ČR 
 


Konkrétní  opatření,  která  mají  v rámci  SMK  pozitivní  synergie  s ochranou  životního  prostředí  a  zdůrazňují 
udržitelný rozvoj, jsou následující: 


 Státní energetická koncepce  (SEK), která  reflektuje vývoj v  sektoru energetiky, kdy  je více akcentována 
potřeba  nízkoemisních  nebo  bezemisních  zdrojů  a  zavedení  nových  požadavků,  včetně  systému 
obchodování  s emisemi EU‐ETS.  SEK  klade důraz na  (i) dosažení  vyváženého energetického mixu  všech 
pěti  základních  energetických  komodit  (pevná,  plynná,  kapalná  paliva,  jádro  a  obnovitelné  zdroje),  (ii) 
zvýšení využívání obnovitelných zdrojů a (iii) snížení emisí skleníkových plynů. 


 Důsledná aplikace hodnocení dopadů  regulace  (RIA) na všechny právní předpisy a v adekvátní míře  i na 
materiály  nelegislativní  povahy,  které  obsahují  konkrétní  implementační  opatření.  RIA musí  obsahovat 
vyhodnocení nejen ekonomických dopadů (podnikatelský sektor, veřejné rozpočty, hospodářská soutěž), 
ale  i  vyhodnocení  dopadů  společenských  a  dopadů  na  životní  prostředí;  na  aplikaci  RIA  a  kvalitu 
provedených hodnocení by měl dbát nezávislý odborný orgán; RIA by měla být aplikována i na poslanecké 
iniciativy 


 Realizace projektů eSbírka a eLegislativa přinese rozsáhlou elektronizaci legislativního procesu, v důsledku 
čehož bude výrazně snížen objem papírové dokumentace při tvorbě legislativy 


 Zpracování předběžné RIA na připravovanou evropskou  legislativu k ex ante posouzení, zda nebude mít 
daná  legislativa pro ČR negativní dopady  (ekonomické, společenské, environmentální); v případě, kdy se 
ukáže  daná  evropská  regulace  jako  potenciálně  škodlivá,  aktivní  prosazování  její  změny  již  v průběhu 
procesu přípravy 


 Zjednodušení  přístupu  ke  službám  veřejné  správy,  maximální  míra  elektronizace  a  odstraňování 
nadměrného tisku a papírové podoby dokumentů, rozšíření možností přistupovat k úřadům dálkově 


 Zvyšování efektivity veřejné správy – zavedení opatření, které by mj. měly zamezit plýtvání ve veřejném 
sektoru a ve zdravotnictví 


 SMK do budoucna počítá s vybudováním systému rychlých a velmi rychlých železnic, který zajistí napojení 
ČR  na  již  existující  síť  vysokorychlostních  tratí  Evropy,  a  který  výhledově  zabezpečí  energeticky  i 
environmentálně udržitelnou a konkurenceschopnou dopravu do významných evropských center.  


 V rámci železniční dopravy dojde k optimalizaci současných poplatků za použití dopravní cesty tak, aby se 
přeprava  zboží v klíčových dálkových  relacích  stala konkurenceschopnou a  to nejen ve vztahu k  silniční 
dopravě, ale i k železniční dopravě v okolních státech.  


 Je  podporován  vznik  sítě  veřejných  logistických  center  (VLC)  a  terminálů  kombinované  dopravy,  jako 
propojovacích uzlů mezi sítěmi jednotlivých druhů dopravy. 
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 Důraz  je  kladen na  rozvoj  veřejné dopravy  a  zlepšení návaznosti  systémů  veřejné dopravy na  systémy 
dopravy v klidu – na systémy P+R (Park & Ride)1. 


 Aspekt  životního  prostředí  je  brán  v  potaz  u  všech  tří  projektů  v  oblasti  dopravy,  kdy  při  vytváření 
metodiky pro výběr prioritních projektů, musí být vždy zohledněn dopad na životní prostředí. 


 Důraz na zajištění kvalitního vzdělávání, které je podmínkou udržitelného rozvoje a přechodu na inovační 
ekonomiku 


 Projekty  zaměřené  na  efektivitu  trhu  zboží  a  služeb:  (i)  dobrovolné  přístupy  k samoregulaci  a 
managementu  kvality  (rozvoj  metody  Energy  Performance  Contracting,  zavádění  environmentálních 
manažerských systémů a dalších dobrovolných přístupů),  (ii) zavedení systému ověřování výkonnostních 
parametrů  environmentálních  technologií  (EU  ETV  system),  který  má  být  nápomocen MSP  zvýšením 
důvěryhodnosti  jejich  eko‐inovativních  produktů  a  (iii)  optimální  využívání  polohové  renty  –  zlepšení 
rovnoměrného rozvoje území 


 Projekty zaměřené na rozvoj inovací a produkci zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou a na efektivní 
znalostní ekonomiku 
 


Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoliv SMK neuvádí ochranu životního prostředí jako samostatný pilíř, její aspekty 
se  prolínají  většinou  navrhovaných  opatření,  protože  jedině  environmentálně  efektivní  ekonomika,  která 
minimalizuje  své negativní dopady na  životní prostředí, může dosáhnout dlouhodobě udržitelného  růstu a být 
konkurenceschopná na mezinárodních trzích. 
 
 


                                                                 
1 Park & Ride jsou parkoviště s napojením na veřejnou dopravu, která se obvykle nachází na předměstí metropolitních oblastí 
nebo na okraji velkých měst. Tato parkoviště umožňují dojíždějícím a dalším lidem, kteří chtějí cestovat do center, aby opustili 
svá vozidla na okraji měst a do centra cestovali prostředky veřejné dopravy.  
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Kosmické aktivity českých firem


Gestor  MD, MPO (+CzechTrade)


Koordinační rada pro 
kosmické aktivity 


Spolugestor  MŠMT, MŽP 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2014 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Efektivní  podpora  zapojení  českých  firem  (a  výzkumných  institucí)  do  zakázek 
v oblasti kosmických aktivit zadávaných v rámci programů ESA  (Evropská kosmická 
agentura),  EU  a  dalších  mezinárodních  organizací  nebo  jiných  států  vedoucí  ke 
zvýšení jejich počtu a objemu. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


V přístupu  ke  kosmickým  aktivitám musí dojít  k zásadní  změně. Kosmické  aktivity 
totiž  již dávno nejsou pouze vědeckou disciplínou. Hlavní důraz  je dnes třeba klást 
na  jejich  ekonomický,  strategický,  politický  a  bezpečnostní  přínos.  Odklon  od 
vědeckého pojetí kosmických aktivit lze identifikovat i v EU, ve které se v návaznosti 
na přijetí Lisabonské smlouvy v roce 2010 osamostatnila problematika kosmických 
aktivit v rámci Rady EU pro konkurenceschopnost a dále se prohloubila spolupráce 
s  ESA. 
Právě  ESA  již  dlouhodobě  působí  zejména  jako  organizace,  která  prostřednictvím 
své  průmyslové  politiky  zajišťuje  implementaci  vědeckých  projektů  do  reálného 
uživatelského prostředí, a slouží  tak  jako významný nástroj k posilování vědecké a 
průmyslové spolupráce nejen mezi členskými státy ESA, ale i mezi ESA a třetími státy 
v oblasti kosmických aktivit. 
Do procesu  rozvoje kosmických aktivit  je  třeba promítnout zájmy  ČR, pokud  jde o 
rozvoj  průmyslu,  udržování  a  zvyšování  jeho  konkurenceschopnosti  na  základě 
internacionalizace  inovačních produktů a obecně obchodních aktivit  českých  firem 
na  zahraničních  trzích.  Identifikace  cílů,  s důrazem na využitelnost výsledků,  jejich 
udržitelnost  a  propojitelnost  jejich  využití  v oblasti  kosmických  aktivit  s dalšími 
oblastmi musí  být  dále  doplněna  o motivaci  průmyslu  zapojit  se  do  kosmických 
aktivit, a to na národní i na mezinárodní úrovni.  
Právě plné členství v ESA (od  listopadu 2008) představuje pro ČR a  její průmyslové 
subjekty hlavní příležitosti v oblasti kosmických aktivit. Českému průmyslu se tímto 
otevřela  možnost  zapojit  se  nejen  do  povinných  aktivit,  ale  i  do  vybraných 
volitelných  programů  ESA,  kterých  se  ČR  zavázala  účastnit.  V tomto  smyslu  se  je 
třeba zaměřit na zvyšování technologické a inovační úrovně českých firem a na jejich 
maximální zapojení do aktivit a programů ESA.  
Kosmické  aktivity  jsou  jednou  z nedílných  součástí  konkurenceschopnosti  se 
zásadním potenciálem dalšího rozvoje. Kosmické aktivity a činnosti s nimi související 
jsou totiž jedinečný nástroj ovlivňující ekonomický rozvoj. Představují dobré příklady 
a osvědčené metody použitelné v dalších sektorech hospodářství. Kosmický výzkum 
a zejména  inovační projekty komerčně využívající  jeho výsledky mají potenciál stát 
se jedním z nejvýznamnějších pilířů zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Ekonomický 
dopad  vyčíslený  návratností  investic  vložených  do  kosmických  aktivit  v  Norsku  a 
Dánsku dosahuje podle odhadu OECD koeficientu 4,5. V jiných zemích jsou uváděny 
stejné nebo dokonce i vyšší hodnoty tohoto koeficientu, což je motivující i pro ČR. 
Trh pro kosmické technologie je dnes s výjimkou družicové komunikace (např. šíření 
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soukromého  sektoru  zvyšovat  (transport  do  vesmíru,  placené  služby  systému 
Galileo  a  další).  V  Evropě  reprezentuje  největší  část  trhu  ESA,  která  disponuje 
celkovým ročním rozpočtem na programy přes 3,5 mld. EUR. 
Klíčovým  problémem  ČR  je  prozatím  nízký  počet  českých  firem  i  výzkumných 
institucí,  které  jsou  schopné  uspět  v  rámci  programů  ESA,  EU  a  dalších 
mezinárodních organizací nebo jiných států.  
Jako  příklad  účasti  českých  subjektů  na  mezinárodních  projektech  může  sloužit 
Pobídkový program pro  český průmysl  (Czech  Industry  Incentive Scheme). V rámci 
tohoto  programu  se  po  dobu  6‐ti  let  od  vstupu  do  ESA  používá  45%  českého 
členského příspěvku s cílem úspěšně zapojit český průmysl, popř. další subjekty, do 
programů ESA a adaptovat  je na požadavky ESA. V letech 2009‐2010 bylo v  rámci 
první výzvy programu uzavřeno 16 kontraktů, přičemž úspěšných bylo 13 subjektů 
(11  soukromých  firem,  5  kontraktů  s  ČVUT  a  ústavy  AV  ČR).  Kromě  toho  české 
subjekty například získávají zakázky v rámci volitelných programů ESA, kterých se ČR 
účastní, kde působí zejména jako subdodavatelé. 
S cílem  zvýšit  a  zefektivnit  angažovanost  českých  firem  na mezinárodním  poli  je 
třeba  se  zaměřit  na  zvýšení  informovanosti  českých  firem  o  oblasti  kosmických 
aktivit,  jejich možnostech  a  přínosech  a  na  zapojení motivačních  prostředků  vůči 
nim. Produktem těchto aktivit by mělo být zvýšení schopnosti českých firem vyvíjet 
a absorbovat moderní technologie využitelné pro kosmické programy včetně  jejich 
mezinárodní  komercializace  (tj.  zvýšení  jejich  technologické  a  inovační  úrovně,  a 
zvýšení  jejich  úspěšnosti  v  zakázkách  v  rámci  programů  ESA,  EU,  dalších 
mezinárodních organizací či jiných států). 
Při stanovení strategie vnitrostátní podpory podnikání v oblasti kosmických aktivit a 
výběru mezinárodních  projektů  financovaných  z veřejných  zdrojů  je  přitom  třeba 
klást důraz zejména na následnou komerční úspěšnost nových technologií, unikátní 
know‐how, vytvářející chráněné duševní vlastnictví, které zůstane v českých rukou, a 
udržitelnost zakázek. 


Příklad ze 
zahraničí 


Německo,  Francie,  Velká  Británie,  Spojené  státy  americké  a  další  vyspělé  státy 
vytváří  národní  programy  pro  stimulaci  národního  průmyslu  a  jeho  spolupráci 
s akademickou sférou. 
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Cíle a měřítka projektu 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Zvýšit počet firem (a rovněž výzkumných institucí) 
podílejících se na zakázkách a výzvách v rámci programů 
ESA, EU, dalších mezinárodních organizací či jiných států 
(včetně zvýšení objemu zakázek) 


počet firem 
úspěšných v 
programech ESA, EU, 
dalších 
mezinárodních 
organizací či jiných 
států 
 
 
návratnost příspěvku 
ČR do ESA 
 


zvýšení jejich počtu 
o 100% do konce 
roku 2014 (např. v 
rámci první výzvy 
Czech Industry 
Incentive Scheme 
bylo úspěšných 11 
soukromých firem)  
 
‐ minimálně 86% 
návratnost 
příspěvků ČR do 
ESA v podobě 
zakázek pro české 
subjekty (do 2016, 
dle NKP) 


Při výběru úspěšných projektů v rámci Czech Industry 
Incentive Scheme na úrovni Czech‐ESA Task Force 
upřednostňovat projekty, které mají potenciál komerčně 
úspěšného civilního uplatnění na globálních trzích 


počet civilně 
uplatnitelných a 
komerčně a 
mezinárodně 
úspěšných 
technologií českých 
firem 


80% podpořených 
projektů českých 
firem v rámci ESA 
ke konci roku 2014 
přinese komerčně 
uplatnitelné 
produkty/služby  
 


Vyšší úspěšnost českých firem v rámci zakázek v rámci 
programů ESA oproti akademickým institucím a zahraničním 
firmám 


‐ podíl úspěšných 
firem oproti 
akademickým 
institucím 
 
 
 
‐ podíl úspěšných 
českých firem oproti 
zahraničním firmám 


‐ 80% objemu 
zakázek pro české 
firmy a max. 20% 
pro akademickou 
sféru (do 2016, dle 
NKP) 


 
‐ vyšší úspěšnost 
českých firem ve 
srovnání se 
zahraničními  


 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


Firmy (a výzkumné instituce), které 


a) se v současné době zapojují do programů ESA, EU, dalších mezinárodních 
organizací či jiných států 


b) dosahují potřebné úrovně technologických znalostí, ale do programů ESA, 
EU, dalších mezinárodních organizací či jiných států se doposud nezapojují. 
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  Finanční dopady  Náklady na propagační aktivity, náklady na zpracování analýzy agenturou CzechTrade 


 


Popis realizace projektu 
 
Klíčovým problémem ČR je nízký počet českých firem (a výzkumných institucí), které jsou schopné uspět v rámci 
programů ESA, EU, dalších mezinárodních organizací či jiných států. Proto je potřeba efektivně podpořit zvyšování 
technologické a inovační úrovně českých firem, jakož i nárůst jejich počtu tak, aby byly se byly schopny zapojit do 
vypisovaných zakázek a výzev.  
Vzhledem k uplatňování principu geografické návratnosti je třeba vyzdvihnout zejména povinné aktivity a volitelné 
programy  ESA.  Kosmické  aktivity  ESA  je  totiž  třeba  chápat  jako  plně  financovanou  příležitost  pro  vznik 
nejvyspělejších  technologií,  produktů  a  služeb.  Jedná  se  rovněž  o  unikátní  příležitost,  pokud  jde  o maximální 
návratnost veřejných  investic. U povinných aktivit a v každém ze svých programů ESA totiž ručí za to, že alespoň 
84% příspěvku členského státu ESA, po odečtení režijních nákladů, bude navráceno do příslušného státu ve formě 
zejména  průmyslových  zakázek  na  realizaci  aktivit  ESA.  Pokud  vezmeme  v  úvahu  všechny  povinné  aktivity  a 
volitelné  programy  ESA,  ESA  dále  ručí  za  to,  že  94%  příspěvku  bude  navráceno  do  přispívajícího  státu.  Tato 
skutečnost  je klíčová nejen pro český průmysl a akademickou sféru, neboť  jim český příspěvek do programů ESA 
otevře dveře do mezinárodního prostředí ke spolupráci na kosmických projektech s velkými průmyslovými hráči a 
napomůže  ke  zvyšování  jejich  konkurenceschopnosti  v evropském  i globálním měřítku, ale  i pro  ČR  samou díky 
podpoře konkurenceschopnosti jejího národního hospodářství.  
Cílem ČR  je zajistit maximální návratnost  finančních prostředků, které ČR platí do ESA. Základním principem pro 
získání podpory  ČR musí být udržitelnost  zakázek,  široká uplatnitelnost výsledků projektů  (vytvoření produktu a 
udržitelnost práv duševního vlastnictví v českých rukou) a jejich komercializace a internacionalizace.  
K  dosažení  rozvoje  oblasti  kosmických  aktivit  ČR  a  efektivnímu  přenosu  výsledků  projektů  do  praxe  je  třeba 
podporovat  inovační  projekty  s cílem  motivovat  průmyslové  subjekty  a  akademickou  sféru  a  současně  je 
směrovat ke vzájemné účelové spolupráci a vytváření společných týmů. Musí být však brán ohled na vyváženost 
mezi nimi s ohledem na  jejich  typické  role  (více ke spolupráci výzkumné sféry a soukromého sektoru viz ostatní 
projekty v pilíři Inovace).  
V současné  době  se  české  firmy  úspěšné  v zakázkách  z  programů  ESA,  EU,  dalších mezinárodních  organizací  či 
jiných států ve většině případů stávají subdodavateli zahraničních společností. ČR by se měla zaměřit na identifikaci 
a následnou podporu těch firem, které mají potenciál stát se  lídry ve svých oborech v mezinárodním měřítku. Je 
třeba se zaměřit na zvýšení počtu firem inovujících v oblasti kosmických technologií, což povede ke zvýšení podílu 
českých  firem  úspěšných  v programech  ESA,  EU,  dalších  mezinárodních  organizací  či  jiných  států  v poměru 
k výzkumným institucím. Je třeba mít na paměti, že podle ESA je zdravé rozložení zakázek směřujících do průmyslu 
vůči akademické sféře v poměru 85:15. Tím bude dosaženo, že excelence v kosmických aktivitách v evropském  i 
globálním měřítku bude vlastní českým firmám. Nebude tak docházet k úniku unikátního know‐how vzniklého v ČR 
do zahraničí, ale naopak bude podpořena přeměna domácích inovačních příležitostí v globálně komerčně úspěšná 
řešení. 
I v oblasti kosmických  technologií  je  třeba efektivně využít  služeb agentury CzechTrade  jako garanta  služeb pro 
rozvoj inovačních firem s globálním přesahem podnikání. Při výběru projektů v rámci Czech‐ESA Task Force je třeba 
zohlednit  zájmy  ČR,  technologické  trendy  (foresight),  zaměření  a  schopnosti  českých  firem  a možnosti  civilní 
aplikace  použitých  technologií.  Cílem  je  zajistit maximalizaci  ekonomického  užitku  a  návratnost  investic.  Pro 
dosažení  tohoto  cíle  je  z  důvodu  omezené  velikosti  trhu  ČR  třeba  prosadit  naše  inovativní  technologie  na 
zahraničních  trzích.  Je  třeba zhodnotit  tržní potenciál nových nápadů/technologií a zpracovat business plán pro 
jejich komerční využití. Při asistenci  firmám s přípravou projektů a  jejich  realizací se uplatní unikátní know‐how 
agentury CzechTrade, která disponuje sítí v  ČR  i v zahraničí. Rovněž  je  třeba poskytovat  firmám služby v oblasti 
ochrany práv duševního vlastnictví, neboť originální know‐how českých firem je podmínkou pro jejich zapojení do 
projektů. 
Je  třeba  průběžně  aktualizovat  Národní  kosmický  plán  tak,  aby  zapadal  do  širšího  kontextu  strategie 
konkurenceschopnosti ČR a národní inovační politiky. 
Při výběru volitelných programů ESA, do kterých se  ČR zapojí  (nejbližší Rada ESA na ministerské úrovni se bude 
konat  v druhé  polovině  roku  2012),  je  třeba  zohlednit  technologické  kompetence  a  zaměření  českých  firem  a 
výzkumného  sektoru. Proto  je  třeba  zpracovat analýzu  současného průmyslu  inovačních  technologií v ČR. Tato 
analýza by měla identifikovat excelenci výzkumného i firemního sektoru využitelnou v oblasti kosmických aktivit a 
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kosmických  technologií, která disponuje potenciálem uplatnění na globálních  trzích. Na základě  těchto zjištění a 
vyhodnocení  úspěšnosti  dosavadního  působení  českých  subjektů  v rámci  Pobídkového  programu  pro  český 
průmysl  (Czech  Industry  Incentive  Scheme)  a  dalších  aktivit  a  programů  ESA  je  třeba  identifikovat  prioritní 
technologické  oblasti  („Bílá  kniha  technologií  s vazbou  na  kosmické  aktivity“)  a  dle  nich  stanovit  programové 
priority ČR pro zapojení do nových volitelných programů ESA. 
 
Výstupy projektu 


Vyšší zapojení a úspěšnost českých firem a výzkumných institucí v zakázkách v oblasti kosmických aktivit (zejména 
v aktivitách a programech ESA a EU). 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Transformace a efektivní 
fungování orgánu 
reprezentujícího zájmy ČR v 
oblasti kosmických aktivit  


2011  ‐ MD Zajistit transformaci a efektivní 
fungování orgánu 
reprezentujícího zájmy ČR v 
oblasti kosmických aktivit – 
Koordinační rady pro kosmické 
aktivity a spolupracovat s 
ostatními zainteresovanými 
stranami za účelem naplnění cílů 
stanovených strategií 
konkurenceschopnosti ČR a 
Národním kosmickým plánem 
‐ ve střednědobém horizontu 
vytvořit Národní kosmickou 
agenturu  


Výběr projektů českých 
firem v rámci Czech Industry 
Incentive Scheme (2009 – 
2014) s ohledem na komerční 
využití jejich výsledků 


2011  2014 MD + MPO
Czech‐ESA 
Task Force 


Při výběru úspěšných projektů v 
rámci Czech Industry Incentive 
Scheme na úrovni Czech‐ESA Task 
Force upřednostňovat projekty, 
které mají potenciál komerčně 
úspěšného civilního uplatnění na 
globálních trzích (posouzení 
business plánu) 
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  Poskytování služeb pro 


inovační firmy s cílem zajistit 
mezinárodní komerční využití 
jejich technologií (viz také 
projekty Seed fond a Služby 
pro inovační podnikání) 


2011  2012 CzechTrade Služby CzechTrade 


a) hodnocení tržního potenciálu 
nového nápadu/technologie 


b) asistence s přípravou business 
plánu – důraz na komerční 
návratnost investice 


c) zprostředkování přístupu ke 
kapitálu 


d) asistence s přístupem na 
zahraniční trh a dalším rozvoji 
na daném trhu 


e) podpora firem ve všech fázích 
vývoje – start‐ups, MSP, velké 
firmy 


f) asistence při ochraně IPR, 


Synergie mezi Národním 
kosmickým plánem a 
Strategií 
konkurenceschopnosti ČR  


2011  2012 Koordinační 
rada pro 
kosmické 
aktivity 


Je třeba modifikovat a průběžně 
aktualizovat Národní kosmický 
plán, aby zapadal do širšího 
kontextu strategie 
konkurenceschopnosti ČR a 
národní inovační politiky. 


Analýza současného 
průmyslu inovačních 
technologií v ČR a vytvoření 
„Bílé knihy technologií 
s vazbou na kosmické 
aktivity“ 


2011  2011 CzechTrade ‐ je třeba zpracovat analýzu 
současného průmyslu inovačních 
technologií v ČR,  
‐ zmapovat technologické 
kompetence a zaměření český 
firem s vlastním VaV, nebo se 
zájmem o spolupráci s VaV 
sektorem 
‐ najít instituce s vlastním VaV se 
zájmem o spolupráci s průmyslem 
‐ přiřadit konkrétní VaV k 
programům ESA a konkrétní 
položce technologického stromu 
‐ vyhodnotit úspěšnost firem 
v rámci první (a druhé – 2011) 
výzvy Czech Industry Incentive 
Scheme (a případně v dalších 
programech) a pojmenovat 
nedostatky 
‐ na základě této analýzy stanovit 
programové priority ČR pro 
volitelné programy ESA („Bílá 
kniha technologií s vazbou na 
kosmické aktivity“) a v souladu 
s nimi aktualizovat NKP 
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Zapojení ČR do nových 
volitelných programů ESA 
(od roku 2013) 


2011  2012 Koordinační 
rada pro 
kosmické 
aktivity 


‐ Při výběru nových volitelných 
programů ESA, do kterých se ČR 
zapojí, je třeba zohlednit 
výsledky analýzy trhu inovačních 
technologií v ČR a potenciál pro 
civilní využití výsledků projektů 
podpořených v rámci těchto 
programů 
‐ tento výběr bude probíhat cca 
každé 3 roky v návaznosti na 
přípravu Rady ESA na ministerské 
úrovni 


Program pro podporu 
inovačních projektů 


2011  ‐ MD, MPO, 
MŠMT a 
MŽP, 
realizace 
programu 
TAČR 


‐MD, MPO, MŠMT a MŽP spustí 
podporu inovačních projektů 
v oblasti kosmických aktivit 
s cílem informovat, vzdělávat a 
motivovat průmyslové subjekty a 
akademickou sféru k zapojení do 
kosmických aktivit a současně je 
směrovat ke vzájemné účelové 
spolupráci a vytváření společných 
týmů. 
 ‐ Musí být však brán ohled na 
vyváženost mezi nimi s ohledem 
na jejich typické role. 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Efektivní veřejná správa


Gestor  MV  Spolugestor  MPO  a  další  resorty, 
RVKIS 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt  je zaměřen na systematizaci a měřitelné zlepšení fungování veřejné správy 
v České  republice.  Je  to  totiž  právě  neefektivita  veřejných  institucí,  která 
dlouhodobě  negativně  ovlivňuje  konkurenceschopnost  ČR.  Projekt  navazuje  na 
stávající  projekty  a  další  aktivity  MV  realizované  v období  2007‐2013  (Základní 
registry  veřejné  správy  –  Registr  práv  a  povinností,  procesní modelování  agend, 
katalog  působností  orgánů  veřejné  moci)  a  předpokládá  realizaci  další  etapy 
pasportizace  agend  a  katalogu  služeb  ve  veřejné  správě  a  jejich  postupnou 
systematizaci  do  funkčně  souvisejících  celků.  Cílem  je  i  případné  odstranění 
dublujících  se  či  zbytečných  agend.  Součástí projektu  jsou  také návrhy,  jak  využít 
sdílená centra ke zvýšení efektivity a dosažení úspor ve veřejné sféře. 
 
Projekt dále představuje některé dílčí reformy, které by měly přispět k optimalizaci 
procesů  vykonávaných  v rámci  veřejné  správy  s cílem  zvýšit  profesionalitu  a 
produktivitu  ve  veřejné  správě.  Jednotlivé  kroky  projektu  předpokládají  změny 
zákonů a organizační změny uvnitř jednotlivých úřadů. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


 


Analýza agend a služeb 
 


Jak  naznačují  data OECD,1  v  ČR  je  veřejná  správa  vykonávána  nepříliš  efektivním 
způsobem. V  současné době  neexistuje  žádný  ucelený přehled  o  tom,  co  vlastně 
veřejná  správa vykonává, ani propracovaná koncepce  toho,  co a  jakým  způsobem 
má  veřejná  správa  vlastně  zajišťovat.  Jednotlivé agendy veřejné  správy  jsou  často 
realizovány nekoncepčně a živelně,  jsou ve vleku protichůdných, stále se měnících 
politických  priorit  a  v  zajetí  resortismu.  Dochází  pouze  k  pomalým  a  dílčím 
optimalizacím mnohdy bez jakékoliv mezirezortní koordinace nebo propracovanější 
koncepce. 


Z toho důvodu je v prvé řadě potřeba provést rozsáhlou analýzu současných agend a 
služeb veřejné správy a zmapovat rozsah a způsob jejich zajištění. Teprve na základě 
této  analýzy  bude  možné  přijmout  koncepční  opatření  k  realizaci  vhodné 
optimalizace. Nicméně analýza agend není jediným systematickým krokem, který je 
třeba v rámci reformy veřejné správy podniknout. Z hlediska občanů, podnikatelů a 
dalších subjektů  jsou daleko důležitější než agendy veřejné správy  její služby, které 
poskytuje subjektům mimo ni. Tyto projekty, z nichž  jeden se rozpracovává na MV 
(analýza agend) a jeden na MPO (pilotní projekt – analýza služeb), je třeba v zájmu 
efektivity koordinovat.  


Pro  ilustraci rozdílu mezi agendou a službou  lze uvést následující příklad: MPO má 
dle kompetenčního zákona (§13 odst. 1) na starosti mj. c) vnitřní obchod a ochranu 
zájmů  spotřebitelů,  zahraniční  obchod  a  podporu  exportu,  d)  věci  malých  a 


                                                                 
1 Government at Glance 2009 a 2011 
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  středních  podniků  a  pro  věci  živností  a  f)  průmyslový  výzkum,  rozvoj  techniky  a 


technologií.  Kombinací  činností  prováděných  MPO  v rámci  jednotlivých  agend 
vznikají např. služby portálu BusinessInfo.cz pro podnikatele.  


Analýza agend a služeb by měla poskytnout podrobnější pohled na produktivitu ve 
veřejné  správě  a  měla  by  sloužit  jako  významný  podklad   pro  následnou 
restrukturalizaci veřejné správy.   
 


Katalog veřejných služeb 


 


Pomocí  katalogu  veřejných  služeb  bude možné  snížit  náklady  na  služby  veřejné 
správy  a  zkvalitnit  jejich  poskytování  občanům  a  firmám.  Katalog  usnadní 
rozhodování o optimalizaci prostředků  investovaných do veřejné  správy a umožní 
standardizaci a zkvalitnění jejích služeb.2,3 Katalogy standardů jsou obecně vhodným 
nástrojem při řízení jakýchkoliv veřejných služeb. Konkrétně jsou již např. využívány 
ve zdravotnictví (diskuse o standardu a nadstandardu) nebo v oblasti školství. 


Na  základě  katalogu  veřejných  služeb  by dotčené  služby  veřejné  správy měly být 
efektivně  monitorovány.  Pro  jednotlivé  služby  by  byly  nadefinovány    Key 
Perfomance Indicators  (KPI) – klíčové ukazatele produktivity, které by sloužily jako 
důležitá měřítka  pro  posuzování míry  produktivity  práce.  Tyto  ukazatele  by  také 
umožňovaly  hodnocení  veřejné  správy  podle  kvality  (nákladů,  rychlosti)  služeb. 
Kontrola  nákladů  by měla  být  realizována  prostřednictvím  státní  pokladny  nebo 
samostatné účetní analytiky. Souběžně s katalogem by bylo vhodné vytvořit návrh 
způsobů řízení organizací, týmů a jednotlivců. 


 


Právní úprava postavení úředníků (zákon o úřednících)  


 


S restrukturalizací veřejné správy souvisí rovněž právní úprava postavení úředníků. V 
současné době se připravuje zákon o úřednících, který by se na rozdíl od služebního 
zákona  z  roku  2002 měl  vztahovat  i  na  úředníky  územně  samosprávných  celků. 
Právní úprava by tak sjednocovala tyto dvě skupiny úředníků pod jednu střechu.  


Nyní  je pracovní činnost státních zaměstnanců upravena pouze zákoníkem práce a 
úředníci  územně  samosprávných  celků  se  řídí  odlišným  speciálním  režimem.  Na 
rozdíl od původně navrhovaného služebního zákona by nově připravovaný zákon o 
úřednících měl více odpovídat soudobým světovým trendům (systém založený spíše 
na meritním než kariérním principu). Celkově by měl realističtěji odpovídat současné 
praxi. Např. by se měl velkou měrou  inspirovat praktickými zkušenostmi s aplikací 
stávajícího  zákona o úřednících územně  samosprávných celků. Zákon o úřednících 
má garantovat zejména odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy. 


Zákon  o  úřednících  a  právní  úprava  postavení  úředníků  obecně  by měla  odrážet 
výsledky analýzy agend a služeb  jimi poskytovaných. Připravovaná úprava by měla 


                                                                 
2 Při procesu optimalizace procesů veřejné správy je třeba vidět stát jako jednu entitu, která jak procesy správy svých zdrojů, tak 
procesy komunikace se svými klienty vykonává pouze jednou nebo jednotně. Také z pohledu klientů existuje stát pouze jeden – 
bariéry mezi resorty jsou zcela umělé, byť historicky velmi vžité. Procesy (služby) státu je třeba posuzovat podle jejich vhodnosti 
a možnosti provozovat jednotně nebo individuálně, dále místně, regionálně nebo centrálně. 
3 Obsah katalogu by mohl být např. následjucí: cíle služby, způsob zajištění služby a odpovědné osoby, uživatelé a jejich počet 
(KPI  –  Key  Performance  Indicators  –  očekávaný  vs.  skutečný  počet  uživatelů,  jejich  spokojenost),  standardní  proces  služby 
včetně standardů pro vstupy a výstupy služby a dobu služby, vazba na zákony, předpisy, nástroje vymahatelnosti dle zákona, 
SLA (service level agreement) služby (jde‐li o službu outsourcovanou nebo sdílenou), provazby na ostatní služby veřejné správy 
(definice, kompatibilita apod.), cashflow  služby, náklady a výnosy  (se specifikací plátců a příjemců), kontrolní mechanismy – 
včetně  výše  uvedného  systému  KPI,  jehož  prostřednictvím  bude měřeno  naplňování  cílů  poskytované  služby  (kvalitativní  i 
kvantitativní metriky), definice standardů při poskytování dané služby.  
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zároveň  počítat  s  rozdělením  činností  veřejné  správy  do  funkčně  uspořádaných 
celků  (Podpůrné,  Hlavní  a  Obslužné  činnosti  –  Back‐, Mid‐  a  Front‐office).4  Tato 
úprava by měla zároveň vytvořit prostor pro existenci manažerského a projektového 
řízení v rámci veřejné správy.  


 


Systematizace agend a služeb veřejné správy do funkčně souvisejících celků 
(Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti) 


 


Podpůrné  činnosti  (Back‐office)  jsou v  zásadě administrativní a  technické  činnosti, 
jejichž prostřednictvím je zajišťován chod instituce. V rámci veřejných institucí lze za 
podpůrné  služby  považovat  např.  činnosti  mzdové  účtárny,  zajištění  některých 
služeb  IT,  údržby  a  technické  správy  budov  apod.  Základním  jednotícím  znakem 
všech těchto činností je, že se jejich vykonavatelé nedostávají do kontaktu s klienty. 
Z  toho důvodu  vyžadují  jiný  systém  řízení  (governance).  Podpůrné  činnosti bývají 
často  v rámci  úspor  přesouvány  do  center  sdílených  služeb,  která  by  například 
umožnila  snížit  počty  pracovníků  na  činnostech,  jež  se  paralelně  provádí  na  více 
úřadech (mzdové účtárny, personální oddělení, IT apod.).   


Hlavní činnosti (Mid‐office) jsou součástí veřejné správy, která by měla zohledňovat 
názor  voličů  projevený  v  demokratických  volbách,  tj.  zohledňovat  politické 
rozhodování  o  činnosti  daného  resortu.  Hlavní  činnosti  by  měly  být  oblastí 
projektového managementu –  vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná  v  zásadě o práci na 
projektech  vyplývajících  z  volebních programů  v  rámci  čtyřletých  volebních  cyklů. 
Hlavní činnosti by měly mít vlastní objem rozpočtů (rozhodování ohledně vlastních 
prostředků) a vlastní systém obsazování pozic, aby na něj mohl být navázán systém 
MFR  (Management  For  Results)  –  tj.  sada  indikátorů,  které  budou  ve  vztahu  k 
veřejnosti a podnikům ukazovat měřitelné naplňování stanovených politických cílů v 
daném  resortu.  Hlavní  činnosti  by  měly  být  oblastí,  v  níž  by  se  soustředila 
rozhodovací  pravomoc  dané  instituce  s  jasně  definovanou  osobní  odpovědností 
rozhodováním  pověřených  osob,  což  je  hlavní  aspekt,  v  němž  se  Hlavní  činnosti 
odlišují  od  servisních  a  dlouhodobých  činností  (Podpůrné  činnosti)  nebo  od 
„pobočkových“ služeb (Obslužné činnosti).  


V rámci Hlavních činností by měl existovat prostor pro implementaci projektového a 
manažerského řízení všude tam, kde se jeho zavedení ukáže jako vhodné. Zavedení 
projektového  a  manažerského  řízení  by  mělo  do  veřejné  správy  alespoň  na 
omezenou dobu přilákat úspěšné manažery a odborníky  z praxe. Tito  lidé by díky 
projektovému  řízení  mohli  oficiálně  zastávat  pozice  s  jasně  definovanou  osobní 
odpovědností a vystoupit  tak z davu  často anonymních poradců. Projektové  řízení 
má potenciál  stát  se prestižní  záležitostí,  či  až  „must‐have“  referencí  v profesním 
životopise úspěšných manažerů nebo renomovaných odborníků. 


Obslužné  činnosti  (Front‐office)  jsou  v zásadě  klasickými  službami  na  pobočce 
(podobně jako pobočkové služby u bank, pojišťoven apod.), kde dochází ke kontaktu 
mezi  úředníkem  a  klientem.  Řízení  těchto  služeb  by mělo  odpovídat  klasickému 
nastavení v soukromém sektoru (KPI, jednotný přístup k většině služeb na jakékoliv 
pobočce  apod.).  V rámci  snižování  korupčních  rizik  by  osoby  působící  v rámci 
Obslužných činností neměly být těmi, kdo přímo rozhoduje, např. o vydání povolení 
apod. 5 


 
 
 


                                                                 
4 Rozdělení činností do těchto funkčních celků by se mělo týkat státní správy. V případě, že se tento systémový přístup v praxi 
osvědčí, lze uvažovat o jeho rozšíření i na oblast veřejné správy vykonávané v rámci územní samosprávy.  
5 Podobně jako v bance o udělení úvěru rozhoduje oddělení rizik, které vesměs není v kontaktu s klientem. 
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Značná  část Podpůrných  činností  (jako např. komoditní  IT služby, účetnictví, mzdy 
apod.)  jsou  ve  veřejné  správě  vykonávány  multiplicitně.  To  vede  k  vysokým 
nákladům  a  nemožnosti  efektivní  centralizace  provozu  služeb,  monitoringu  a 
controllingu. Využitím moderních metod organizace práce,  které  jsou  již  řadu  let 
používány v soukromém sektoru nebo ve veřejných sektorech jiných zemí (viz např. 
Rakousko, Holandsko, Kanada),  lze  tyto náklady  snížit a současně  zajistit efektivní 
fungování podpůrných činností pro výkon veřejné správy. 


Stát může identifikovat řadu činností z oblasti vlastní správy (Podpůrné činnosti) i z 
oblasti  výkonu  veřejných  služeb  (Obslužné  činnosti),  kde  je  potenciál  k  dosažení 
úspor  zavedením  konceptu  Center  sdílených  služeb  –  a  to  jak  v  jedné  úrovni 
hierarchie  (například  jednotné  kontaktní  centrum  pro  všechny  organizační  složky 
jednoho ministerstva),  tak  i přes více úrovní hierarchie  (jedno centrum výpočtu a 
výplaty  mezd  zaměstnancům  státu,  jedno  centrum  správy  všech  pohledávek  a 
závazků klientů státu vůči státu apod.) za všechny rezorty najednou. 


 


Systém řízení lidských zdrojů a vzdělávání 


 


Pro kompletní reformu a zejména profesionalizaci veřejné správy je nezbytné, aby i 
systém  řízení  lidských  zdrojů  (HR management) byl nastaven adekvátně  rozdělení 
činností  do  výše  popsaných  funkčních  celků.  Tomu  by  měl  odpovídat  i  systém 
vzdělávání pro úředníky. Systém  řízení  lidských zdrojů by měl poskytovat možnosti 
dalšího  studia  a  stáží  v rámci  prestižních  vzdělávacích  programů  (např.  projekt 
FastStream)6 a zároveň umožňovat zapojení vysoce kvalifikovaných profesionálů ze 
soukromého  sektoru  do  veřejné  správy  (propojení  se  systémem manažerského  a 
projektového řízení).  


Upořádání  činností veřejné správy do věcně a  funkčně definovaných celků umožní 
lépe  nastavit  systém  vyvozování  osobní  odpovědnosti.  Z hlediska  efektivního 
zajištění  poskytování  služeb  je  vhodné,  aby  každý  úřad měl  jednoznačně  daný  a 
zveřejněný organizační  řád  s jasně danou odpovědností  za  rozhodnutí učiněná při 
výkonu veřejné správy. 


Příklad ze 
zahraničí 


Koncepční  přístup  k  měření  produktivity  veřejného  sektoru  je  znám  z  praxe 
některých států. Např. ve Velké Británii Statistický úřad pravidelně zveřejňuje zprávu 
o produktivitě v celé veřejné správě i jejích vybraných složkách.7 


Koncepční  přístup  má  také  tradici  ve  skandinávských  zemích,  jejichž  ekonomiky 
vykazují vysokou míru konkurenceschopnosti. Pravidelné restrukturalizace založené 
na měření produktivity se však realizují i v Rakousku nebo na Novém Zélandu.  


                                                                 
6 Studentský FastStream by představoval systém výběru talentovaných studentů pro absolvování stáže ve veřejné správě. Pro 
“studentský”  FastStream  je potřeba  vybírat  studenty především podle  jejich  schopnosti přemýšlet, nasazení, dlouhodobého 
potenciálu či vysoké motivace pro práci ve veřejné správě. Naopak by se systém měl vyvarovat přílišných formálních omezení 
na  obory/úroveň  vysokoškolského  vzdělání,  pokud  studenti  splňují  základní  kritéria.  Výběr  by  na  druhou  stranu  měl  být 
dostatečně striktní, aby jím prošli jen ti nejlepší studenti. FastStream by se neměl stát odkladištěm politiků či jejich dětí, kteří by 
tak byli  snadno katapultováni do vlivnějších pozic  státní  správy. Výhodou pro uchazeče by mohly být  stáže FastStream  již v 
průběhu studia,  či zadávání bakalářských nebo magisterských diplomových prací,  jež by zpracovávaným  tématem spadaly do 
okruhu  činnosti veřejné  správy.   Takový  systém  stáží by měl  zajistit přístup mladých  talentovaných  lidí do veřejné  správy. V 
konečném důsledku by měl přispět k posílení prestiže práce v rámci veřejné správy a upevnění vazby mezi mladými talenty a 
veřejnou  správou.  V případě  implementace  systému  FastStream  je  třeba  uvažovat  i  o  efektivním  nastavení  systému 
odměňování a obecně zabezpečení činnosti jeho absolventů. 
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Centra  sdílených  služeb  a  informací byla  efektivně uplatněna  v Nizozemí, Dánsku, 
Finsku, Švédsku nebo Kanadě, kde bylo  jejich prostřednictvím dosaženo významné 
úspory  nákladů  na  tyto  služby.  Příkladem  efektivního  nasazení  výše  uvedeného 
konceptu je projekt centralizace řízení lidských zdrojů (HR) pro dvanáct ministerstev 
v Holandsku  (www.p‐direkt.nl). Z jednoho místa  jsou poskytovány HR  služby  všem 
dvanácti ministerstvům. Projekt ušetřil za tři roky 250 mil. EUR a 50% z původního 
počtu pracovníků. Centra sdílených služeb fungují i v Kanadě nebo v USA. 


Ve Velké Británii  či  Singapuru existuje  tzv.  systém  “FastStream”,  jenž představuje 
platformu, skrze niž lze rekrutovat, zaučovat a zaměstnávat na centrálních úřadech 
státní  správy  talentované  mladé  lidi,  kteří  nedávno  ukončili  své  vysokoškolské 
studium. 


Systém  prestižních  vzdělávacích  programů  a  stáží  pro  úředníky  veřejné  správy 
existuje např. i v Bavorsku nebo v USA. 


K reformě  veřejné  správy  a  srovnání  systémů,  kterými  byla  provedena  v různých 
vyspělých  zemích,  existuje  celá  řada  dokumentů  OECD  –  např.  série  Value  for 
Money in Government. 


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Přehledný systém agend/služeb veřejné správy, 
(identifikace agend a služeb, které by mohl efektivněji 
provádět soukromý sektor, jejich ocenění a převedení na 
soukromý sektor,8 odstranění překrývajících se 
agend/služeb) 


Realizace katalogu 
agend a služeb, 
odstranění 
vícenásobně 
prováděných agend a 
služeb, snížení 
nákladů veřejné 
správy 


Úspora nákladů, 
zvýšení 
produktivity, 
transparence 
veřejné správy 


Nastavení KPI a ukazatelů produktivity pro jednotlivé typy 
služeb a jejich implementace 


Systém KPI a dalších 
ukazatelů 


Plnění cílů 
nastavených pro 
KPI 


Rozdělení činností do funkčně vymezených celků (Podpůrné, 
Hlavní a Obslužné činnosti) – funkční struktura veřejné 
správy (včetně souvisejících změn organizačních řádů, 
platových a mzdových tabulek apod.) 


Provedení analýzy a 
počty institucí, kde 
rozdělení funguje 


Provedení analýzy a 
počty institucí, kde 
rozdělení funguje 


Vytvoření sdílených center9 
Restrukturalizace 
činností do sdílených 
center 


Snížení nákladů, 
zvýšení produktivity 


                                                                 
8  Lze realizovat pouze u těch agend, kde se ukáže nákladově efektivnější (včetně nákladů kontroly a transakčních nákladů) jejich 
převedení na soukromý sektor. 
9 Tam, kde to bude vyhodnoceno jako vhodné. 
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  Restrukturalizace systému vzdělávání pro Podpůrné, Hlavní 


a Obslužné činnosti – profesionálnější veřejní zaměstnanci 
Zvýšení efektivity 
systému vzdělávání 


Zvýšení produktivity


Zavedení prestižních vzdělávacích programů a stáží pro 
úředníky veřejné správy 


Posílení motivace 
úředníků veřejné 
správy a zvyšování 
jejich profesionální 
kvalifikace 


Zvýšení produktivity 
a profesionality 


Zavedení projektu FastStream a dalších inciativ k zapojení 
vysoce kvalifikované pracovní síly ze soukromého sektoru 
do činnosti veřejné správy (Hlavní činnosti) 


Zavedení projektů 


 
Zvýšení 
produktivity, 
transfer znalostí 


Zvýšení prestiže veřejné správy, důvěry veřejnosti v 
úředníky a veřejné instituce 


Žebříčky vnímání 
prestiže a 
důvěryhodnosti 
úředníků a důvěry ve 
veřejné instituce 


Zlepšení vnímání 
důvěryhodnosti 
úředníků a zvýšení 
důvěry ve veřejné 
instituce 


 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


Vyjasnění odpovědnosti, úprava postavení, zlepšení systému vzdělávání 


Veřejnost  Klientský přístup veřejné správy, úspora nákladů na činnost veřejné správy 


Finanční dopady  V řádech stovek milionů Kč celkem, úspory v řádech miliard Kč 


 


Popis realizace projektu 
 
 
V prvé řadě je potřeba provést rozsáhlou analýzu současných agend a služeb (k rozdílu mezi agendou a službou viz 
výše) zajišťovaných veřejnou správou, na  jejímž základě by bylo možné získat ucelený přehled o stávajícím stavu. 
Klíčové  je  zde určit  jednotlivé  agendy/služby a pro  každou  stanovit měřitelné  a hodnotitelné  standardy  výkonu 
veřejné správy (tzv. KPI – Key Performance Indicators).  
Po získání celkového obrazu bude možné identifikovat agendy a služby, jejichž výkon by bylo efektivnější přenechat 
soukromému sektoru (včetně ocenění nákladů přesunu a vyhodnocení). V rámci segmentu, který by měl být svěřen 
veřejnému sektoru,  je nutné odstranit agendy, které se zbytečně překrývají  (duplicity, multiplicity). Následně by 
měly být určeny konkrétní instituce a mechanismy, jejichž prostřednictvím by měly být tyto agendy zajištěny.  
Vzhledem k tomu, že reforma veřejné správy je otázkou dlouhodobé, systematické a velmi rozsáhlé práce, jeví se 
jako  vhodné  její  jednotlivé  kroky  testovat  v pilotní  podobě  na  některých  institucích  a  jejich  podřízených 
organizacích. Například analýza služeb se již v současné době provádí na MPO, analýza agend se připravuje na MV. 
Provedení pilotních variant analýz agend a služeb (např. pilotně MV, MPO, MF a MPSV) by mělo být využito  jako 
podkladový materiál (vygenerování nejvhodnější metodologie) pro celkovou analýzu a následnou realizaci reformy 
veřejné správy. V této oblasti je důležitá koordinace mezi rezorty – zejména mezi MV a MPO. 
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Při provádění následné restrukturalizace  je v souladu s principem efektivní a profesionální veřejné správy vysoce 
žádoucí  uspořádat  jednotlivé  činnosti  do  standardního  sytému  Podpůrné  činnosti  (činnosti  v  zákulisí  ‐ mzdové 
účtárny, zajištění  IT služeb, provoz budov zajištění nákupů, činnosti, které  instituce veřejné správy provádějí pro 
jiné  instituce veřejné správy apod.) a Obslužné činnosti  (činnosti, u nichž se veřejná  instituce setkává s klienty – 
tzn. přepážková činnost, vydávání osvědčení, komunikace s veřejností, webové stránky apod.). Specifické činnosti, 
které jsou vázány na politické rozhodování a manažerské vedení, by měly spadat pod Hlavní činnosti. Hodnotitelné 
standardy výkonu KPI by následně sloužily k průběžnému získání zpětné vazby o míře produktivity práce v daných 
agendách. KPI by byly navázány na veřejné rozpočty. 
V návaznosti  na  restrukturalizaci  institucí  by  měla  probíhat  reforma  systému  vzdělávání  úředníků  veřejných 
institucí tak, aby vzdělávání odpovídalo pozici v rámci funkčního rozdělení (Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti). 
Součástí  vzdělávacích  projektů  a  profesionalizace  veřejné  správy  by  mohlo  být  i  pilotní  zavádění  projektů 
spolupráce  veřejné  správy  a  profesionálů  ze  soukromého  sektoru  (např.  v rámci  Hlavních  činností)  a  projekty 
s cílem zatraktivnit veřejnou správu pro talentované studenty, kteří zatím směřují spíše do soukromé sféry (projekt 
FastStream). Podobně by měly existovat  i sofistikované metody vzdělávání pro úředníky veřejné správy, které by 
např. mohly zahrnovat stáže nebo možnosti studia na prestižních vzdělávacích programech (v ČR i v zahraničí). 
V oblasti  Podpůrných  činností  se  pak  dá  –  v návaznosti  na  výše  popsanou  restrukturalizaci  veřejné  správy  – 
uvažovat  o  vytvoření  sdílených  center  služeb, například  v oblasti  IT, mezd, personálního  oddělení  apod. Opět  i 
v případě sdílených center  je  třeba nejprve vyhodnotit, kde mají  tato centra smysl a zda  jejich zavedením dojde 
k úsporám. 
 


Výstupy projektu 
 
Analýza agend/služeb a jejich uspořádání do věcně a funkčně propojených kategorií (Podpůrné, Hlavní a Obslužné 
činnosti). Katalog služeb, systémy kontroly a monitoringu výkonu služby, systém KPI (a standardů) pro  jednotlivé 
typy služeb, zavedení/zrušení/úprava služby a pravidel s ní souvisejících, změna  legislativy související se službami 
(pokud to bude vhodné). Zavedení systému pravidelného měření produktivity (KPI) v jednotlivých složkách veřejné 
správy. Zvýšení produktivity veřejné  správy a  zlepšení  jejího obrazu v očích veřejnosti  (subjektivní  indexy). Větší 
zapojení  profesionálů  i  talentovaných  absolventů  do  činnosti  veřejné  správy. Optimalizace  systému  vzdělávání 
zaměstnanců  ve  veřejné  správě.  Implementace  reformy  veřejné  správy  (včetně  KPI  a  jejich  vazby  na  veřejné 
rozpočty). 
Většina projektů nejprve v pilotní podobě a následně v podobě komplexního projektu. 
 
 
 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Analýza služeb MPO – pilotní projekt  04/2011 06/2011 MPO Analýza služeb poskytovaných 
občanům ze strany MPO a 
jeho podřízených složek 


Pilotní projekt analýzy služeb veřejné 
správy – na několika vybraných 
službách (institucích – např. MPO, 
MV, MPSV a MF), vytvoření a ověření 
metodiky, tvorby katalogu a 
metodiky monitoringu a hodnocení 
služeb 


2011 2013 MPO, 
MV, 
MPSV, 
MF 


Pilotní projekt analýzy služeb 
na vybraných institucích 
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  Vyhodnocení výsledků pilotních 


projektů a závěrů z nich pro 
komplexní analýzu, roll out pilotního 
řešení na další služby, případně i 
agendy veřejné správy 


2011 2012 MV a 
další 
veřejné 
instituce 


Využití poznatků z pilotního 
projektu pro komplexní 
analýzu agend a služeb 


Zákon o úřednících10  2011 2013 MV Sjednocení úpravy postavení 
úředníků ve veřejné správě 


Analýza agend ve veřejné správě – 
komplexní projekt 


2011 2012 MV Analýza agend ve veřejné 
správě – komplexní analýza 


Analýza služeb ve veřejné správě – 
komplexní projekt 


2012 2013 MV Identifikace služeb 
poskytovaných veřejnou 
správou 


Analýza a pilotní projekt zavedení 
sdílených center do veřejné správy 


2011 2013 MV, MF Pilotní projekt možností 
fungování sdílených center 


Koncepce financování sdílených 
služeb napříč státní správou 


2012 2012 MF, MV Projekty budou hrazeny na 
bázi využití, tj. institucemi, 
které dané agendy využívají 
 


Implementace center sdílených 
služeb (tam, kde bude vhodná) 


 


 


2015 2020 Rezorty Zavedení center sdílených 
služeb v české veřejné správě 


Identifikace agend (služeb) pro 
Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti 
(včetně KPI) – pilotní projekt 


2012 2012 MPO, 
MV, 
MPSV, 
MF 


Rozdělení agend (služeb) dle 
jejich věcného a funkčního 
charakteru včetně nastavení 
KPI 


Implementace funkčního rozdělení 
na Podpůrné, Hlavní a Obslužné 
činnosti (včetně KPI) – pilotní projekt 


2012 2013 MPO, 
MV, 
MPSV, 
MF 


Restrukturalizace úřadu, 
nastavení a kontrola 
produktivity  


Úprava relevantních předpisů a 
organizačních řádů tak, aby bylo 
možné implementovat reformu 
veřejné správy11 


2013 2013 MV, 
rezorty 


V návaznosti na závěry 
pilotního projektu provést 
novely a úpravy předpisů tak, 
aby odpovídala budoucí 
struktuře klientsky 
orientované veřejné správy 


                                                                 
10 Návaznost na úkol MV dle Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 („Protikorupční strategie“). 
11 Reforma odměňování, kompetence, postavení apod. 
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Identifikace agend (služeb) pro 
Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti 
(včetně KPI) – komplexní projekt 


2013 2014 MV Rozdělení agend (služeb) dle 
jejich věcného a funkčního 
charakteru včetně nastavení 
KPI 


Implementace funkčního rozdělení 
činností (Podpůrné, Hlavní a 
Obslužné činnosti) včetně KPI – 
komplexní projekt 


2014 2020 MV Restrukturalizace veřejné 
správy, nastavení a kontrola 
produktivity  


Optimalizace systému vzdělávání 
zaměstnanců veřejné správy (včetně 
stáží a prestižních programů 
vzdělávání pro nejtalentovanější 
úředníky) 


2012 2020 MV, 
MPSV 


Vzdělávání úředníků adekvátní 
postupné restrukturalizaci 
veřejné správy 


Analýza možností zapojení vysoce 
kvalifikovaných odborníků a 
absolventů ze soukromé sféry do 
veřejné správy (FastStream) – pilotní 
projekt 


2011 2012 MPO Přehled možností, jak 
transferovat zkušenosti 
z akademického a 
soukromého sektoru do 
veřejné správy 


Implementace FastStream – pilotní 
projekt 


2012 2015 MPO Implementace projektu –
kvalifikovaní absolventi – 
Hlavní činnosti (projektové 
řízení na dobu určitou) 


 
 








Vyšší kvalita a dostupnost regulace  
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Vyšší kvalita a dostupnost regulace


Gestor  MV, MPO  Spolugestor  ÚV, MSp, resorty 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt  obsahuje  opatření  k  systematickému  zkvalitňování  právních  předpisů  i 
koncepčních  dokumentů  v  ČR  a  k  vyšší  dostupnosti  a  srozumitelnosti  právních 
předpisů.  Součástí  projektu  jsou  opatření  na  zlepšení  RIA/CIA  (včetně  zlepšení 
dostupnosti  dat  pro  jejich  zpracování)  a  opatření  zaměřené  na  posilování  účasti 
veřejnosti na legislativním procesu (např. i formou transparentního lobbyingu). 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


České právo v posledních dvaceti  letech svého vývoje zaznamenalo velmi bouřlivý 
rozvoj  daný  transformací  z  centrálně  plánované  ekonomiky  a  komunistického 
režimu  do  současného  demokratického  zřízení  s  tržní  ekonomikou.  V  průběhu 
transformačního procesu  samozřejmě docházelo  k  častým novelizacím  a  změnám 
některých základních právních předpisů, což mělo obecně nepříliš pozitivní dopady 
na  kvalitu  českého  právního  řádu  a  na  právní  jistotu  občanů.  Na  druhou  stranu 
existuje  rovněž  skupina právních předpisů,  která naopak  v průběhu  transformace 
změnami neprošla a v současné době již působí anachronicky. Tato právní úprava v 
některých  případech  svou  strukturou  a  podobou  jednotlivých  ustanovení 
nereflektuje významné  technologické, ekonomické a  společenské  změny, k nimž v 
posledních desetiletích došlo.  
Kritika  na  celou  řadu  zákonů  a  jiných  právních  předpisů  bývá málokdy  doplněna 
ucelenou a především empiricky podloženou analýzou toho, do jaké míry kritizovaný 
předpis doopravdy v praxi způsobuje problémy. 
Samostatným  problémem  vedle  transformace  právního  řádu  je  nárůst  objemu 
platného práva. Počet právních norem se od roku 1990 zvýšil čtyřikrát. Vzrostla jeho 
složitost a také množství vzájemných vazeb mezi právními předpisy České republiky. 
Zároveň se právo České republiky prolíná s právem Evropské unie. Právní řád je tak 
nyní  mnohem  rozsáhlejší  a  komplikovanější.  Pro  adresáta  práva  (občana, 
podnikatele, úředníka) je nyní mnohem složitější se v právu orientovat. Stejně tak je 
za využití stávajících nástrojů obtížné právo kvalitně tvořit. 
 


Analýza stávající legislativy (cestovní mapa legislativních prací)  
 
Je nutné vypracovat ucelenou a především empiricky podloženou analýzu, na jejímž 
základě  bude možné  sestavit  cestovní mapu  potřebných  změn  právních  předpisů 
(evidence based policy). Ta by se měla vztahovat na  delší časový horizont než plán 
legislativních prací vlády, který (vzhledem k tomu, že je omezen jen na jeden rok) v 
zásadě nemůže  fungovat  jako  systematická  cestovní mapa modernizace práva.  Je 
třeba  vypracovat  metodiku  jak  systematicky  vyhodnocovat  dopady  již  přijaté 
regulace  a  provést  rozsáhlou  analýzu  podoby  současné  legislativy.  Dlouhodobým 
cílem je pravidelné vypracovávání střednědobého plánu legislativních prací vlády.  
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Systém eSbírka 
 
Absence  závazné elektronické  verze právních předpisů, právně  závazných úplných 
znění  právních  předpisů  a moderní  oficiální  databáze  právních  informací  ztěžuje 
občanům i podnikatelům seznamování se s platným právem. Adresát práva tak buď 
obtížně  zjišťuje  platnou  a  účinnou  právní  úpravu  ze  závazné  listinné  verze,  nebo 
čerpá  informace  o  platném  právu  z  komerčních  právních  informačních  systémů, 
jejichž pořízení a aktualizace jsou finančně náročné a které navíc neposkytují právně 
závaznou  informaci o podobě platného práva. V obou případech  je  taková  činnost 
časově, administrativně a finančně náročná. Chybějící napojení na právní informační 
systémy EU komplikuje seznamování se s právem EU a  jiných členských zemí EU, a 
limituje  tak  konkurenceschopnost  podnikatelů  ČR  oproti  podnikatelům  z  jiných 
členských států EU. Tento problém má mimo jiné řešit projekt eSbírka připravovaný 
v  gesci  MV.  Právní  předpisy  budou  vyhlašovány  elektronicky,  včetně 
konsolidovaného  (tj.  úplného)  znění  platného  k  okamžiku  jejich  schválení,  takže 
poskytnou  dobrý  přehled  o  obsahu  právního  předpisu,  který  adresáta  práva 
zavazuje. Součástí  systému eSbírka bude vedle portálu pro vyhlašování  závazného 
elektronického  znění  právních  předpisů  i  informativní  část,  kde  se  bude  moci 
adresát  práva  seznamovat  s  textem  předpisu  ve  spojení  s  odůvodňujícími  a 
metodickými  dokumenty  a  kde  si  bude moci  přehlednou  formou  zobrazit  různé 
časové verze právního předpisu. Uživatel systému bude mít přístup k  informacím o 
připravované  a  vyhlašované  legislativě  včetně  zasílání  informací  o  změnách  ve 
vymezených právních oblastech. Napojení na právní informační systémy EU umožní 
seznámit  se  s  právem  EU  a  jiných  členských  států  EU,  a  zvýší  tak 
konkurenceschopnost podnikatelů ČR vůči jiným podnikatelům z členských států EU. 
  
 


Systém eLegislativa 
 
Komplexnost  právního  řádu,  množství  právních  norem  a  provázanost  klade  na 
legislativní  proces  velké  nároky.  Vzhledem  k  tomu,  že  v  současné  době  nejsou  k 
dispozici moderní a specializované nástroje pro tvorbu práva, vzniká v legislativním 
procesu množství  legislativně‐technických  chyb  a  zvyšuje  se nepřehlednost právní 
úpravy.  Zvláště  znatelně  je  nedostatek  moderních  prostředků  pociťován  při 
projednávání připomínek a pozměňovacích návrhů. Tento proces je v důsledku toho 
špatně přehledný, vede k chybám návrhů a postrádá požadovanou transparentnost. 
Problémem  jsou  i nedostatečná či neaktuální odůvodnění textu právního předpisu, 
která  ztěžují  projednání  návrhu  právního  předpisu  a  adresátům  právních  norem 
následně i možnost pochopit obsah právních předpisů.  
Specifický  problém  představuje  i  obecně  nedostatečná  legisvakanční  lhůta,  tj. 
časový úsek mezi vyhlášením právního předpisu ve Sbírce zákonů a okamžikem, kdy 
právní předpis nabude účinnosti. Téměř třetina právních předpisů nabývá účinnosti 
dnem  vyhlášení,  což  významně  ztěžuje  možnost  seznámit  se  s  novou  právní 
úpravou.  
Z  těchto důvodů MV připravuje ve spolupráci s Úřadem vlády systém eLegislativa, 
na  jehož  základě  bude možné  tvořit  právo  formálně  i  obsahově  kvalitněji.  Tento 
systém  zavede  tvorbu,  projednávání  a  schvalování  práva  v  moderních 
elektronických  nástrojích  a  v  úplném  znění.  Ty  umožní  systematickou  práci  s 
právním předpisem a vytvoří platformu pro sjednocování právní terminologie a pro 
důsledné provázání právních předpisů navzájem  i s právem Evropské unie. Systém 
zavede přísnější pravidla  tvorby odůvodnění právních předpisů a omezí zkracování 
legisvakanačních lhůt pouze na zcela nezbytné případy. Zároveň usnadní efektivnější 
provádění RIA (CIA) a účast veřejnosti na legislativním procesu.  
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Hodnocení dopadů legislativy (RIA) 
 
Specifickým  nástrojem  pro  zkvalitnění  právního  řádu,  tedy  především  nově 
přijímaných  předpisů,  je  hodnocení  dopadů  regulace  (Regulatory  Impact 
Assessment  –  RIA).  RIA  je  jedním  z  důležitých  nástrojů  pro  zvyšování  kvality 
regulace.  Hodnocení  dopadů  regulace  zahrnuje  soustavu  analytických  metod 
směřujících  k  systematickému  hodnocení  negativních  a  pozitivních  dopadů 
navrhovaných  či  existujících  právních  předpisů  v  oblasti  hospodářské,  sociální  a 
environmentální.  Hodnoceny mohou  být  rovněž  dopady  na  různé  ekonomické  a 
sociální  skupiny.  Data  a  informace  získané  v  rámci  procesu  hodnocení  dopadů 
regulace  slouží  jako  podklad  pro  politické  rozhodování  o  přijetí  či  nepřijetí 
navrhované právní úpravy nebo  jako podklad pro přehodnocení/úpravu  či  zrušení 
legislativy stávající.  
Povinnost  zpracovávat  RIA  jako  nedílnou  součást  legislativního  procesu  byla 
zavedena  1.  11.  2007.  Týká  se  s  několika  výjimkami  všech  návrhů  předpisů 
připravovaných na úrovni ústředních orgánů státní správy. Závěrečná zpráva z RIA je 
součástí důvodové zprávy.  
Dosavadní průběh procesu  implementace RIA byl  zhodnocen v několika  zprávách. 
Poslední Zpráva o účinnosti Obecných  zásad pro hodnocení dopadů  regulace byla 
zpracována za rok 2008. Tento materiál vláda vzala na vědomí usnesením ze dne 16. 
září 2009 č. 1187. Od té doby nedošlo k žádným podstatným normativním změnám, 
mimo jiné i z důvodu rozdílných přístupů jednotlivých vlád v daném období.  
Základní identifikované problémy při provádění RIA jsou: 
 


 zpracování  hodnocení  dopadů  regulace  nepředchází  rozhodnutí  o 
zpracování návrhu právního předpisu, 


 formální  přístup  ke  zpracování  variant,  popisu  rizik  a  konzultačnímu 
procesu, 


 mechanické  používání  struktury  RIA  bez  ohledu  na  charakter  návrhu 
právního předpisu a reálné možnosti variantního řešení, 


 absence  hodnocení  dopadů  regulace  u  materiálů  koncepční  povahy  a 
legislativních návrhů dalších subjektů zákonodárné iniciativy, 


 hodnocení dopadů  regulace RIA postihuje v  současné době pouze návrhy 
nových  právních  předpisů,  ačkoliv  podstatná  část  byrokratické  zátěže  je 
obsažena v existujících předpisech. 


 
Vyjma  formálního přístupu celé  řady  resortů ke  zpracování RIA  je pak  ještě nutné 
připomenout, že se povinnost zpracovávat RIA nevztahuje na poslanecké a senátní 
návrhy zákonů ani na pozměňovací návrhy, které často mají zásadní efekt na znění 
zákona  i  na  jeho  dopady.  Z  těchto  důvodů  je  potřebné  provést  řadu  kroků  k 
zefektivnění aplikace RIA a přijmout opatření, která by maximálně eliminovala riziko 
přijetí  nekvalitní  a  nepromyšlené  legislativy  z  podnětu  Parlamentu  ČR,  aniž  by 
zároveň  došlo  k  jakémukoliv  narušení  ústavní  svrchovanosti  moci  zákonodárné 
(blíže k tomu v popisu realizace). 
 


Hodnocení korupčních rizik (CIA) 
 
Součástí RIA by mělo být hodnocení korupčních rizik (Corruption Impact Assessment 
‐ CIA) pro všechny nové a vybrané stávající zákony. Hlavním cílem CIA  je boj proti 
korupci  a  jejímu  etablování  v  právním  řádu  České  republiky.  Prostřednictvím 
zavedení  CIA  bude  možné  identifikovat,  zhodnotit  a  porovnat  korupční  rizika  a 
navrhnout  opatření  k  jejich  snížení  či  eliminaci  v  nových  i  stávajících  právních 
předpisech. 
Hodnocení dopadů korupčních rizik (CIA) se až dosud neprovádělo. Jedná se o nové 
téma,  které bylo poprvé  formulováno  v Programovém prohlášení  vlády  ze dne 4. 
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srpna 2010. Jeho zavedení  je považováno za zásadní podmínku zefektivnění boje s 
korupcí. 
Při  zavádění  hodnocení  korupčních  rizik  (CIA)  se  jako  optimální  jeví  navázat  na 
stávající metodiku pro hodnocení dopadů regulace  (RIA). Z hlediska  implementace 
je výhodné zapracovat metodiku CIA v  rámci systému hodnocení dopadů  regulace 
(RIA), čímž dojde mimo jiné k využití synergického efektu. 


 
Expertní instituce dohledu nad odborným prováděním RIA a CIA 
 
Ideálně  by měl  být  celý  proces  CIA  společně  s  RIA  zastřešen  nezávislou  expertní 
institucí. Tento orgán by měl doplňovat exekutivní práci Výboru pro kontrolu kvality 
hodnocení  dopadů  regulace,  jehož  činnost  je  v gesci  MV,  a  činnost  dalších 
specializovaných skupin, které se v rámci veřejné správy RIA zabývají  (např. odbor 
04110 MPO),  o  nestrannou  a  expertní  kontrolu.  Nezávislá,  nadresortní  evaluace 
RIA/CIA by měla přispět k depolitizaci celého procesu hodnocení. 
 


RIA a CIA k připravované evropské regulaci 
 
Vzhledem  k objemu  regulace,  která  do  ČR  pravidelně  přichází  z EU,  je  součástí 
tohoto  projektu  i  opatření  spočívající  v předběžném  zpracování  RIA/CIA  na 
připravovanou  EU  regulaci.  Cílem  tohoto  opatření  je  připravovat  předběžné 
hodnocení  dopadů  a  následně  je  využívat  při  formulování  národních  pozic  k 
připravované  evropské  legislativě.  V  pozdějších  fázích  procesu  je  možné  tato 
hodnocení  případně  rozpracovávat  do  „rámcové  pozice“  k  již  publikovaným 
návrhům  Komise.  Pokud  se  podaří  propojit  přípravu  na  projednávání  nových 
evropských  návrhů  s  vyhodnocováním  potencionálních  dopadů  na  ČR,  pak  bude 
možné  vytvářet  předpoklady  pro  včasné  stanovení  transpoziční  strategie  před 
schválením výsledného návrhu a otevře se prostor pro aktivní ovlivňování návrhu ve 
fázi jeho přípravy ze strany Evropské komise. 
 


Veřejné konzultace a transparentní lobbying 
 
S prováděním  RIA  souvisí  i  problém  nedostatečných  konzultací  změn  a  nových 
právních předpisů s dotčenými skupinami. Konzultace s regulovanými subjekty jsou 
významným  nástrojem  k  alespoň  částečnému  překonání  několika  zásadních 
problémů  vztahu  regulátora  a  regulovaných  subjektů  (asymetrický  přístup  k 
informacím, morální hazard a profesní slepota regulátora). Veřejné konzultace mají 
nepochybně potenciál přispět ke zkvalitnění právních předpisů. Realizace konzultací 
nemusí být nákladná, nicméně vyžaduje  čas, který  legislativní proces momentálně 
pro  tuto  aktivitu  příliš  neposkytuje.  Do  doby  než  bude  implementován  systém 
eLegislativa,  který  má  potenciál  stát  se  vhodnou  centrální  platformou  k  vedení 
přehledné  evidence  o  probíhajících  veřejných  konzultacích,  je možné  konzultační 
praxi   zefektivnit a posílit v  rámci navrhovaných změn procesů hodnocení dopadů 
regulace  (nová metodika RIA/CIA, svodná stránka s navazujícími službami, zlepšení 
systému  DaTaKo  apod.).  Jako  vhodné  opatření  se  v rámci  tohoto  projektu  jeví  i 
zavedení transparentního lobbyingu a jeho využití v rámci otevřených konzultací. 
 


Příklad ze 
zahraničí 


Využívání  moderních  oficiálních  právních  databází,  elektronické  vyhlašování 
právních  předpisů  a  tvorba  práva  prostřednictvím  specializovaných  nástrojů  je 
standardem  ve  většině  zemí  EU.  Členské  státy  EU  je  považují  za  nezbytný 
předpoklad  toho,  aby  mohla  být  reálně  plněna  zásada  „neznalost  zákona 
neomlouvá“  a  aby  byla  zajištěna  kvalita,  přehlednost  a  srozumitelnost  právních 
předpisů. 


 Velká Británie – vedoucí stát v provádění RIA, v roce 1998 byla RIA oficiálně 
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zavedena jako hlavní aktivita programu "Lepší regulace" 


 Polsko – 1999  střednědobý národní program  rozvoje –  jednou  z hlavních 
priorit RIA; květen 2000 – pilotní projekt; 2001 – RIA povinná pro zákony 
přijímané radou ministrů včetně veškeré primární a sekundární legislativy 


 Německo – RIA požadována pro primární  i sekundární  legislativu, kontrola 
kvality RIA ministerstvem vnitra 


CIA analyzuje faktory způsobující korupci a snaží se včas, před schválením regulace, 
identifikovat determinanty korupčního rizika. Několikaleté zkušenosti z Jižní Koreje 
ukazují,  že  pomocí  systematického  hodnocení  korupce  je  možné  dosáhnout 
významných pozitivních změn v relativně krátkém čase. 
Transparentní  lobbying  jako  součást  konzultací  k hodnocení  dopadů  je  součástí 
normotvorby v EU,  registry  lobbyistů  jsou v USA, Austrálii a  řadě dalších vyspělých 
stát. 


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Závazné elektronické vyhlašování právních předpisů za 
účelem zlepšení jejich publicity a povědomí veřejnosti o 
platném právu 


Vyhlašování všech 
právních předpisů v 
elektronickém znění  


Vyhlašování všech 
právních předpisů v 
elektronickém 
znění; 
Přijetí zákona o 
eSbírce; 
Míra využívání 
eSbírky a 
spokojenost 
uživatelů 


Bezplatný a uživatelsky příznivý přístup k právní úpravě EU a 
jejích členských států 


Systém eSbírka 
Viz výše 


Kvalitnější a efektivnější tvorba práva, včetně pro adresáta 
práva využitelných odůvodnění právních předpisů 


Systém eLegislativa a 
související právní 
úprava 


100%, přijetí zákona 
o eLegislativě a plná 
funkčnost systému 
eLegislativa 


Posílení ukotvení RIA/CIA v rámci legislativního procesu a 
modernizace metodiky RIA, vytvoření metodiky CIA za 
účelem zlepšení kvality regulace a zvýšení právní jistoty 
občanů a podnikatelů aj. 


Posuzování RIA/CIA i 
u poslaneckých a 
senátorských iniciativ 
a pozměňovacích 
návrhů, moderní 
metodiky RIA/CIA, 
zavedení RIA/CIA i na 
nelegislativní 
opatření (např. 
koncepce, strategie 
apod.) 


Zlepšení 
vyhodnocování 
dopadů regulace na 
občany, 
podnikatelské 
prostředí a korupci, 
přijetí vhodných 
legislativních či 
nelegislativních 
opatření (změna 
jednacích řádů PČR 
apod.) 
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tohoto procesu ke zvýšení účinnosti RIA/CIA jako nástrojů 
pro zkvalitňování regulace 


Zřízení expertního 
orgánu pro tuto 
činnost ve spolupráci 
s Výborem na MVČR 


Pravidelné 
hodnocení kvality 
zpracovaných 
RIA/CIA a zvyšování 
kvality zpracování 
těchto dokumentů 


Zvýšení využití RIA/CIA mezi dotčenými skupinami 


Sdružení informací o 
RIA/CIA na jednom 
místě, školení a 
eLearning 


Míra využívání 
webu, počty 
downloads RIA/CIA 
z tohoto webu, 
subjektivní názory 
proškolených osob, 
míra využití 
eLearningu a kurzů 
a spokojenost 
uživatelů 


Zvýšení kvality hodnocení dopadů regulace na 
podnikatelské prostředí, hospodářskou soutěž, životní 
prostředí aj. 


Rozvoj metod 
RIA/CIA a tvorba 
databází informací 
z RIA/CIA , zapojení 
nejnovějších 
poznatků z ekonomie, 
práv, ekologie, 
sociologie aj. do 
zpracování RIA/CIA, 
zlepšení metodiky, 
sběr dat 
z provedených 
RIA/CIA k ex post 
hodnocení 


Kvalitativní zlepšení 
metodiky RIA/CIA, 
pozitivní synergie 
s výzkumem ve 
společenských 
vědách, míra 
vytváření datových 
zdrojů z RIA/CIA, 
rozvoj modelů 
hodnocení 
konkrétních dopadů 
v rámci RIA/CIA (k 
systematickému 
monitoringu 
dopadů v čase) 


Posílení užívání ke kontrole reálné efektivity změn právních 
předpisů (ex‐post RIA/CIA) 


Zavedení a kontrola 
provádění ex‐post 
RIA/CIA 


Zpřesnění odhadů 
RIA/CIA a metod, 
sběr dat, informace 
o reálném dopadu 
změn právních 
předpisů 


Efektivní zastupování českých zájmů při tvorbě regulace na 
úrovni EU (RIA/CIA na připravované návrhy evropských 
předpisů) 


Zavedení tohoto 
mechanismu (pilotní 
projekt, následně širší 
využití) 


100%, informace a 
data, podklady pro 
hájení zájmů ČR 
v rámci EU 


Posílení aktivní participace veřejnosti i zájmových organizací 
na konzultacích k RIA/CIA 


Elektronizace 
mechanismu 
konzultací, umožnění 
transparentního 
lobbyingu 


Zvýšení aktivní 
účasti veřejnosti i 
zájmových skupin 
na konzultacích, 
počty lobbyistů 
registrovaných do 
konzultací  
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Oficiální ukotvení lobbyingu jako způsobu transparentního 
hájení vlastních zájmů 


Závazná úprava 
činnosti lobbyistů a 
jejich registrace 


Přesun části 
zákulisních aktivit 
na oficiální scénu 


Pravidelné vyhodnocování právních předpisů,  pravidelné 
systematické analýzy a periodické vytváření střednědobého 
(veřejného) cestovního plánu legislativních prací 
(modernizace práva, zvýšení jeho kvality – evidence‐based 
policies) 


Vytvoření 
metodologie k 
vyhodnocování 
stávajících právních 
předpisů a její 
implementace, 
periodické vytváření 
střednědobého 
cestovního plánu 
legislativních prací 


Plnění jízdního 
plánu modernizace, 
zvyšování kvality 
regulace 


 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


Zavedení moderních nástrojů tvorby práva přinášející vyšší efektivitu a kvalitu tvorby 
práva.  Zlepšení metodiky  RIA,  zavedení  CIA  –  povinnost  zpracovávat,  centralizace 
informací  o  RIA/CIA,  vzdělávací  systém  k RIA/CIA,  jasná  pravidla  pro  jednání 
s lobbyisty, jízdní řád modernizace práva. 


Veřejnost a 
zájmové skupiny 


Zlepšení  právního  prostředí,  usnadnění  a  zvýšení  participace  na  tvorbě  právních 
předpisů  včetně  tvorby  RIA  a  CIA  a  lepší  informovanost  o  právní  úpravě  České 
republiky a Evropské unie. 


Finanční dopady 


V  řádech  stovek  milionů  Kč  (realizace  projektů  eLegislativa  a  eSbírka  vyžaduje 
finanční prostředky ve výši 545 mil. Kč  spolufinancovaných  ze  strukturálních  fondů 
Evropské unie), přínosy ve zkvalitnění právních předpisů odhadem v miliardách Kč v 
dlouhodobém horizontu. 


 
 
 
 
 


Popis realizace projektu 
 


Projekty eLegislativa a eSbírka 
 
Odpovědnost  za  realizaci  projektů  eLegislativa  a  eSbírka  má  Ministerstvo  vnitra  ve  spolupráci  s ministrem 
spravedlnosti  a  předsedou  Legislativní  rady  vlády.  Předpokládá  se  úzká  spolupráce  se  zástupci  jednotlivých 
ministerstev,  Parlamentu  České  republiky,  s  Ústavním  soudem  a  s  odborníky  z  oblasti  práva  i  informačních 
technologií. 
Architektura  projektu  již  byla  vyřešena.  Realizace  projektů  eSbírka  a  eLegislativa  vyžaduje  přijetí  nové  právní 
úpravy elektronické publikace a elektronické  tvorby právních předpisů. Základní  rysy nezbytných změn zakotvila 
„Koncepce  elektronické  Sbírky  zákonů  a mezinárodních  smluv  a  elektronického  legislativního  procesu“,  kterou 
vláda uložila realizovat svým usnesením  č. 975 ze dne 27.  července 2009 a dále usnesení vlády  č. 554 ze dne 3. 
srpna  2010,  kterým  vláda  schválila  věcný  záměr  právní  úpravy  Sbírky  zákonů  a  mezinárodních  smluv  a 
elektronického legislativního procesu.  
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Technická  realizace  navrhované  koncepce  je  založena  na  dvou  hlavních  pilířích,  jimiž  jsou  systém  elektronické 
Sbírky zákonů a mezinárodních smluv  („eSbírka“) a systém elektronického  legislativního procesu  („eLegislativa“). 
Systémy zajistí nepřetržitou dostupnost právního předpisu ve strukturovaném a konsolidovaném znění, možnost 
pokročilého  vyhledávání  v  textech  právních  předpisů,  účast  veřejnosti  na  legislativním  procesu  a  odbourání 
administrativní a ekologické zátěže spojené s legislativním procesem.  
Realizace  projektů  eSbírka  a  eLegislativa  bude  financována  s  přispěním  strukturálních  fondů  Evropské  unie. 
S ohledem  na  nedostatek  prostředků  v příslušné  ose  Integrovaného  operačního  programu  na  realizaci  plného 
rozsahu projektů bude nezbytné projekty realizovat ve dvou etapách, z nichž úvodní ve výši 165.000.000 Kč bude 
spolufinancována z prostředků stávajícího programového období a následná ve výši 480.000.000 Kč z prostředků 
nového  programového  období  strukturálních  fondů.  Vzhledem  k závislosti  nových  legislativních  postupů  na 
používání pokročilých elektronických nástrojů se zásadní legislativní změny tvorby právních předpisů uskuteční ve 
druhé fázi projektu. 
Prvá  fáze přinese  závazné elektronické vyhlašování Sbírky  zákonů a mezinárodních  smluv,  informativní databázi 
úplných  znění právních předpisů,  základní napojení na  systém EUR‐Lex a legislativní  šablonu pro  tvorbu návrhů 
právních předpisů. Tato fáze bude realizována v letech 2012 a 2013. Vyžaduje přijetí právní úpravy elektronického 
vyhlašování právních předpisů, která bude předložena vládě do 30. 6. 2012 a nabude účinnosti dne 1.1.2014.  
Druhá  fáze bude  realizována  v letech 2014 – 2015. Komplementárně doplní prvou  fázi  a umožní plné dosažení 
všech  celkových  cílů  projektů  –  závazného  elektronického  vyhlašování  právních  předpisů  včetně  úplného  znění 
právních předpisů, moderní ověřené databáze právních předpisů, jejich úplných znění, souvisejících vysvětlujících a 
metodických  dokumentů,  pokročilého  vyhledávání,  komplexního  nástroje  pro  tvorbu,  projednání  a  schvalování 
právních  předpisů  v úplném  znění,  kontroly  právní  terminologie  a  úzkého  napojení  na  informační  systémy  EU. 
V legislativní oblasti bude v druhé fázi zavedeno povinné používání e‐Legislativy v rámci všech stadií legislativního 
procesu,  tvorba  a  vyhlašování  právních  předpisů  v úplném  znění  a  náročnější  postupy  odůvodňování  právních 
předpisů. Návrh doplňující právní úpravy bude předložen vládě do 31. 12. 2014 a nabude účinnosti dne 1. 1. 2016. 
 


Hodnocení dopadů regulace a korupčních rizik (RIA a CIA) 
 
U  hodnocení  dopadů  a  konzultací  s dotčenými  skupinami  se  jako  klíčové  v  současnosti  jeví  právě  seznámení 
předkladatelů  právních  předpisů  (ale  i  jejich  příjemců  –  občanů  a  firem)  s  efektivním  využitím  RIA/CIA  a  s 
významem provádění RIA/CIA věcně (nikoliv formalisticky – což je bohužel v řadě případů současná praxe).  
V  současné době  je RIA vypracovávána na  jednotlivých  resortech v  rozdílné kvalitě.  Informace o vypracovaných 
hodnoceních dopadů  jsou  často  velmi  těžko dohledatelné, případně nejsou dohledatelné  vůbec.  Jako poměrně 
rychlé a nenákladné  řešení se doby plné  implementace systémů eSbírka a eLegislativa  jeví vytvoření uživatelsky 
příznivého  svodného  webu  a  na  něj  navazujících  služeb,  které  by  se  soustředily  na  jednom místě  (databáze 
historických RIA, metodiky a modely, sběr informací, poradna apod.). Zde by bylo možné získat všechny relevantní 
informace ve zpracovatelném formátu.  
K dosažení toho cíle je nutné nejprve provést analýzu současného stavu a identifikaci problematických míst (v jasné 
návaznosti  na  již  provedené  analýzy  Odboru  veřejné  správy MV).  V  druhé  fázi  je  třeba  přijmout  opatření  ke 
zlepšení  a  zefektivnění  procesu  RIA  (přijetí metodiky,  vytvoření  svodné  stránky,  souvisejících  služeb  apod.)  a 
povinnou součástí legislativního procesu učinit i hodnocení korupčních rizik (CIA).  
V poslední fázi je nezbytné zajistit důsledné provádění těchto opatření v praxi. K tomu by mělo významně přispět 
zřízení nezávislé expertní instituce, dohlížející na kvalitu zpracovaných RIA/CIA.  Vzhledem k požadavkům ze strany 
Evropské komise, ale i k obecným zájmům České republiky je naprosto nezbytné, aby opatření realizovaná v rámci 
tohoto projektu byla přijata co nejdříve. 
 


RIA  a  CIA  ve  vztahu  k  poslaneckým  a  senátorským  zákonodárným  iniciativám  a  pozměňovacím 
návrhům  
 
RIA a CIA mají potenciál řešit jeden z často diskutovaných problémů české legislativy, kterým jsou nekoordinované 
poslanecké a senátorské iniciativy, které často z dobře připraveného a vyhodnoceného zákona udělají zákon daleko 
méně  systematický,  s nímž  se  pak  civilní  i  soudní  praxe  obtížně  vyrovnává.  Povinné  dopracování  RIA  a  CIA 
k pozměňovacím návrhům  (tj. nikoliv nové  zpracování RIA  a CIA,  ale  vyhodnocení dopadů pouze navrhovaných 
změn)  by  spolu  s prodloužením  lhůt mezi  jednotlivými  čteními  zákona, mělo  vést  k zprůhlednění  legislativního 
procesu  a  pozitivně  se  odrazit  v  kvalitě  české  legislativy.  Povinnost  poslanců  a  senátorů  zpracovávat  ke  svým 
návrhům RIA/CIA by měla vést k lepší kvalitě těchto návrhů i k omezení výskytu takových návrhů, které v minulosti 
zapříčinily vysoké náklady veřejných rozpočtů (např. fotovoltaika) nebo zásadní problémy s aplikací právní úpravy. 
Změny  je  potřebné provádět  s  pečlivým  ohledem  na  zachování  základních  ústavních  principů  (svrchovaná moc 
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moci  zákonodárné).  Jako  vhodné  řešení  se  jeví novelizace  jednacích  řádů  Poslanecké  sněmovny  a  Senátu  ČR  a 
přijetí interních metodik, které by správný postup upravovaly.1  
Předkladatelé vládního návrhu zákona (ministr, ministři) by u pozměňovacích návrhů ze strany poslanců měli mít k 
dispozici  oponentní  posouzení  a  vyhodnocení  dopadů  pozměňovacích  návrhů  (resort  má  k  dispozici  data  a 
metodiku využitou při  zpracování), která by byla podkladem pro hlasování o pozměňovacím návrhu. K vlastním 
poslaneckým  a  senátorským  iniciativám  návrhů  zákonů  by  se  vypracovávalo mimo  stanoviska  Legislativní  rady 
vlády a případně zamýšlené Rozpočtové rady vlády rovněž oponentní posouzení dopadů (RIA/CIA) navrhovaného 
opatření včetně posouzení, zda předkládaný návrh není v rozporu či nepředchází připravovanou politikou vlády či 
projednávaná opatření na úrovni EU. 
 


Posílení konzultační praxe 
 
Celkově  je nutné posílit konzultační praxi ve  formě povinnosti  (prodloužit  lhůty, zajistit  rovný přístup) na úrovni 
exekutivy u nově připravovaných vládních návrhů.  Lhůty pro veřejné konzultace   by měly umožnit  identifikovat 
vysoce pravděpodobné pozměňovací návrhy  z Parlamentu  ČR  ještě  v přípravné  fázi,  či  zpracovat a prezentovat 
zevrubné  zdůvodnění  jejich  zamítnutí.  Dále  je  vysoce  žádoucí  oficiálně  ukotvit  lobbying  jako  způsob 
transparentního hájení vlastních zájmů, tak jak je tomu již v řadě vyspělých zemí.2 
 


RIA a CIA k připravované evropské regulaci 
 
Pokud  se  týká  evropské  legislativy  u  nově  připravovaných  návrhů  publikovaných  ve  výhledu  legislativního 
programu  EK  na  příští  kalendářní  rok,  je  vhodné  provádět  předběžnou  analýzu  návrhů  EK  na  prostředí  v  ČR  a 
předběžně identifikovat signifikantní dopady nebo možné specifické zájmy ČR. Z předložených informací je potom 
možné  vytipovat  a  nadále  systematicky  sledovat  klíčové  návrhy  z  pohledu  dopadů  na  podnikatelské  prostředí 
(navrhuje se v prvé fázi vybrat a soustředit se na cca 2‐5 ohlášených návrhů EK v budoucí odhadované gesci MPO 
pro otestování zvoleného přístupu). 
U  návrhů  EK  na  příslušný  kalendářní  rok  se  dále  doporučuje  posoudit,  zda  ohlášený  návrh  není  v  rozporu  či 
obsahově nekoliduje s připravovanými strategiemi a koncepcemi na národní úrovni nebo naopak neřeší shodnou či 
překrývající se problematiku. 
V  rámci  této  činnosti  by  se  mělo  pravidelně  vyhodnocovat,  zda  Komisí  připravovaná  analýza  (hodnocení 
dopadů/impact assessment – IA/Komise) obsahuje potenciálně výčet všech aspektů, které by mohly být relevantní 
pro ČR.  
Zvážit  lze  i  zpracování  alternativního  vyhodnocení  ve  formě  předpokládaných  dopadů  (ve  formě  „předběžné“ 
rámcové  pozice/rámcové  pozice  „nanečisto“)  a  jejich  sdělení  Komisi,  pokud  by  takovou  spolupráci  vyžádala 
(možnost pro efektivní „lobbování“ ve fázi zpracovávání návrhu).  
Pokud bude  identifikován nedostatek relevantních dat a odborných expertiz v podkladech Komise z pohledu ČR, 
zvážit jejich zpracování a jednostranné zaslání Komisi (příslušnému generálnímu ředitelství). 
 


Celková modernizace práva (cestovní mapa legislativních prací) 
 
Má‐li  být  česká  právní  úprava  skutečně moderní, musí  po  základní  analýze  a  vytvoření metodiky  následovat 
systematická  analýza  a  příprava  střednědobého  (veřejného)  cestovního  plánu  změn  právních  předpisů.  Pro 
hodnocení  kvality  a  potřebnosti  právních  předpisů  existuje  několik  různých  vzájemně  kombinovatelných  typů 
metrik,  jejichž  prostřednictvím  by  bylo možné  průběžně  identifikovat  právní  předpisy,  které  vyžadují  zlepšení, 
popřípadě o jaké zlepšení by se mělo jednat. Výsledky řádně prováděných RIA by mohly poskytnout užitečná data. 
Dalším  vhodným  údajem  by  pak  byl  historický  počet  novelizací  daného  předpisu  nebo  ustanovení.  Výstupy 
veřejných debat  a  řízených dotazování mohou pomoci  získat praktickou  zpětnou  vazbu osob, na něž  konkrétní 
předpisy  bezprostředně  dopadají.  Na  problematická  ustanovení  by mohly  poukázat  i  podrobnější  statistiky  ze 
soudů a správních řízení (tj. počty soudních/správních sporů ve vztahu k právům nebo povinnostem plynoucím z 
určitého ustanovení), statistiky občanských právních poraden a dále samozřejmě výkladová stanoviska Nejvyššího 
soudu a Nejvyššího správního soudu. 


                                                                 
1  Tento  cíl  je  úzce  provázán  s  úkolem  uděleným Ministerstvu  vnitra  v  rámci  STRATEGIE  VLÁDY  V  BOJI  PROTI  KORUPCI NA 


OBDOBÍ LET 2011 A 2012 – Protikorupční strategie vlády (kap: 5.2:   Změna Jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu 


České republiky a Jednacího řádu Senátu). 
2 Navazuje  na  projekt  v rámci  schválené  Protikorupční  strategie  vlády  (kap.  5.5:  Analýza  komplexní  právní  úpravy  v  oblasti 
lobbyingu). 
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Výstupy projektu 
 
Systémy eSbírka a eLegislativa,  změny  v  legislativě  týkající  tvorby a  vyhlašování práva,  konkrétně nový  zákon o 
Sbírce  zákonů  a mezinárodních  smluv  a o  elektronické  tvorbě  právních  předpisů,  změna  souvisejících  zákonů  a 
předpisů.  
Výstupem projektu by měl dále být jasný systém, kdy RIA/CIA bude prováděna věcně a jako významný podklad pro 
zlepšování  kvality  právního  prostředí  v ČR. Měla  by  se  stát  systematickou  pomůckou  pro  prosazování  českých 
zájmů  a postojů na úrovni EU. RIA/CIA  se bude  vyvíjet  z hlediska metodologie,  kvality  využitých dat  a postupů 
apod.  Dojde  k  intenzivnějšímu  využití  těchto  nástrojů  hodnocení  dopadů.  Zvýší  se  participace  veřejnosti  na 
konzultacích k RIA/CIA a bude umožněno transparentní zapojení zájmových skupin. RIA/CIA se bude uplatňovat  i 
na  zákonodárné  iniciativy  poslanců,  senátorů.  Dohled  nad  její  aplikací  z  hlediska  jejich  odborné  kvality  bude 
vykonávat nezávislý expertní orgán. Umožní se transparentní  lobbying. Předpisy k novelizaci nebo zrušení budou 
vybírány na základě systematické analýzy práva a identifikace nemoderní či nefunkčních úpravy. 
 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Úvodní fáze technické realizace 
projektů eSbírka a eLegislativa 


2012 2013 MV a 
předseda 
LRV(ÚV) 


Podrobná architektura 
realizace základních 
komponent systémů eSbírka a 
eLegislativa 


Legislativní změny úvodní fáze 


2011 31.6. 
2012 
(předlože
ní vládě) 


MV Návrh právní úpravy 
elektronického vyhlašování 
Sbírky zákonů a Sbírky 
mezinárodních smluv bude 
předložen vládě k projednání 


Následná fáze technické realizace 
projektů eSbírka a eLegislativa 


2014 2015 MV a 
předseda 
LRV (ÚV) 


Komplementární doplnění 
systémů o veškeré 
předpokládané funkcionality 


Legislativní změny následné fáze 


2013 31. 6. 
2014 
(předlože
ní vládě) 


MV a 
předseda 
LRV (ÚV) 


Zavedení zásadních změn 
v oblasti legislativního procesu 
(závazná úplná znění a 
související změny) 


Analýza současného stavu, aplikace 
RIA a fungování protikorupčních 
hodnocení v zemích OECD; 
identifikace problematických míst 


2011 2011 MV, MPO Analýza s ohledem na vývoj 
evropské metodiky a 
zkušeností v jiných státech 
OECD 


Aktualizace metodiky RIA a vytvoření 
metodiky CIA 


2011 2011 MV, MPO Prohloubení metodiky RIA, 
vytvoření metodiky CIA – 
schválení usnesením vlády 
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Úprava jednacích řádů komor PČR 
tak, aby bylo povinné vypracovávat 
RIA/CIA 


2011 2011 ÚV, MV Změna jednacích řádů3


Posílení ukotvení RIA/CIA v rámci 
legislativního procesu 


2012 2012 MV,
MPO, ÚV 


Ukotvit do zákona o 
eLegislativě, do doby jeho 
účinnosti nějaké přechodné 
ustanovení, zavedení RIA/CIA i 
na nelegislativní opatření 
(např. koncepce, strategie 
apod.) 


Zřízení nezávislého expertního 
orgánu pro kontrolu RIA/CIA 


2011 2012 ÚV, MV, 
MPO  


Expertní orgán pro hodnocení 
RIA/CIA po odborné stránce 


Svodný web pro RIA/CIA (informace, 
historické RIA, metodiky a modely, 
sběr informací, poradna aj.) 
 
 


2011 2015 MV, MPO Informační portál a služby 
sním spojené 


RIA/CIA na připravované návrhy 
evropských předpisů – pilotní projekt 


2011 2012 MPO Vybrané připravované 
předpisy – RIA jako pilotní 
projekt 


Oficiální ukotvení lobbyingu jako 
způsobu transparentního hájení 
vlastních zájmů 


2011 2014 MV Vhodná – legislativní či 
nelegislativní úprava 
lobbyingu, registr lobbyistů 
(minimálně pro konzultace)4 


Vytvoření metodologie 
k pravidelnému vyhodnocování 
právních předpisů  


2011 2012 MV, MPO 
resorty 


Metodologie 


Systematická analýza celého 
právního řádu  
 


2012 2016 ÚV, MPO, 
MV, MSp 
a ostatní 
resorty 
 
 


Analýza 
 


Periodické vytváření střednědobého 
plánu legislativních prací  


2016 2020 ÚV, 
všechny 
resorty 


Periodické vytváření 
střednědobého plánu 
legislativních prací 


 
 


                                                                 
3 Navazuje na projekt v rámci schválené Protikorupční strategie vlády (kap: 5.2:   Změna Jednacího řádu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky a Jednacího řádu Senátu). 
4 Navazuje  na  projekt  v rámci  schválené  Protikorupční  strategie  vlády  (kap.  5.5:  Analýza  komplexní  právní  úpravy  v  oblasti 
lobbyingu). 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení 


Gestor  MMR, SFRB  Spolugestor  MF, MPSV 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2013 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Vyšší efektivita trhu práce zvýšením rezidenční mobility pracovní síly. 
Tento projekt v 1. fázi podrobně zmapuje situaci na trhu s bydlením. V rámci toho 
budou  vyhodnoceny  příčiny  a  formy  potenciálních  tržních  selhání  v oblasti 
nájemního bydlení v ČR. Jako potenciální bariéry rozvoje tržního bydlení v ČR budou 
posouzeny  i  právní  prostředí  a  efektivní  vymáhání  práva  a  smluvních  závazků 
v oblasti  nájemního  bydlení  a  podnikání.  Na  základě  konkrétních  zjištění  bude 
případně posouzena vhodnost a adekvátnost možných alternativních opatření státu, 
mezi které budou patřit nástroje legislativní, finanční a případně regulační.  
 
Ve 2. fázi budou zaváděna vybraná opatření. Součástí bude i problematika podpory 
sociálního bydlení. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


V současné době se v České republice staví nájemní byty ve velice malém rozsahu a 
podíl  nájemního  segmentu  se  jeví  jako  poměrně  nízký  a  v důsledku  pokračující 
privatizace  obecních  bytů  se  dokonce  zřejmě  dále  zužuje.  Existují  důvody 
k domněnkám, že mezi nabídkou a poptávkou nájemního bydlení existuje výrazný 
nesoulad, a že tento nesoulad je nerovnoměrně regionálně rozložen.  
 
Význam  nájemního  bydlení  pro  efektivní  trh  práce  spočívá  především  v tom,  že 
přispívá  k  flexibilitě pracovního  trhu  snadnější mobilitou pracovní  síly, pro  kterou 
snižuje transakční a časové náklady spojené se změnou místa zaměstnání. Nájemní 
bydlení  navíc  umožňuje  flexibilnější  přizpůsobování  se  měnícím  se  potřebám  a 
možnostem s ohledem na finanční a rodinné poměry.  
Dostupné sociálního bydlení  je důležitou součástí efektivní sociální politiky státu a 
ČR v této oblasti nemá dostatečné propracovaný systém. 
 
V případě,  že  se  v rámci  1.  fáze  prokáží  tržní  nebo  jiná  selhání  způsobující 
nedostatečnou nabídku nájemního bydlení, budou navržena  a do praxe  zavedena 
adekvátní opatření směřující k postupnému zlepšování situace na  trhu s nájemním 
bydlením.  


Příklad ze 
zahraničí 


Nabídku  nájemního  bydlení  podporuje  v  nejrůznějších  formách  řada  vyspělých 
států:  Francie  (systém HLM),  V.  Britanie,  Rakousko,  v  dřívějších  letech Německo, 
Švýcarsko, Holandsko, Dánsko, Španělsko, severské státy, v určitých periodách USA 
a řada dalších. 
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Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


1.  fáze:  Shromáždění  a  analýza  dat  umožňující  vyhodnotit 
rozsah a příčiny potenciálních problémů na trhu s nájemním 
bydlením. 
 


Indikátory popisující 
nesoulad mezi 
nabídkou a 
poptávkou po 
nájemním bydlení a 
zmapování 
regionálních rozdílů.  
 


Podkladová studie a 
indikátory 
umožňující 
průběžný 
monitoring situace. 


2.  fáze:  Snížení  nesouladu  mezi  nabídkou  a  poptávkou 
cestou vhodných opatření (legislativní, regulační, finanční)  


 
 


Zvýšení dostupnosti 
nájemního bydlení 
prostřednictvím 
vyhodnocení nabídky 
nájemních bytů na 
místním trhu s byty  


Srovnání nesouladu 
mezi nabídkou a 
poptávkou 


 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


 
Aktéři na trhu s bydlením (potenciální pronajímatelé a nájemci) 


Finanční dopady 
V první  fázi projektu  žádné nebo nízké  (zmapování  situace  a posouzení  vhodnosti 
potenciálních opatření). V dalších fázích náklady podle formy zvolených opatření. 


 


Popis realizace projektu 
 
V prvním kroku bude zpracována studie mapující stávající situaci jako součást koncepce bytové politiky.  
 
V  druhém  kroku  budou  v  koncepci  bytové  politiky  navržena  vhodná  opatření. Následovat  bude  implementace 
konkrétních  nástrojů  na  podporu  nájemního  bydlení  dle  možností.  Předcházet  bude  pilotní  ověření  jejich 
funkčnosti dle ex‐ante navrženého  rámce hodnocení. Po  implementaci nástrojů  v plném  rozsahu bude  spuštěn 
průběžný monitoring vývoje situace. 
 
 


Výstupy projektu 


Analýza a monitorovací systém trhu s nájemním bydlením.  
Ověřená opatření na podporu rozvoje trhu s nájemním bydlením. 
 
 
 
 


Harmonogram projektu 
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Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Zmapování a vyhodnocení situace na 
trhu s nájemním bydlením 


01/2011 05/2011 MMR, 
SFRB 


MMR a SFRB ve spolupráci 
s dalšími institucemi (MF, ČSÚ, 
instituce zabývající se 
analýzami realitního trhu) 
zajistí sběr dat a zadání 
analýzy situace na trhu 
s nájemním bydlením.  


Příprava  opatření  obecně  /koncepce 
bytové politiky/  
 


Již 
probíhá 
 


06/2011 MMR, 
SFRB 


Návrh a posouzení možných 
opatření obecně 
 


 
Příprava konkrétních nástrojů 
podpory nájemního bydlení  


1/2011 12/2012
 


MMR, 
SFRB 


Návrh forem podpory a pilotní 
ověření vybraných nástrojů  


Implementace nástrojů celoplošně   1/2013 otevřený MMR,
SFRB 


Alternativně: 
‐ Legislativní opatření  
‐ Regulační opatření 
‐ Finanční opatření  
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Prostředí pro excelentní VaV


Gestor  MŠMT  Spolugestor  TAČR, GAČR 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Cílem  projektu  je  vytvořit  dlouhodobé  předpoklady  pro  realizaci  špičkového 
výzkumu  v ČR.  Pro  dosažení  tohoto  cíle  je  nezbytná  současná  realizace  několika 
vzájemně  provázaných  opatření,  která  společně  přispějí  k dosažení  následujících 
cílů:  


1) Prostřednictvím  systémových  opatření  zefektivnit  veřejné  investice  do 
výzkumu a vývoje a zvýšit jejich celospolečenskou návratnost,  


2) Zkvalitnění materiálních podmínek pro výzkumnou  činnost  s důrazem na 
zapojení do mezinárodní spolupráce ve VaV. 


3) Vytvoření podmínek pro kvalitní lidské zdroje ve VaV v ČR. 
Rozsah projektu a počet opatření této projektové karty  je značný, což však souvisí 
s potřebou  komplexního  řešení  celé  problematiky,  která  vyžaduje  koordinovanou 
činnost  a  paralelní  řešení  několika  vzájemně  se  podmiňujících  problémů  (dobré 
rámcové podmínky jsou nezbytné, ale nejsou dostatečné, pokud neexistují současně 
motivující  předpoklady  kvalitních  materiálních  a  personálních  podmínek  pro 
špičkový VaV). 
 
Výše uvedených cílů bude dosaženo následujícími dílčími opatřeními: 


a) Stanovení odpovědnosti na  straně veřejné  správy  za  řízení politiky VaV, 
vznik  odpovědné  entity  a  její  kvalitní  personální  zajištění,  prosazení 
systémových změn a systematické zkvalitňování prostředí v oblasti VaV,  


b) Nový systém hodnocení výzkumných organizací postavený na dobré praxi 
ze zahraničí s dopady na institucionální financování  


c) Zkvalitnění systému hodnocení projektů a programů veřejné podpory VaV 
d) Zesílení  tematické prioritizace VaV  s důrazem na posílení kritické masy a 


koncentraci  výzkumného  úsilí  a  na  propojení  špičkového  výzkumu  s 
aplikacemi 


e) Zvyšování  odborné  kvalifikace  pro  manažerské  řízení  výzkumných 
organizací  


f) Dlouhodobá  podpora  špičkových  infrastruktur  VaVaI  (materiální  i 
personální) směřující k udržení kroku s předními světovými pracovišti 


g) Zefektivnění systému doktorského studia 
h) Vytvoření  podmínek  pro  příchod  špičkových  zahraničních  výzkumníků, 


včetně reintegrace českých výzkumníků ze zahraničí 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


1. Systémová  opatření  na  zvýšení  efektivity  veřejných  investic  do 


výzkumu a vývoje  


a) Prvotním a zásadním problémem stávajícího systému VaV v ČR, který brání 
dosažení  a  udržení  excelentního  výzkumu  v ČR,  je  absence  jednoznačné 
autority, či arbitra, který by měl nezpochybnitelný mandát, kompetence a 
kvalitní personální zajištění  (naprosto zásadní!) pro provedení nezbytných 
systémových  změn  a  tvorbu  dlouhodobé  koncepce  VaV.  Při  stanovení 
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  autority  odpovědné  za  řízení  politiky  VaV  je  třeba  zohlednit  výsledky 


detailních diskuzí u  tzv.  „kulatých  stolů“, na  jejichž  základě byly  za účasti 
zástupců výzkumné obce,  státní  správy a aplikační  sféry navržena detailní 
variantní  řešení.  Základním  úkolem  takové  autority  by  mělo  být  (za 
koordinace a  s využitím  kapacit a  zkušeností  státních  institucí pověřených 
zabezpečením  jednotlivých  oblastí  inovačního  ekosystému  ‐  TAČR, GAČR, 
CzechInvest, CzechTrade) koncepční vedení státní politiky VaV na základě co 
možná  nejširšího  konsensu.    Součástí  dlouhodobé  koncepce  by mělo  být 
vytvoření předvídatelných podmínek pro kvalitní dlouhodobou výzkumnou 
práci  a  vytvoření  eliminačních mechanismů  pro  týmy,  které  dlouhodobě 
dosahují podprůměrné kvality. Zároveň  je nezbytné dlouhodobě kultivovat 
prostředí pro  šíření dobré praxe  (ze  zahraničí, protože  v ČR neexistuje)  v  
řízení politiky VaV v těchto oblastech:  
(i) hodnocení  výzkumných  organizací  s cílem  přispívat  ke  zvyšování  jejich 
efektivity (viz bod b),  
(ii) hodnocení výzkumných programů a kontrola kvality při  jejich realizaci 
(viz bod c),  
(iii)  stanovování  výzkumných  priorit  v aplikovaném  VaV  s cílem  posílit 
kritickou masu ve zvolených prioritních oborech (viz bod d),  
(iv)  zprostředkování  kvalitního  vzdělávání  (zejm.  v managementu  VaV) 
výzkumné komunitě v ČR (viz bod e),  
(v)  ‐  vytváření  znalostní  báze  v oblasti  VaV  politiky,  vyškolení  komunity 
odborníků ve veřejném sektoru schopných implementovat politiku VaV na 
základě doložitelných faktů (evidence‐based policy),  


‐  zvyšování  kvalifikace  pracovníků  agentur  odpovědných  za 
podporu  VaV  a  jejich  personální  posílení  tam,  kde  jsou  stávající 
zdroje neadekvátní, a 
‐  podpora  většího  zapojení  české  politiky  VaV  do  koordinace 
politiky  VaV  na  nadnárodní  úrovni  (zejména  kooperace  v rámci 
Evropského výzkumného prostoru, kde  roste důraz na koordinaci 
národních politik na úkor přímého  financování projektů  z úrovně 
EU a s tím sílící potřeba využití národních zdrojů pro pákový efekt, 
tj. pro získání dodatečných zahraničních zdrojů pro VaV v ČR).  


Dotyčnou  autoritou  může  být  nová  specializovaná  vládní  agentura, 
(případně  nově  ustavené  ministerstvo),  eventuálně  koordinační 
meziresortní orgán se silným vedením a mandátem k prosazení změn vůči 
ostatním  aktérům.  V tomto  ohledu  není  možné  nabídnout  „expertní 
řešení“,  nýbrž  je  nutné  učinit  rozhodnutí  politické.  Nejedná  se  tedy  o 
projekt  v pravém  slova  smyslu,  jako  spíš  o  krok  institucionální  reformy. 
Veškeré následující systémové problémy je možné řešit na expertní úrovni a 
jsou  v logice  hierarchické  závažnosti  popsány  níže,  včetně  nastínění 
možných navrhovaných řešení. 


 
b) Druhým systémovým problémem financování výzkumu a vývoje z veřejných 


prostředků  je  nevyhovující  systém  hodnocení  výzkumných  organizací  a 
s tím  spojené  tzv.  institucionální  financování  (tj.  finance  poskytované 
výzkumným organizacím na zajištění prostého chodu a základních činností).  
Aktuální  systém  (tzv.  „kafemlejnek“  založený  na  bodovém  zisku  podle 
výsledků  vykazovaných  do  Rejstříku  informací  o  výsledcích,  RIV)  trpí 
několika závažnými nedostatky, kvůli kterým je dlouhodobě kritizován:   
 V prvé  řadě  je  systém  předmětem  neustálých  úprav  a  revizí,  v 


některých  případech  poměrně  arbitrárních,  někdy  zjevně  v důsledku 
vlivu  konkrétních  zájmových  skupin  uvnitř  výzkumné  komunity. 
Neustálé  změny  vytvářejí  radikální  nejistotu  pro  výzkumné  instituce, 
což  je v důsledku horší než  jakýkoliv špatný systém,  jelikož neexistuje 
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možnost  dlouhodobého  plánování  rozvoje výzkumných  skupin 
(metodika se upravuje prakticky každý rok).  


 Ve druhé řadě se  jedná o systém, který má snahu hodnotit  jednotnou 
metodikou všechny výzkumné obory, sektory a právní  formy  institucí, 
což  působí  nemalé  potíže  s ohledem  na  velmi  odlišné  podmínky  a 
postupy výzkumné práce a toto není jedna metodika schopna rozlišit.  


 Konečně  systém  vychází  výlučně  z  kvantitativních  dat,  jimž  je 
mechanicky  přiřazována  bodová,  resp.  finanční  hodnota,  což 
v důsledku  vede  k nežádoucím  deformacím  v chování  výzkumných 
organizací  (např.  i mediálně  známá  „honba  za patenty“,  které nejsou 
využívány,  rozdělování  knih  do  několika  svazků,  aby  se  zdvojnásobil 
objem bodů,  zanedbávání aktivit, které však nejsou bodovány  jako  je 
například psaní kvalitních výukových textů pro studenty, apod.). 


Zachování  stávajícího  stavu  bezprostředně  ohrožuje  kvalitu  výzkumných 
organizací  v ČR.  Systém  na  jedné  straně  nedává  skutečně  kvalitním 
pracovištím jistotu, že získají dlouhodobé, stabilní financování pro plánovitý 
rozvoj  své  činnosti  a  ohrožuje  tak  jejich  personální  stabilitu.  Současně  u 
méně  kvalitních  pracovišť  umožňuje  oportunistické  chování  a  možnost 
kompenzovat  nedostatek  kvality  nadprodukcí  průměrných  a 
podprůměrných  výsledků  a  tím  prodlužuje  dlouhodobou  toleranci  a 
pokračující veřejné financování málo kvalitního výzkumu.  


 
c) Třetím  souvisejícím problémem  je  systém hodnocení projektů VaV, který 


v řadě programů nedosahuje standardů obvyklých ve vyspělých zemích, což 
snižuje  celospolečenskou  návratnost  vložených  prostředků.  V této 
souvislosti je třeba zdůraznit, že hodnocení projektů výzkumu základního a 
projektů  aplikovaného  VaV  se  naprosto  zásadně  odlišuje.  K hodnocení 
projektů  aplikovaného  VaV  je  třeba  přistupovat  odlišně  od hodnocení 
projektů  badatelských.  Stávající  praxe  v hodnocení  výsledků  programů 
podpory  VaV  zaostává  za  dobrými  praxemi  v zahraničí  a  v důsledku 
hodnocení programů nevytváří potřebnou zpětnou vazbu, která je nezbytná 
pro zkvalitňování programů VaV. Často bývá porušován v zahraničí obvyklý 
„kaskádový  systém“,  kdy  programy  koncipované  a  realizované  jednou 
organizací  by  neměly  být  tou  samou  organizací  hodnoceny.  Hodnocení 
výzkumných  programů  financovaných  z veřejných  zdrojů  v ČR  podléhá 
povinnosti hodnocení. Nicméně tato hodnocení mají často značně formální 
charakter,  neopírají  se  o měřitelné  parametry  dopadů  a  omezují  se  ve 
většině  případů  na  výstupy  a  výsledky,  často  bez  dalšího  rozlišení  jejich 
kvality. 
Zachování stávajícího stavu,  jak při hodnocení projektů,  tak při hodnocení 
programů,  v sobě  nese  především  riziko  nízké  efektivity  vynakládaných 
veřejných prostředků. Málo kvalitní hodnocení projektů vede k financování 
méně  kvalitního  výzkumu  na  úkor  výzkumu  kvalitního  s logickou 
suboptimální  alokací  veřejných  zdrojů,  ohrožení  kvalitních  výzkumných 
týmů  na  úkor  týmů  podprůměrných.  Obdobně  v případě  hodnocení 
programů  zachování  stávajícího  formálního  hodnocení  poskytuje  pouze 
minimální  relevantní  zpětnou  vazbu  pro  poskytovatele  podpory  a 
minimalizuje  možnost  zdokonalovat  a  zefektivňovat  nastavený  systém 
podpory. 


 
d) Čtvrtým  souvisejícím  problémem  je  nedostatečná  prioritizace 


aplikovaného VaV  podporovaného  z veřejných  zdrojů  v ČR.  ČR  jako malá 
země  se dnes  snaží  realizovat výzkum ve většině výzkumných oblastí,  což 
brání  potřebné  koncentraci  zdrojů  pro  dosažení  světové  excelence  ve 
vybraných  oborech  (kde  máme  reálnou  šanci  této  úrovně  dosáhnout). 
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  Stanovení  priorit  je  proto  nezbytné  pro  dosažení  (směřování  ke)  světové 


excelence ve výzkumu, neboť ta vyžaduje koncentraci lidských, finančních a 
dalších kapacit, přičemž postupující specializace na globální úrovni vyžaduje 
selektivnost na  stále vyšším  řádu  (tj.  specializace a koncentrace  již nikoliv 
pouze na úrovni  zemí,  ale  celého  kontinentu).  Současné  stanovení priorit 
aplikovaného VaV v ČR  je příliš obecné a široké, často sleduje více tradiční 
klasifikaci průmyslových oborů nebo vědních disciplin než problémovost a 
potřebu  mezioborových  řešení.  Chybí  problémová  orientace  odrážející 
dostatečně  technologicky náročnou poptávku  ze  strany uživatelů výsledků 
VaV  (firem,  zdravotnických  zařízení,  veřejného  sektoru),  stejně  jako 
dostatečná  konkrétnost  priorit  tak,  aby  bylo  možné  na  jejím  základě 
zformulovat i konkrétní nabídku řešení ze strany VaV pracovišť. Priority VaV 
je třeba stanovit nejen s ohledem na zaměření VaV excelence a inovačního 
potenciálu podnikového  sektoru v ČR, ale zejména ve vazbě na poptávku 
na  globálních  trzích  a  odhad  globálních  sociálních,  ekonomických  a 
technologických trendů (foresight). Na základě foresightu (otevřený systém 
sběru,  hodnocení  a  transformace  signálů  pro  strategické  rozhodování) 
budou v následujících letech definovány technologické oblasti strategického 
významu pro  ekonomický  růst  ČR  (viz projekt  Inovace‐Foresight  a  klíčové 
technologické  oblasti),  podle  kterých  bude  třeba  upravit  rovněž  priority 
VaV,  aby  jejich  zaměření  a  následně  výsledky  VaV  odpovídaly  tržní 
poptávce. 
V  této  souvislosti  je nutné  zdůraznit,  že v  souladu  s Principy pro přípravu 
národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a  inovací schválenými 
usnesením vlády ze dne 6. dubna 2011  č. 244 mají být priority stanoveny 
pro orientovaný VaVaI bez ohledu na  to, zda  se  jedná o  základní výzkum, 
aplikovaný výzkum, experimentální vývoj  či  inovace. Nicméně priority pro 
základní/excelentní  výzkum  nutně  nemusejí  být  tytéž,  jako  priority  pro 
aplikovaný výzkum, protože excelence ve výzkumu nemusí být dostatečně 
reflektována (jako je tomu v současnosti) v podnikové sféře a naopak. 
Rizikem  stávajícího  stavu  je  další  zaostávání  ČR  za  světovou  špičkou  v 
důsledku  nedostatečné  specializace,  což  velmi  pravděpodobně  prohloubí 
zaostávání  za  zeměmi,  které  budou  lépe  připraveny  na  rozvoj 
konkurenceschopnosti  založené  na  inovacích  (atrakce  špičkových 
odborníků, investic firem, nejtalentovanějších studentů ad.). 


 
e) Pátým  systémovým  problémem,  který  snižuje  efektivitu  vynakládání 


prostředků na VaV z veřejných zdrojů, je nedostatečná odborná kapacita a 
institucionální překážky pro manažerské řízení výzkumných organizací. 
V úrovni  řízení  výzkumu  existují  mezi  jednotlivými  výzkumnými 
organizacemi  v  ČR,  resp.  jejich  součástmi,  značné  rozdíly,  obecně  je  však 
úroveň  řízení VaV na  znepokojivě nízké úrovni,  stále přetrvává  i extrémní 
názor,  že  „vědu  není  možné  řídit“.  Ve  většině  případů  zcela  chybí 
strategické řízení na úrovni celých institucí i výzkumných týmů a skupin, tj. 
chybí  stanovování  dlouhodobých  cílů,  jejich  sledování,  měření  a 
vyhodnocování, rozhodování o dalším směrování výzkumu jsou často činěna 
ad hoc, nebo ze setrvačnosti, a bez dobré znalosti mezinárodního kontextu. 
V důsledku  toho  nejsou  dostatečně  vyvinuté  interní  pobídkové  nástroje 
podporující kvalitu, ani nástroje pro sankcionování neefektivity, chybí vzory 
dobrého řízení výzkumné činnosti pro mladé výzkumníky, často zcela chybí 
vzdělávání v managementu VaV. Promyšlená politika rozvoje lidských zdrojů 
je  výjimkou,  politika  v oblasti  využití  duševního  vlastnictví  až  na  vzácné 
případy  chybí. Vedle  toho nastavení vnitřních procesů v řadě výzkumných 
institucí  vytváří  vysokou  administrativní  zátěž  pro  výzkumníky,  což  je  – 
v kombinaci  s málo  výkonným  podpůrným  aparátem  –  odvádí  od  vlastní 
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výzkumné práce a snižuje jejich vědeckou produktivitu. 
Riziko neutěšeného stavu spočívá především v přetrvávání nízké efektivity 
investic do VaV, současně s sebou nese riziko nízké mezinárodní atraktivity 
českých VaV pracovišť, a v důsledku jak odliv talentovaných výzkumníků do 
zahraničí, tak i pokračující zaostávání ČR za světovou špičkou. 


 


2. Zkvalitnění materiálních podmínek pro výzkumnou  činnost s důrazem 


na zapojení do mezinárodní spolupráce ve VaV  


f) Špičková  výzkumná  infrastruktura  je  základním  předpokladem  pro 
excelentní výzkum.  Její  finanční náročnost v čase  roste, spolu s tím  roste  i 
potřeba posilování koncentrace materiálních a lidských zdrojů, a proto je ve 
stále větší míře sdílena v mezinárodním měřítku.  Špičková infrastruktura je 
zároveň  „magnetem“  pro  špičkové  výzkumníky,  jejichž  týmy  jsou  zase 
vysoce významným faktorem ovlivňujícím  investice firem. Kvalita a četnost 
špičkových  výzkumných  infrastruktur  na  území  ČR  je  podprůměrná,  což 
vede nejen k nižší kvalitě výzkumu, ale i k nedostatečnému vytváření vazeb 
na náročné klienty z aplikační sféry a neúčinnému využívání výsledků VaV v 
inovacích. Dalším důsledkem je i odliv výzkumných pracovníků do zahraničí. 
Bez omezeného množství pečlivě vybraných a dlouhodobě podporovaných 
kvalitních  výzkumných  infrastruktur  není  reálné  očekávat  v ČR  rozvoj 
špičkového výzkumu.  
Deficit  v oblasti  výzkumných  infrastruktur  se  částečně  daří  řešit  díky 
rozsáhlým  investicím do nových VaV  infrastruktur  ze  strukturálních  fondů 
(SF)  v období  2007‐13  (především  z OP  VaVpI).  To  se  však  netýká  Prahy, 
která není způsobilá z těchto prostředků čerpat, netýká se to také zajištění 
přístupu českých vědců ke sdíleným špičkovým výzkumným infrastrukturám 
v zahraničí, a rovněž to neřeší otázku dlouhodobé udržitelnosti infrastruktur 
nově vybudovaných ze SF po roce 2015. V tomto ohledu nesmí být cílem ČR 
udržitelnost  těchto  infrastruktur pomocí  subvencí  z  veřejných prostředků. 
Je  třeba zaměřit podporu pouze do  těch  infrastruktur, které  jsou schopné 
získat pro své výzkumné aktivity spolufinancování ze soukromých zdrojů a 
dokáží  spolupracovat  s podnikovým  sektorem  a  převést  své  výsledky  do 
konkrétních tržně úspěšných aplikací. Jistota financování z veřejných zdrojů 
nikdy  nebude  VaV  instituce  motivovat  k hledání  soukromého  kapitálu  a 
k vývoji technologií, jejichž zaměření bude odpovídat poptávce na trhu. 
Pro udržení dlouhodobé špičkovosti ve výzkumu  je nezbytný postupný up‐
grade  nových  infrastruktur,  i  zachování  otevřeného  přístupu  k českým 
infrastrukturám  v rámci  ČR,  tak  i  otevřeného  přístupu  k zahraničním 
infrastrukturám pro české výzkumníky. 
Riziko  aktuálního  stavu  spočívá  především  v tom,  že  bez  promyšlené 
strategie  a  systematické  práce  s projekty  nových  infrastruktur  hrozí,  že 
investice,  které  se  zrealizují  v období  do  roku  2015,  nebudou  schopny 
přinést  očekávané  společenské  a  ekonomické  přínosy. Dále  hrozí,  že  bez 
kvalitního  systému průběžné evaluace velkých výzkumných  infrastruktur a 
bez  jasných pravidel pro  stanovení národních priorit  v tomto  směru hrozí 
nekoncepčnost a mrhání veřejnými prostředky. 
Další špičkové infrastruktury jsou již poměrně silně podporovány ze státního 
rozpočtu  v rámci  cestovní mapy  ESFRI.  Je  třeba  věnovat  větší  pozornost 
vtahu a zejména možným překryvům projektů VaVpI a ESFRI.  
 


3. Vytvoření podmínek pro kvalifikované lidské zdroje ve VaV 


g) Kvalitu  VaV  ovlivňuje  kromě  materiálního  vybavení  zejména  kvalita 
výzkumných pracovníků, úroveň  jejich  výcviku  a  rozvoj  jejich  kompetencí. 
V tomto  ohledu  trpí  česká  věda  zásadním  problémem  především  ve 
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  výchově  vědeckého  dorostu,  doktorských  studentů,  kteří  ve  výzkumu 


představují  hlavní  tažnou  sílu  pokroku.  Aktuální  systém  podpory 
postgraduálních  studentů  je  krajně  neefektivní  –  vysoká  míra 
nedokončených  studií,  při  současném  pobírání  stipendií,  nízká  výše 
doktorského stipendia nevytváří podmínky pro plné nasazení ve výzkumné 
práci  (nutnost  si  přivydělávat).  V důsledku  kvalitní  studenti  odcházejí  na 
PhD.  studium  do  zahraničí,  jen  omezené  procento  zahraničních  studentů 
přichází  do  ČR  (do  loňského  roku  především  ze  Slovenska,  kde  však  bylo 
vloni  zvýšeno  stipendium  zhruba  na  15 000  Kč/měsíčně,  což  se  již  nyní 
negativně projevuje i na počtech slovenských PhD. studentů v ČR).  
Je  zcela  evidentní,  že  bez  kvalifikovaného  vědeckého  dorostu  nebude 
možné  v ČR  rozvíjet  kvalitní  vědu. Přetrvávání dlouhodobě nevyhovujících 
podmínek vede již nyní k tomu, že náklady na jednoho absolventa PhD. jsou 
několikrát  vyšší  než  náklady  na  1  PhD.  studenta,  přitom  z vysokých  škol 
v rostoucí  míře  vycházejí  držitelé  PhD.,  kteří  postrádají  základní  návyky 
vědecké  práce  a  na  svých  pracovištích  přebírají  výchovu  dorůstající 
generace. 


h) Kromě  kvalitních  doktorských  studentů  představuje  hlavní  hnací  sílu 
špičkového  výzkumu možnost  získávat  vysoce  kvalifikované  výzkumníky, 
kteří získali zkušenosti na předních pracovištích v zahraničí. V tomto ohledu 
má  ČR  stále  značný  deficit,  byť  existují  některé  dílčí  pokusy  tento  stav 
napravovat  (např.  stipendia  J.E.  Purkyněho  AV  ČR,  některé  výzvy  OP  VK 
určené pro mimopražské regiony, nový program „Návrat“ MŠMT, program 
SoMoPro určený pro výzkumníky v Jihomoravském kraji). Chybí však dosud 
finančně  silný  celostátní  program  s garancí  dlouhodobého  financování 
s finančními  podmínkami  srovnatelnými  se  špičkovými  granty  v zahraničí 
(EMBO, Wellcome Trust, ERC apod.), který by vhodným způsobem doplnil 
rozvoj pracovišť špičkového výzkumu v ČR. 
Hlavním  rizikem  v tomto  ohledu  je  narůstající  konkurence  zahraničí,  kdy 
stále větší počet zemí a regionů obdobné programy vytváří. Atraktivita ČR 
pro špičkové vědce  je obecně nízká, například kvůli  jazykové bariéře, ale  i 
přetrvávajícím  systémovým  problémům  v politice  VaV.  Absence 
odpovídajícího  nástroje  pak  často  znesnadňuje  pobyt  či  reintegraci  těm 
nemnohým vědcům se zahraniční zkušeností, kteří chtějí v ČR působit. 


Příklad ze 
zahraničí 


a) Z hlediska  zahraniční  praxe  je  obtížné  doporučit  konkrétní  model 
institucionálního  uspořádání  a  dělby  kompetencí  v politice  VaV.  Existuje 
řada  dobrých,  funkčních  modelů,  které  však  odrážejí  institucionální 
specifika  jednotlivých  zemí.  Pro  přehled  jednotlivých  zemí  z hlediska 
institucionální  uspořádání  v oblasti  politiky  VaV  viz  webové  stránky 
projektu  ERAWATCH  financovaného  Evropskou  komisí 
(http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm).  


b) Možnou  inspirací  při  hodnocení  výzkumných  institucí  mohou  být 
zkušenosti  Nizozemí  (od  roku  2009  Standard  Evaluation  Protocol 
http://www.knaw.nl/content/Internet_KNAW/publicaties/pdf/20091052.p
df ), případně Francie, Norska, Austrálie, nebo kombinace těchto přístupů. 
Kromě toho je v současnosti ve fázi realizace tzv. systémový projekt MŠMT 
s názvem Mezinárodní  audit VaVaI  v ČR  (www.czaudit.cz),  který  se  touto 
problematikou  zabývá  a  jeho  výstupem  by měl  být  do  konce  roku  2011 
konkrétní  návrh  vhodné  metodiky  opřený  o  dobrou  praxi  ze  zahraničí. 
Nejasné zůstává další využití tohoto výstupu. 


c) Možných dobrých praxí ze zahraničí existuje celá řada, vhodným příkladem 
může být zkušenost Rakouska, kde v 90.  letech byl  identifikován obdobný 
problém  a  potřeba  sdílet  zkušenosti  a  posílit  know‐how  v oblasti 
hodnocení VaV (projektů  i programů). Návazně byla ustavena neformální 
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expertní  skupina  fungující  dodnes,  jejíž  webové  stránky  jsou  volně 
dostupné (www.fteval.at). 


d) I zde existuje řada dobrých praxí ze zahraničí (např. technologický foresight 
realizovaný  v   Irsku  od  roku  1999 
http://www.forfas.ie/publication/search.jsp?ft=/publications/1999/Title,36
95,en.php).  Je  však  třeba  zdůraznit,  že  vlastní  zpracování  expertní  části 
foresightu  představuje  pouze  dílčí  číst  úspěšného  procesu  stanovení  a 
naplnění tematických priorit. Tento proces musí probíhat v těsné vazbě na 
budování  administrativní  kapacity  ve  veřejném  sektoru  a  řízeného 
posilování partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. 


e) Nástroje pro zkvalitňování řízení výzkumu se v zahraničí uplatňují převážně 
uvnitř  jednotlivých výzkumných organizací  formou  interního vzdělávání, a 
to obvykle s ohledem na specifika dané vědecké disciplíny. V případě ČR by 
se  tedy  nabízela  možnost  navázat  spolupráci  s některými  špičkovými 
zahraničními  výzkumnými  organizacemi,  které  pokrývají  širší  spektrum 
vědeckých disciplin a  jsou  tak schopné poskytnout své zkušenosti  formou 
mentoringu  pro  širší  spektrum  výzkumných  organizací  v ČR  (např.  Max 
Planck  Gesellschaft  nebo  Fraunhofer  Gesellschaft  v  SRN,  VTT  ve  Finsku, 
apod.). 


f) Možnou  inspirací  pro  tvorbu  nového  programu  na  podporu  špičkových 
výzkumných  infrastruktur může  být  dosavadní  zkušenost  z realizace  OP 
VaVpI, kde byl systém evaluace a následné negociace projektů  inspirován 
zkušenostmi  ze  zahraničí  (7.  Rámcový  program  EU,  Lucembursko, 
Rakousko). Princip spočívá v nezávislém expertním hodnocení zahraničními 
odborníky,  kteří  doporučují  úpravy  projektů,  včetně  konkrétní 
výkonnostních  parametrů  projektů.  Jako  inspirace  pro  proces  tvorby 
národních priorit v oblasti výzkumných infrastruktur v ČR může být využita 
zkušenost  z fungování  ESFRI  (European  Strategic  Forum  on  Research 
Infrastructures – viz http://ec.europa.eu/research/infrastructures) 


g) Inspiraci  pro  zavádění  standardů  kvality  v doktorském  studiu  je možné 
nalézt  v rámci  Evropské univerzitní  asociace  (EUA),  resp.  EUA Council  for 
Doctoral  Education,  který  je  integrální  součástí  EUA  (viz 
http://www.eua.be/cde).  


h) Inspirací  pro  zavedení  národního  programu  pro  lákání  špičkových  vědců 
mohou  být  (kromě  existujících  národních  iniciativ)  také  obdobné 
osvědčené programy, např. finský FiDiPro (www.fidipro.fi). 


 
 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


a) Stanovení odpovědnosti, rozhodnutí o institucionálním 
řešení, prosazení navrženého řešení do praxe (východiskem 
výsledky „kulatých stolů“). 


 


Vznik a zdárné 
fungování nové entity 
s patřičnými 
odpovědnostmi 
v oblasti politiky VaV 


n.a. 
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  b) Vytvořit novou metodiku hodnocení výzkumných 


organizací, její uvedení do praxe. 


 


Zavedení nového 
mechanismu 
rozdělování 
institucionálních 
prostředků (vč. 
výkonnostních 
smluv). 
 


n.a. 


c) Revize používaných metodik hodnocení projektů a 
programů podpory VaV; případný návrh další 
restrukturalizace a redukce počtu poskytovatelů. 


 


n.a. (v tuto chvíli není 
možné stanovit ‐  
aktuální systém 
hodnocení 
neumožňuje posoudit 
efektivitu, nový 
systém by měl 
usilovat o nastavení 
metodik, které toto 
v rozumné míře 
umožní). 


n.a. 


d) Aktualizace priorit aplikovaného výzkumu. 


 


Koncentrace 
prostředků pro 
aplikovaný VaV na 
prioritní témata. 
 


Min. 50 %. 
 


e) Vyhodnocení právních a institucionálních překážek 
efektivního řízení výzkumných organizací; proškolení 
dostatečného počtu výzkumných pracovníků 
v managementu VaV. 


Vyhodnocení 
překážek a návrh na 
případné 
institucionální a 
právní reformy; počet 
proškolených 
výzkumníků 


Min. 100 
proškolených 
pracovníků 
v pozicích 
manažerů ve VaV 
institucích. 
 


f) Ustavení nového programu na podporu výzkumných 
infrastruktur, jehož součástí bude i kvalitní metodika 
vyhodnocení stávajících infrastruktur a stanovení národních 
priorit. 


 


Podpora omezeného 
počtu špičkových 
infrastruktur 
(investice i rozvoj 
lidských zdrojů). 
 


Min. 5 podpořených 
špičkových 
infrastruktur / cca 
5‐10 % veřejného 
rozpočtu VaV ročně 
určeno na tento 
účel (v závislosti na 
počtu vybraných 
infrastruktur). 
 


g) Reforma a zefektivnění systému doktorského studia.  Zvýšení podílu 
dokončených PhD. 
studií při současném 
zpřísnění 
kvalitativních 
požadavků. 
 


Min. 60 % 
úspěšnost 
v dokončení studia. 
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h) Ustavení nového prestižního programu, který umožní 
hostování špičkových vědců na předních VaV pracovištích v 
ČR 


 


Podpora špičkových 
vědců přicházejících 
do ČR. 
 


Min. 50 
podpořených 
špičkových vědců 
v ČR / cca 1 % 
veřejného rozpočtu 
VaV ročně určeno 
na tento účel. 
 


 


 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Veřejná správa 
Veřejná správa odpovědná za tvorbu a realizaci politiky VaV; výzkumné organizace; 
výzkumní a techničtí pracovníci ve VaV, včetně studentů doktorského studia. 


Finanční dopady 


a) Obtížně odhadnutelné, nicméně náklady je možné odhadovat v řádu desítek 
mil. Kč ročně (tj. desítky nových kvalifikovaných pracovníků veřejné správy). 
Současně  je však pravděpodobné,  že by minimálně u  části  těchto nákladů 
mělo jít o přeskupení a racionalizaci stávajících nákladů. 


b) Vypracování  nové  metodiky  je  již  finančně  pokryto  (systémový  projekt 
MŠMT  hrazený  z OP  VK).  Implementace  nové  metodiky  (evaluace 
výzkumných pracovišť) se bude pohybovat v řádek desítek mil. Kč ročně  (v 
závislosti na zvolném měřítku podrobnosti hodnocených institucí). 


c) Posouzení  a  revize  stávajících  metodik  hodnocení,  včetně  návrhu  na 
případnou racionalizaci počtu poskytovatelů podpory – cca 10 mil Kč. 


d) Vytvoření  nových  priorit  orientovaného  výzkumu  (již  finančně  pokryto, 
podklady  zpracovává  a  proces  organizačně  a  metodicky  zajišťuje  TC  AV 
v rámci  veřejné  zakázky  udělené  Úřadem  vlády).  Náklady  na  zpracování 
rámcově  20  mil  Kč  (náklady  na  řízení  procesu  viz  bod  a).  Nicméně  do 
budoucna  bude  třeba  tyto  priority  přizpůsobit  identifikovaným 
technologickým oblastem strategického významu pro ekonomický růst ČR1 


e) Posouzení a případná revize právních a institucionálních překážek bránících 
efektivnímu  řízení  výzkumných  institucí  ‐    cca  10 mil  Kč.  Proškolení  100 
pracovníků v pozicích manažerů ve VaV institucích – cca 20 mil Kč/rok. 


f) Nový program na podporu špičkových  infrastruktur – do cca 1‐2,5 mld. Kč 
ročně (v závislosti na počtu vybraných infrastruktur). 


g) Metodika  hodnocení  kvality  PhD.  studia  a  následná  revize  kvality 
doktorského  studia  –  30 mil  Kč  jedenkrát  za  4  roky  (při  opakování  není 
nutné zpracovávat novou metodiku, pouze odladit platnou). 


h) Program  pro  hostování  špičkových  vědců  (restrukturalizace  stávávajících 
programů/příp. vznik nového programu) – cca 250 mil Kč/rok 


 
V řadě případů je možné zvážit využití prostředků ze strukturálních fondů, a to jak ve 
stávajícím, tak v následujícím programovacím období. 


 
 
 
 


                                                                 
1 viz projekt Inovace‐ Foresight a klíčové technologické oblasti 
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Popis realizace projektu 
   
a) Návrh není předmětem projektu – vyžaduje politické rozhodnutí. 


 
b) Jako řešení se nabízí převzetí (s případnými adaptacemi pro české prostředí) systému hodnocení výzkumných 


pracovišť ze zahraničí, resp. kombinace prvků několika obdobných systémů (např. Nizozemí, Francie, případně 
Austrálie, Norsko). Nový systém by se neměl soustředit výlučně na kvantitu historických výstupů, ale měl by 
zohlednit  i  další,  dlouhodobější  aspekty  hodnocení  (dlouhodobé  výsledky  a  dopady  práce  výzkumných 
institucí),  rozvojové  plány  do  budoucna  v podobě  předem  dohodnutých  měřitelných  cílů  a  ověřitelných 
skutečností,  měl  by  klást  ve  větší  míře  důraz  na  kvalitativní  aspekty,  včetně  odpovídajícího  zapojení 
expertního hodnocení  (peer review), a měl by být oborově diferencovaný. Konečně nový systém by měl být 
pro  výzkumné  organizace  také  nástrojem  zlepšení  jejich  výkonnosti,  např.  zavedením  institutu  tzv. 
výkonnostních  smluv  (performance  contracts),  kdy  se  jednotliví  příjemci  zaváží  za  přidělený  objem 
institucionálních prostředků  jednak dosáhnout konkrétních cílových hodnot klíčových měřitelných  indikátorů 
(např.  smluvní  výzkum,  počty  skutečně  aplikovaných  výsledků,  prodané  licence, mezinárodní  granty,  počty 
publikací v odpovídající kvalitě, počty absolventů doktorského studia apod.), jednak také k zavedení interních 
reforem uvnitř svých organizací (např. zavedení systému, který bude bonifikovat žádoucí typ chování ‐ posílení 
orientace  na  požadavky  praxe,  zlepšení  interního  systému  hodnocení  kvality,  průběžné  zvyšování  kvality  a 
produktivity v publikační činnosti, apod.). 
 


c) Možným  řešením  při  zefektivnění  hodnocení  projektů  je:  (i)  ve  větší míře  přejít  na  hodnocení  projektů 
zahraničními  experty;  (ii)  vybudování  interní  expertní  hodnotící  kapacity  (např.  po  vzoru  finské  agentury 
TEKES); (iii) rozšíření systému hodnocení in‐situ (co možná nejvíce pomocí konsensuálních meetingů) na úkor 
hodnocení na dálku, které se krátkodobě může zdát jako levnější, ale vysoká chybovost (v ČR často záměrná) 
takového  hodnocení  v sobě  nese  potenciálně  vysoké  ztráty  z neefektivního  rozdělení  zdrojů;  (iv)  revize 
stávajících procedur, které umožňují ovlivňovat výsledek hodnocení v dalších krocích  (např. omezit možnost 
oborových  panelů  měnit  pořadí  projektů  apod.);  (v)  posílit  kontrolní  pravomoci  poskytovatelů  podpory 
(agentur)  na  úrovni  jednotlivých  projektů,  včetně  hodnocení  výsledků  a  dlouhodobých  dopadů  projektů 
(nikoliv pouze formální kontroly počtu výstupů) a klást důraz na uplatňování těchto pravomocí. 
V oblasti hodnocení programů  je  řešení dlouhodobé, kde  je v prvé  řadě nutné:  (i) v maximální možné míře 
zavést do praxe systém kaskádového principu hodnocení programů (tj. oddělení koncepce a implementace od 
hodnocení programů);  (ii) uskutečnit ex‐post hodnocení všech programů realizovaných v posledních  letech a 
vyvodit  z něj  důsledky  pro  nastavení  cílů  nových  programů  (ověřitelnost,  časový  horizont  naplňování  cílů 
apod.) a hodnocení programů do budoucna,  včetně možnosti omezit  financování prostřednictvím  subjektů, 
kde není hodnocení dlouhodobě prováděno v náležité kvalitě. Logickou součástí tohoto procesu by měla být 
(iii) další koncentrace prostředků do menšího počtu agentur, kde i přes deklarovanou snahu o integraci v rámci 
Reformy  systému  výzkumu,  vývoje  a  inovací  v ČR  (zahájena  v roce 2008 –  viz www.vyzkum.cz)  zůstala  tato 
snaha  naplněna  jen  částečně.  Aktuální  rozdrobení  do  většího  počtu  poskytovatelů  státní  podpoy  má  za 
následek nehospodárnost a absenci kritické masy kvalifikovaných pracovníků v celém systému. 
 


d) Možným řešením je stanovit a průběžně aktualizovat dostatečně selektivní, konkrétní a mezioborové priority 
orientovaného veřejného výzkumu ve vazbě na  (i) kvalitu existujících týmů, (ii) strategické zvážení reálnosti 
dosažení  světové  excelence,  (iii)  strukturu  a  potřeby  uživatelů  výsledků  VaV  (vč.  firem),  (iv)  aktuální  a 
očekávané  potřeby  společnosti  a  (v)  identifikované  technologické  oblasti  strategického  významu  pro 
ekonomický  růst  ČR  (viz projekt  Inovace  ‐ Foresight a klíčové  technologické oblasti)  tak, aby priority VaV a 
následně i výsledky VaV odpovídaly poptávce na globálních trzích a sociálním, ekonomickým a technologických 
trendům. V tomto ohledu bude třeba vycházet rovněž z priorit VaV stanovovaných v současné době RVVI na 
základě  Principů  pro  přípravu  národních  priorit  výzkumu,  experimentálního  vývoje  a  inovací  schválenými 
usnesením vlády ze dne 6. dubna 2011 č. 244. Následně by bylo žádoucí vytvořit podmínky pro střednědobou 
restrukturalizaci zaměření výzkumných organizací na prioritní témata VaV (např. finanční pobídky k tomu, aby 
se  nadpoloviční  většina  VaV  kapacit  v oblasti  aplikovaného  VaV  soustředila  na  vybrané  národní  priority 
s důrazem na spolupráci napříč obory).  
 


e) Možné  řešení  je  v kombinaci  několika  nástrojů:  v prvé  řadě  je  to  posílení  pravomocí  vedení  výzkumných 
organizací  (jak  v případě  v.v.i.,  tak  vysokých  škol)  tak,  aby  bylo možné  je  řídit  na  základě manažerských 
principů. Dále je nezbytné zvyšovat kvalifikaci vedení výzkumných institucí, a to již od pozic nižšího a středního 
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výzkumného managementu  (počínaje  od  vedoucí  výzkumných  skupin)  s využitím  dobré  praxe  ze  zahraničí. 
Konečně je možné využít zavedení výkonnostních smluv v oblasti institucionálního financování (viz bod b) jako 
pobídkového mechanismu pro zefektivnění řízení uvnitř výzkumných organizací. 


 
f) Jako možné řešení se nabízí ustavení nového programu podpory up‐gradu, strategického rozvoje a posilování 


internacionalizace  nově  budovaných  i  stávajících  výzkumných  infrastruktur  ČR.  Tento  program  by měl  být 
spolufinancován ze SF po roce 2013, bude vyžadovat aktualizaci aktuálního programu hrazeného z národních 
zdrojů,  včetně  aktualizace  priorit  ČR  v oblasti  výzkumných  infrastruktur  (viz  Cestovní  mapa  ČR  velkých 
infrastruktur  pro  VaVaI  z roku  2010  ‐  http://www.msmt.cz/vyzkum/schvaleny‐text‐cestovni‐mapy).  V rámci 
programu bude nutné  


(i) umožnit využití prostředků  (ať už opět  se  spolufinancováním  ze SF po  roce 2013, nebo  z prostředků 
národních)  na  postupný  up‐grade  a  sdílení  výzkumných  infrastruktur  (nutnost  zachovat  špičkovost  a 
otevřený přístup k infrastrukturám jak v rámci ČR, tak i vůči zahraničí, ale vždy v těsné vazbě na výsledky 
hodnocení dosavadní činnosti), dále  
(ii) zvyšovat kvalifikaci pracovníků a posilovat mezinárodní mobilitu mezi výzkumnými institucemi / centry 
spravujícími nové infrastruktury a předními světovými pracovišti (mobility a zvyšování kvalifikace na všech 
úrovních –  výzkumníci,  kvalifikovaný  technický personál pro obsluhu  infrastruktur, možnost  společných 
nadnárodních  kurikul  zaměřených  na  doktorské  studium  s využitím  nových  infrastruktur,  event.  vznik 
společných meziinstitucionálních graduate schools, apod.).  


Nový program by měl brát v potaz: (i) nově budované  infrastruktury ze SF, které do značné míry předurčují 
dlouhodobé zaměření výzkumu v ČR, (ii) dosud neuspokojené potřeby Prahy, kde v některých případech bude 
potřeba posílit  stávající pražské VaV  infrastruktury národního významu  z národních  zdrojů, event.  ze SF po 
roce 2013, a (iii) především vazbu na stanovené národní priority orientovaného výzkumu (viz bod d).  
Při  podpoře  špičkových  infrastruktur  je  třeba  kromě  prostředků  ze  SF  počítat  i  s národní  cestovní mapou 
ESFRI, v rámci které  jsou další  infrastruktury  již poměrně  silně podporovány  ze  státního  rozpočtu.  Je  třeba 
věnovat  větší  pozornost  vtahu  a  zejména možným  překryvům  projektů  VaVpI  a  ESFRI  a  zajistit  tak  větší 
transparentnost  systému  financování  špičkových  infrastruktur. Kritéria pro přidělování podpor  (viz dále) by 
přitom měla být obdobná bez ohledu na zdroje financování. 
Kromě podpory  infrastruktur, které  jsou prokazatelně schopny produkovat excelentní badatelský (základní) 
výzkum, je podporu třeba směřovat zejména do těch špičkových infrastruktur, které jsou schopné získat pro 
své výzkumné aktivity spolufinancování ze soukromých zdrojů a které dokáží spolupracovat s podnikovým 
sektorem  a  převést  výsledky  svého  výzkumu  a  vývoje  do  konkrétních  tržně  úspěšných  aplikací.  Jistota 
financování  z veřejných  zdrojů  nikdy  nebude  VaV  instituce  motivovat  k hledání  soukromého  kapitálu  a 
k vývoji produktů, jejichž zaměření bude odpovídat potřebám trhu.  
Při poskytování podpor a výběru projektů je třeba zohlednit následující kritéria, která musí žadatel o podporu 
splnit: 


1) Spolufinancování ze soukromých zdrojů  
- je  třeba zaměřit podporu zejména do  těch  infrastruktur, které  jsou schopné získat pro své 


výzkumné aktivity spolufinancování ze soukromých zdrojů a  
- žadatel o podporu by měl specifikovat,  


i. jaká část jeho aktivit je zaměřena na základní výzkum (u kterého lze očekávat nižší 
nebo žádnou míru financování soukromým kapitálem) a  


ii. jaká část VaV aktivit  je zaměřena na aplikovaný (orientovaný) výzkum – zde musí 
být pevně stanoven minimální podíl soukromého kapitálu jako podmínka pro získání 
veřejné podpory. Zároveň by se měl poměr veřejné podpory k soukromým zdrojům 
postupně snižovat 


- spolufinancování  ze  soukromých  zdrojů  je  nezbytné  vzhledem  k dlouhodobé  udržitelnosti 
velkých výzkumných infrastruktur po skončení nyní navrhované podpory (po roce 2016), kdy 
lze očekávat, že veřejné podpory nebudou dostupné, nebo přinejmenším nebudou dostupné 
v současné  výši.  Nestanovení  jasných  podmínek  pro  podpory  a  absence  transparentního 
systému  jejich hodnocení  již při poskytnutí současné podpory povede k dalším nárokům na 
(vyšší)  veřejné  financování  po  roce  2016.  Financování  velkého  počtu  velkých  VaV 
infrastruktur z veřejných prostředků bez zapojení soukromého financování  je dlouhodobě 
neudržitelné.  


2) Schopnost produkovat komerčně úspěšné aplikace  
- motivovat VaV  instituce k převodu výsledků  jejich činnosti do konkrétních  tržně úspěšných 


aplikací (schopnost reagovat na poptávku na trhu). 







Prostředí pro excelentní VaV 


12  
 


39 
   
In
o
va
ce
 


- zohlednit kritérium hodnotící  schopnost  získat vlastní  zdroje  financování – patenty, prodej 
licencí, spolupráce s firmami atd. 


3) Zaměření VaV infrastruktury odpovídá stanoveným prioritám VaV  
- Prioritizace  VaV  je  nezbytná  vzhledem  k velikosti  ČR  a  dostupným  zdrojům  ‐  je potřebě 


koncentrace zdrojů pro dosažení světové excelence ve vybraných oborech.  
- většina  podpor  by  měla  směřovat  do  oblastí  prioritních  pro  ČR  (platí  zejména  pro 


orientovaný  výzkum)  ‐  současné  podpory  by  měly  zohledňovat  priority  orientovaného 
výzkumu, které v současné době připravuje RVVI. 


- Do  budoucna  by  podpora měla  být  zaměřena  do  oblastí,  u  kterých  lze  očekávat,  že mají 
potenciál stát se významným zdrojem růstu konkurenceschopnosti ČR, a to na základě vývoje 
globální poptávky a očekávaných sociálních, ekonomických a technologických trendů ‐ proto 
je nutné stanovit/modifikovat priority VaV s ohledem na identifikované technologické oblasti 
strategického významu pro ekonomický růst ČR.2  


-  
g) Možným řešením problému je striktní kontrola kvality doktorského studia v kombinaci s finančním posílením 


prostředků na doktorská stipendia. Rovněž by bylo vhodné vázat část podpory studentů na dokončení studia 
při  současném  dodržení  nezbytných  kvalitativních  parametrů  (nikoliv  na  prosté  dokončení,  což  by  vedlo 
k nežádoucímu  snižování  nároků  na  studenty). Ačkoliv  chybí  přesné  analýzy,  je možné  se  domnívat,  že  při 
striktním dodržování podmínek studia (tj. tlak na to, aby studentům, kteří se fakticky studia neúčastní, nebylo 
tolerováno  „studium“  v dalších  ročnících),  by  se  uvolnily  dodatečné  zdroje  v systému,  které  by mohly  být 
použity  buď  k mírnému  plošnému  zvýšení  stipendií,  nebo  k selektivnímu  udělování  dodatečných 
prospěchových  stipendií  pro  studenty,  kteří  se  skutečně  výzkumné  práci  plně  věnují  a  dosahují  dobrých 
výsledků. 
Další možností  na  zlepšení  situaci  ohledně  doktorského  studia  je  jeho  napojení  na  aplikační  sféru,  např. 
formou „industrial PhD“  (viz  také  "Horizontální mobilita" v projektu „Rozvoj  spolupráce a  transferu znalostí 
mezi podnikovým a výzkumným sektorem"). 
 


h) Možným  řešením  je posílit  stávající  aktivity na  celostátní  úrovni,  ideálně  s využitím  strukturálních  fondů,  a 
nejpozději pro období po roce 2013 zahrnout do tohoto programu také Prahu. 
 


 


Výstupy projektu 


a) Rozhodnutí o odpovědnosti za koncepci politiky VaV v ČR, vyčlenění nezbytných prostředků na ustavení 
odpovědné instituce a její činnost (východiskem výsledky „kulatých stolů“) 


b) Nová metodika hodnocení  
c) Revize  hodnotících  procedur  jednotlivých  projektů  a  programů;  případný  návrh  na  redukci  počtu 


poskytovatelů podpory 
d) Nové národní priority aplikovaného VaV v budoucnu vycházející z identifikovaných  technologické oblasti 


strategického významu pro ekonomický růst ČR 
e) Právní posouzení překážek efektivního řízení výzkumných organizací; proškolení 100 osob 
f) Výběr prioritních národních VaV  infrastruktur; vytvoření programu na  jejich rozvoj (spuštěn se začátkem 


nového programovacího období SF) zohledňujícího VaV excelenci a schopnost komerčně uplatnit výsledky 
jejich činnosti. 


g) Revize financování doktorského studia 
h) Nový prestižní program na podporu špičkových zahraničních vědců 


 
 
 
 
 
 
 


                                                                 
2 viz projekt Inovace‐ Foresight a klíčové technologické oblasti 
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Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


b) Vytvořit novou metodiku 
hodnocení výzkumných organizací,  


 


Uvedení nové metodiky do praxe (s 
dopadem na institucionální 
financování) 


 


2011
 
 
2012‐
2013 
 


2013
 
 
Průběžně 


MŠMT a 
RVVI 
 
RVVI 
(resp. 
pověřená 
autorita 
– viz bod 
a) 


 
 
Hodnocení bude nutné 
pravidelně opakovat, patrně 
s periodou 4 let 


c) Revize používaných metodik 
hodnocení projektů a programů 
podpory VaV; případný návrh další 
restrukturalizace a redukce počtu 
poskytovatelů. 


 


2012 2013 MŠMT a 
RVVI 
(resp. 
pověřená 
autorita) 


d) Vytvoření nové verze priorit 
aplikovaného výzkumu (naplňování 
průběžně min. do roku 2020) 


 


2011 2013
 
 
 
 


RVVI 
(resp. 
pověřená 
autorita) 


Priority VaV bude třeba 
průběžně modifikovat dle 
identifikovaných 
technologických oblastí 
strategického významu pro 
ekonomický růst ČR3 tak, aby 
jejich zaměření a následně i 
výsledky VaV odpovídaly 
poptávce na globálních trzích 
a sociálním, ekonomickým a 
technologických trendům 


e) Vyhodnocení právních a 
institucionálních překážek 
efektivního řízení výzkumných 
organizací; proškolení dostatečného 
počtu výzkumných pracovníků 
v managementu VaV. 


2012 2014 RVVI 
(resp. 
pověřená 
autorita) 


                                                                 
3 viz projekt Inovace‐ Foresight a klíčové technologické oblasti 







Prostředí pro excelentní VaV 


14  
 


39 
   
In
o
va
ce
  f) Ustavení nového programu na 


podporu výzkumných infrastruktur, 
jehož součástí bude i kvalitní 
metodika vyhodnocení stávajících 
infrastruktur a stanovení národních 
priorit. 


 


2012 2013 MŠMT 
(resp. 
pověřená 
autorita) 


‐ při směřování podpor je 
třeba zohlednit především: 
(i) schopnost výzkumných 
infrastruktur získat pro své 
výzkumné aktivity 
spolufinancování ze 
soukromých zdrojů a  
(ii) schopnost převést výsledky 
výzkumu do konkrétních tržně 
úspěšných aplikací. 
(iii) schopnost a míra 
spolupráce s podnikovým 
sektorem 
(další kriteria pro poskytování 
podpor viz 2. Realizace 
projektu bod f) 


g) Reforma a zefektivnění systému 
doktorského studia. 


2012 Průběžně  MŠMT 
(resp. 
pověřená 
autorita) 


Hodnocení bude nutné 
pravidelně opakovat, patrně 
s periodou 4 let. 


h) Ustavení nového prestižního 
programu, který umožní hostování 
špičkových vědců na předních VaV 
pracovištích v ČR 


2013 Průběžně MŠMT 
(resp. 
pověřená 
autorita) 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Silniční doprava


Gestor  MD  Spolugestor  MŽP, MMR, MPO 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2025 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt  je  součástí  dlouhodobé  strategie  dopravy,  která  řeší  komplexní 
problematiku  rozvoje dopravního  sektoru. Tato  strategie má  zajistit  koordinovaný 
rozvoj všech modů dopravy ‐ tj. silniční, železniční, vodní a letecké dopravy. Projekt 
"Dopravní  infrastruktura  –  silniční  doprava"  si  klade  za  cíl  zlepšit  nedostatečnou 
kvalitu silniční infrastruktury v ČR. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Kvalita silniční  infrastruktury v ČR  je silně podprůměrná. Podle žebříčku Světového 
ekonomického  fóra  se  ČR v  rámci EU umístila na 22. místě. Co  se  týče  srovnání  s 
ostatními  sektory  dopravy,  je  umístění  v  silniční  infrastruktuře  zdaleka  nejhorší  a 
snižuje  celkové  hodnocení  kvality  infrastruktury  ČR.  Z  tohoto  důvodu  je  nutné 
vnímat dobudování silniční infrastruktury jako prioritní. 1 
 


Identifikované problémy: 
- nedostatečná  kvalita  silniční  sítě,  vedoucí  v  nevyhovujících  trasách  ‐ 


průtahy  zastavěnými  územími.  (Pozn.  kvalita  silniční  sítě  je  hodnocena 
pomocí  pasportizace  komunikací.  Vyhodnocuje  se  soulad  s kvalitou 
předepsanou  v technických  podmínkách.  Kvalita  je  evidována  v Silniční 
databance Ostrava – detašované pracoviště ŘSD. Tuto databanku  je třeba 
modernizovat,  aktualizovat  a  k tomu  je  nutno  vypracovat  projekt 
informačního systému pro management kvality vozovek); 


- fragmentace  základního  skeletu  rychlostních  komunikací  je  zdrojem 
kongescí a kolizních situací; 


- vysoká  míra  vzniku  dopravních  kolon,  zejména  na  příměstských  a 
městských silničních komunikacích jako důsledek přivedení silniční dopravy 
do aglomerací, kterým chybějí obchvaty či okruhy. 


 


Důvody řešení:  
Efektivní  přeprava  zboží  po  ČR  a  Evropě  je  základním  předpokladem  pro 
konkurenceschopnost českých podniků. 


Příklad ze 
zahraničí 


Podle hodnocení Světového ekonomického  fóra  je kvalita silnic nejlepší ve Francii, 
Německu, Rakousku, Portugalsku a Dánsku. V těchto zemích hraje soukromý sektor 
významnou roli ve financování a provozování infrastruktury. 


                                                                 
1 Světové ekonomické  fórum používá pro mezinárodní  srovnání v oblasti  infrastruktury převážně  tzv.  "měkká data",  jimiž  je 
dotazování reprezentativního vzorku podnikatelů. 
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Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Prioritizace výstavby obchvatů a výstavby základní sítě 
dálnic a rychlostních silnic 
 
 
 


Existující plán je 
naplňován 


 
ano 


Zabezpečení financování 
Existující plán je 
naplňován 


ano 


Zpracování cenové optimalizace při výstavbě obchvatů a 
výstavbě základní sítě 


Existující plán je 
naplňován 


ano 


Zpracování harmonizace a cenové optimalizace oprav 
silniční sítě jak ve správě státu, tak i ve správě krajů. 
Bude doporučena odborná „supervize“ pro kontrolu 
předávaných staveb a oprav. 
 
Zpracování projektu managementu kvality vozovek 


Existující plán je 
naplňován 


ano 


Zajištění nezbytného rozsahu oprav a údržby pro zabránění 
další degradace již vybudované infrastruktury 


Kvalita silnic 
odpovídající 
technickým 
podmínkám 


2020 ‐ % 
odpovídajících 
úseků 
‐ u silnic I. třídy 90% 
‐ u silnic II. třídy 
60% 
‐ u silnic III. třídy 
50% 
‐ u místních 
komunikací 60% 


 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


Podnikatelé v dopravě a přepravě


Finanční dopady 


Pro efektivní  správu  silniční  sítě  je nutné především  stabilizovat  zdrojovou  stránku 
pro  dopravní  infrastrukturu  např.  navýšením  podílu  spotřební  daně  pro  SFDI  – 
zabránění  vysoké  meziroční  volatility  rozpočtů  –  nižší  závislost  na  každoročně 
přidělené dotaci ze státního rozpočtu. Pro dosažení cílů projektu by bylo třeba, aby 
ročně bylo k dispozici na nové investice a opravy silniční infrastruktury cca 70 mld. Kč 
na  silnice  ve  vlastnictví  státu  a  cca  25 mld.  Kč  na  řešení  problematiky  (převážně 
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opravy, částečně přeložky) silnic ve vlastnictví krajů a měst.


 


Popis realizace projektu 
 
První  fáze  bude  u  všech modů  dopravy  stejná.  Bude  nutné  vytvořit  analýzu možností  alternativních  způsobů 
financování a na základě multikriteriální analýzy vytvořit prioritizaci projektů k  realizaci. Mutlitkriteriální analýza 
zohlední mimo  jiné  také dopady na  životní prostředí. Cílem  je primárně  realizovat projekty  s nejvyšší přidanou 
hodnotou  za  vynaložené  peníze.  Za  tímto  účelem  bude  vytvořeno  expertní  zázemí  pro  hodnocení  projektů  a 
hodnocení rekonstrukcí a oprav pro zajištění kvality stávající infrastruktury. V této fázi bude také nezbytné vytyčit 
legislativní změny v jednotlivých modech dopravy.  
 
Naplnění  identifikovaných  cílů  je  podmíněno  stabilizací  a  navýšením  zdrojové  stránky  rozpočtu  určeného  pro 
dopravu  i  při  využití  privátních  zdrojů.  Cíle  bude  dosahováno  postupně  dobudováváním  páteřní  sítě  dálnic  a 
rychlostních  silnic  a  výstavbou  obchvatů  významnějších  sídel  na  hlavních  silnicích  I.  třídy.  Zároveň  je  primárně 
třeba  zajistit dostatečný  rozsah oprav  a  údržby pro  zamezení dalšího  zhoršování  již  vybudované  infrastruktury. 
Ambicióznost  těchto  cílů  je  podmíněna  také  provedením  klíčových  legislativních  změn  v  oblasti  investorské 
přípravy  staveb  (správní  proces  a  výkupy  resp.  vyvlastnění  pozemků).  V  návaznosti  na  rozvoj  sítě  je  nutné 
přihlédnout k realizaci propojení s ostatními módy dopravy (např. podpora veřejných logistických center). 
 
Stávající  princip  přímého  financování  rozvoje  dopravní  infrastruktury  ze  státního  rozpočtu  není  z  hlediska 
dlouhodobého  vývoje  státního  rozpočtu  dostačující,  v  této  souvislosti  se  hledání  alternativních  zdrojů  jeví  jako 
nezbytné.  Funkce  infrastruktury  coby  veřejného  statku  však  i  nadále  zůstane  zachována.  S  jiným  způsobem 
vnímání se ani v rámci EU neuvažuje. Veřejné financování s cílem zajištění veřejné služby za vybírané daně bude 
vždy rozhodující. 
 
Výstupy projektu: 
1. Plán investic s ohledem na zvýšení konkurenceschopnosti státu a jeho regionů – stanovení priorit výstavby. 
2. Doporučení ke konkrétním formám účinné odborné technické a ekonomické supervize. 
3. Kvalitní a trvale udržitelná fungující silniční doprava s minimálními dopady na životní prostředí a veřejné zdraví. 
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Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Revize finančního rámce 


Harmonizace poplatků za užití 
dopravní cesty ve vztahu k železniční 
dopravě 


2011 


 


2014 


 


MD, MF  Nový finanční rámec by se měl 
zaměřit na: 


- zajištění 
efektivnějšího využití 
finančních zdrojů; 


- stabilizaci zdrojové 
stránky navýšením 
podílu ze spotřební 
daně; 


- hledání alternativních 
finančních zdrojů 
(např. PPP); 


- prověření možností 
čerpání z evropských 
fondů; 


- rozšíření výkonového 
zpoplatnění na celou 
síť silnic I. tř. a část 
sítě silnic II. a III. tř.  


 


Legislativní změny umožňující 
zrychlení a zefektivnění přípravy 
investic, výkupů pozemků a 
projednávání s resortem MŽP. 


2011  2014  MMR, 
MD, MŽP 


Z legislativního hlediska bude 
nutné zaměřit se na: 


‐ přehodnocení schvalovacího 
procesu staveb dopravní 
infrastruktury dle stávajících 
zákonů; 
‐ zjednodušení procesu 
hodnocení dopadu na ŽP v 
souladu s Aarhusskou 
úmluvou; 
‐ revize limitů hlukového 
znečištění; 
‐ novela zákona o vyvlastnění 
a dalších souvisejících 
předpisů; 
‐ novela stavebního zákona. 
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Nastavení prioritizace projektů   2011 


 


 


2013  MD, 
MMR 


ČR v současné době 
nedisponuje podrobným 
materiálem, který by ve 
střednědobém a 
dlouhodobém horizontu 
sofistikovaně plánoval rozvoj 
dopravní infrastruktury 
s ohledem na rozvojové plány 
krajů, a na možnosti 
projednání s rezortem MŽP. 
Důležitým krokem takového 
procesu je správné 
vyhodnocení důležitosti 
staveb dopravní infrastruktury 
a jejich přidané hodnoty. 
Proto je nutné aplikovat 
metodu multikriteriálního 
hodnocení navrhovaných 
staveb.  


Realizace cílů 


‐ zajištění nezbytného rozsahu oprav 
a údržby; 


‐ dostavba základní sítě dálnic a 
rychlostních silnic; 


‐ vybudování obchvatů 
významnějších sídel na hlavních 
silnicích I. třídy. 


 


2011  2025 MD, 
MMR 


V návaznosti na prováděné 
změny ve finančním a 
legislativním rámci, je možné 
akcelerovat samotnou 
realizaci konkrétních 
vybraných projektů. 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Institucionální  rámec  pro  koordinaci  rozvoje  národního 


inovačního ekosystému 


Gestor  Vláda ČR  Spolugestor  RVVI, MPO, MŠMT 
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Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Účelem projektu je navržení změn pro vytvoření stabilního institucionálního rámce 
pro  vznik,  nastavení  a  koordinaci  politik  a nástrojů  v oblasti  výzkumu,  vývoje  a 
inovací.  
Vytvoření  stabilního  rámce  pro  řízení  a  koordinaci  národního  inovačního 
ekosystému1 vyžaduje změnu stávajícího rámce, resp. změnu rolí stávajících institucí 
a vztahů mezi nimi. Návrhy jsou založeny na doplnění a změně postavení stávajících 
organizací,  nové  organizace  nejsou  navrhovány.  Nové  nastavení  institucionálního 
rámce bude vyžadovat rozhodnutí Vlády ČR přinejmenším v následujících oblastech:  
1. Doplnění  a  jasné  rozdělení  kompetencí  institucí  inovačního  ekosystému  na 


národní  úrovni  –  RVVI,  MPO  (včetně  agentur  CzechInvest  a  CzechTrade), 
MŠMTGAČR a TAČR. 


2. Návrh vztahů, pravidel  spolupráce a vzájemné koordinace politik a nástrojů v 
oblasti VaV a podpory konkurenceschopnosti založené na  inovacích  (vytvoření 
inovačního ekosystému) 


Navrhované změny budou mít pravděpodobně důsledky ve změně kompetenčního 
zákona a zákona 130/2002 Sb. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Význam VaV a inovací pro růst ekonomiky ČR, národní inovační ekosystém 


V  ČR  roste  potřeba  (a  uvědomění  si  této  potřeby)  postupného  nahrazení 
dosavadních zdrojů ekonomického růstu, vycházejících z nízkých nákladů na vstupy, 
novými zdroji růstu, jimiž jsou podniky konkurující na trhu a zakládající svůj úspěch 
na  inovacích  různého  typu  a  řádu.  Výsledkem  této  potřeby  je  jednak  Národní 
inovační politika (NIP), jednak celá sada nástrojů na podporu podnikání. Původní NIP 
2005‐08 i stávající NIP 2009‐15 jsou do značné míry jednostranně orientovány na tu 
část inovačního ekosystému, týkající se veřejného výzkumu a vzdělávání. Naopak ta 
část inovačního ekosystému, v níž dochází k využívání výstupů výzkumu a vzdělávání 
pro  tvorbu  a  zejména  k  ekonomickému  zhodnocení  inovací  (převážně  podniková 
sféra), je v NIP 2009‐15 řešena spíše okrajově.  
Nadále  tak přetrvává  stav, kdy na  jedné  straně existuje NIP2  silně orientovaná na 
oblast podpory VaV a transferu technologií, zatímco na druhé straně jsou vytvářeny 
politiky  a  nástroje  zaměřené  na  podporu  podnikání  a  inovací,  přičemž  chybí 
provázanost  a  společná  strategie  využívající  synergií  politik  a  nástrojů  v  oblasti 
VaV  a  podnikání. V ČR  dále  absentují  politiky  zaměřené  na  systémovou  podporu 


                                                                 
1  V projektové  kartě  je místo  termínu  „Národní  inovační  systém“  používán  pojem  „ekosystém“.  Pojem  „ekosystém“  (nebo 
případně  prostředí)  lépe  než  doposud  používaný  termín  „systém“  vystihuje  budoucí  povahu  a  nastavení  spolupráce mezi 
jednotlivými aktéry aktivními v oblasti podpory  inovací. Spíše než na rigidní rozdělení kompetencí, „boj“ o  jejich udržení mezi 
jednotlivými  institucemi  a  řízení  inovačního  systému  shora  zásahy  úředníků  je  totiž  třeba  dospět  ke  vzájemné  spolupráci  a 
důvěře,  průběžnému  dialogu,  interakci  jednotlivých  hráčů,  řízení  „zdola“  a  provázanosti  a  koordinaci  aktivit  (viz  inovační 
ekosystém např. Finska). 
2 S níž se ztotožňuje jen část klíčových subjektů inovačního ekosystému ČR. 
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  v oblasti  sociálních  inovací a  inovací ve  službách, které  tvoří v rozvinutých  státech 


podstatnou část inovačního prostředí. 
 


Instituce tvořící rámec národního inovačního ekosystému 


Ve  sféře  VaV  a  podpory  inovací  existuje  “centrální  autorita”  (RVVI),  pověřená 
řízením a koordinací národního inovačního ekosystému. Avšak i v současné době je 
její činnost soustředěna spíše do segmentu VaV, a inovace jsou pojímány převážně 
jako výsledek VaV převedený do (podnikové) praxe. Inovace vytvářené v podnicích 
a spoluprací podniků a tažené zejména tržní poptávkou, nikoliv  (jenom) nabídkou 
výsledků  VaV,  jsou  zanedbávány.  To  je  do  určité  míry  způsobeno  historicky 
(původní rolí a posláním Rady pro VaV) a do určité míry to je dáno složením Rady, v 
níž  jsou významně zastoupeni představitelé VaV  (a universit). Přílišné zaměření na 
segment VaV může být dáno i tím, že v ní jsou zastoupení představitelé organizací, 
které  mají  či  mohou  mít  z  rozhodování  Rady  prospěch,  či  přinejmenším  jejichž 
činnosti  se  rozhodování  Rady  bezprostředně  týká.  Je  tedy  možné,  že  Rada  se 
zaměřuje na tu část národního inovačního ekosystému, v níž se nacházejí instituce, 
jejichž  zájmy  členové  Rady  zastupují.  To  je  částečně  způsobeno  tím,  že  hlavní 
povinností RVVI  je příprava návrhu  výdajů na VaVaI a  je  tedy  logické,  že ošetřuje 
především  veřejný  prostor,  kam  mají  prostředky  státního  rozpočtu  dominantně 
plynout.  Značná  část  času  práce  v Radě  je  věnována  tvorbě  rozpočtu  či  způsobu 
rozdělování  veřejné  podpory  VaV.  Rada  pak  nemá  dostatek  času  na  diskuse  a 
rozhodování o strategickém směřování ekosystému VaVaI a věnuje se partikulárním, 
někdy až administrativně‐technickým záležitostem. Kapacita zázemí Rady – úřad pro 
výkon  administrativních  a  řídících  funkcí  a  pro  přípravu  podkladů  –  je 
pravděpodobně nedostačující pro rozsáhlé úkoly, jimiž je Rada pověřena, či by měla 
být  pověřena  v  budoucnosti,  a  toto  zázemí  je  tak  ad  hoc  doplňováno  kapacitou 
MŠMT, MPO  či  jimi  zřizovaných  organizací,  avšak  bez  dostatečného  vzájemného 
provázání a koordinace.  
Další pravomoci v oblasti řízení a koordinace národního inovačního ekosystému jsou 
rozděleny mezi  resortní ministerstva – MŠMT a MPO.  Jejich přístup k  inovacím  je 
však  resortně omezen, bez  jasně  a  explicitně definovaných  vazeb  k  jiným  částem 
inovačního  ekosystému  a  jeho  aktérům  a  institucím.  Význam  té  části  inovačního 
ekosystému, která přísluší danému resortu,  je tímto resortem přeceňován na úkor 
dalších  částí  a  jejich  institucí.  To  vede  k  fragmentaci  či  naopak  (částečnému) 
překrývání  nástrojů  a  intervencí  na  podporu  VaV  a  inovací.  Např.  nejsou  zcela 
vyjasněny  kompetence  a  zodpovědnost  v  oblasti  transferu  technologií  –  CTT 
částečně realizovány z programů MPO a nyní MŠMT, ale náleží do působnosti a jsou 
součástí universit a dalších výzkumných organizací. Odborné zázemí a kapacity obou 
resortních ministerstev jsou (potenciálně) dostačující.  
Dále existují agentury, které mají různá dílčí poslání a různý vztah k dalším hráčům – 
TAČR a GAČR (zřízené zákonem), CzechInvest a CzechTrade (zřizované MPO). TA ČR 
je  agenturou  pro  aplikovaný  výzkum,  experimentální  vývoj  a  inovace;  GA  ČR  je 
agenturou pro podporu základního výzkumu. CzechInvest je agenturou pro podporu 
podnikání a  investic a CzechTrade  je agenturou pro podporu exportu. Nepokrývají 
však celé spektrum nástrojů, které  jsou či by byly pro rozvoj národního  inovačního 
ekosystému  žádoucí,  a  stávající  nástroje,  které  realizují,  nejsou  vzájemně 
koordinovány, takže se mohou navzájem překrývat.  
Diskuse  o  potřebě  nastavit  efektivně  fungující  strukturu  správy  a  řízení  systému 
VaVaI probíhá v ČR již několik let. Nejdále se v této diskusi dostaly pravděpodobně 
„kulaté  stoly“, které byly organizovány ve druhé polovině  roku 2009 a na  začátku 
roku  2010.  Tyto  kulaté  stoly  přišly  s  konkrétními  variantními  návrhy  nastavení 
systému,  a  proto  je  účelné  na  závěry  diskusí  konaných  v  rámci  „kulatých  stolů“ 
navázat. 
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Důsledky  nedostatečné  koordinace  a  rozdělení  rolí  ve  stávajícím 


institucionálním rámci 


Zohledníme‐li  názory  odborníků  napříč  ústředními  orgány  státní  správy  a  jimi 
zřizovanými  institucemi,  za největší problémy  institucionálního  rámce  inovačního 
ekosystému jsou vedle již výše uvedených považovány: 
 absence  globálního  strategického  cíle  (rozpracovaného  do  krátkodobých  a 


střednědobých politik) definujícího dlouhodobou orientaci české ekonomiky. 
 absence stabilního systému hodnocení kvality VaV  institucí, na  jehož základě 


by  bylo možné  vytvořit  stabilní  systém  financování  veřejného  VaV,  který  by 
umožnil  (i)  soustředit omezené  zdroje na podporu excelence,  (ii) dlouhodobé 
plánování příjmů VaV institucí ve vazbě na vlastní rozvojovou strategii, 


 dosavadní  hodnocení  programů  podpory  VaV  a  podpory  inovací  je  často 
formální,  což  prakticky  znemožňuje  kvalitní  monitoring  a  hodnocení,  jejichž 
výsledky by byly promítnuty do nastavení politiky a nástrojů, 


 aplikovaný VaV není  (či  je velice volně, a  často  spíše  formálně) až na výjimky 
navázán na praxi, neodráží potřeby a zájmy podniků (domácích, zahraničních), 
ani se nějak významně v této sféře nesnaží prosadit 


 nejsou  identifikovány  technologické  oblasti  strategického  významu  pro 
budoucnost  ČR  (stejně  jako  kapacity pro  adekvátní  foresight, bez něhož  tuto 
identifikaci  nelze  kvalitně  provést)  s implikacemi  pro  proces  stanovení  priorit 
veřejného VaV, 


 současné stanovení priorit ČR v oblasti orientovaného VaV  je příliš obecné a 
široké,  neumožňuje  potřebnou  koncentraci  zdrojů  pro  dosažení mezinárodní 
excelence, 


 podpůrná  inovační  infrastruktura  (inkubátory, VTP, CTT  ad.)  se  rozvíjí  v řadě 
případů bez dostatečné vazby na skutečné strategické cíle / priority zřizovatelů 
(Kraje, Města, Univerzity ad.). Důsledkem je to, že mnoho z těchto institucí není 
dobře  řízeno či nemá potřebné zdroje na zajištění výkonu svého poslání. Tato 
podpůrná  infrastruktura  tak  až  na  výjimky  neposkytuje  služby  v potřebném 
rozsahu a kvalitě. 


Důležité je zdůraznit, že úspěšné řešení většiny uvedených i neuvedených problémů 
vyžaduje  existenci  “silné  centrální  autority”  vybavené  dostatečnou  (ve  smyslu 
kvantitativním) odbornou kapacitou a kompetencemi pro rozhodování a koordinaci 
tvorby  a  realizace  NIP  a  jejích  nástrojů,  zahrnujících  celý  inovační  ekosystém 
(všechny jeho segmenty, včetně podnikového). Současné nastavení RVVI se ukazuje 
pro  tuto  úlohu  jako  nedostatečné  a  příliš  jednostranné.  Dále  je  třeba  vytvořit 
formální i neformální koordinační mechanismy mezi oběma dotčenými resorty, a do 
nich  zahrnout  i  “jejich” organizace  a  zajistit nejen  vzájemné  informování  se obou 
stran, ale aktivní spolupráci při přípravě nástrojů a při nastavení jejich parametrů.  
Největším rizikem neřešení této bariéry  je pokračování současného stavu, kdy  jsou 
neustále vytvářeny nové  strategie a  řešení  (např.  systém hodnocení VaV  institucí, 
priority  veřejného  VaV  ad.),  které  jej  pouze  konzervují  současný  stav.  Dotčené 
subjekty  se  s nimi neztotožňují,  což  vede pouze  k  formální  realizaci bez dosažení 
potřebného efektu. 


Příklad ze 
zahraničí 


Většina  rozvinutých  tržních  ekonomik  věnuje  velkou  pozornost  uspořádání 
národního  inovačního  ekosystému  a  inovační  politice  většinou  zaměřené  na 
dlouhodobou  udržitelnost  konkurenceschopnosti,  tj.  do  budoucnosti  orientovaný 
mix  aktivit  a  motivačních  nástrojů  zaměřených  na  podporu  inovací  s vysokou 
přidanou hodnotou. Inspiraci lze najít prakticky v každé z těchto zemí. Avšak žádný 
stát by neměl být vzorem pro kopírování. Inovační ekosystém každého státu působí 
v  jedinečném  institucionálním  a  kulturním  prostředí  a  v  rozdílných 
socioekonomických  podmínkách.  Proto  má  specifické  problémy  a  požadavky  na 
jejich  řešení.  Z  toho  vyplývají  také  specifické  nástroje  ovlivňování  inovačního 
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mix nástrojů), která bude  reagovat na  jedinečné problémy a podmínky místního 
inovačního  ekosystému.  Jakkoliv  jsou  zkušenosti  některých  zemí  s  inovační 
politikou podstatně  větší, přenositelnost  těchto  zkušeností do podmínek  Česka  je 
omezená. 


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Ustavit nadresortní a nezávislou “centrální autoritu” 
změnou postavení a poslání RVVI a její přeměnou na orgán 
(případně vládní agenturu), řídící, koordinující a schopný 
zajistit rozvoj národního inovačního ekosystému, s 
dostatečnou kapacitou odborného i administrativního 
zázemí.  


Změna zákonů, 
vymezujících roli 
jednotlivých 
subjektů. 


Transformace RVVI, 
(případně nová 
vládní agentura) na 
instituci s 
příslušnými 
pravomocemi a 
odborným 
zázemím. 


Nově vymezit role dalších ústředních státních orgánů státní 


správy a nastavit formální koordinační mechanismy mezi 


nimi.  


Změna 
kompetenčního 
zákona. 
Delegace kompetencí 
na vybrané subjekty a 
přidělení potřebných 
zdrojů na zajištění 
požadovaných 
činností. 


 


V současně se shora uvedenými cíli a v návaznosti na 
identifikované potřeby národního inovačního ekosystému 
změnit/posílit roli agentur a organizací zřizovaných 
ministerstvy a posílit jejich postavení jako přímých 
zprostředkovatelů podpory VaVaI, podnikání, zahraničních 
investic a exportu a také jako přímých poskytovatelů služeb. 


Zavedení nových 
činností, nástrojů a 
služeb do stávajících 
agentur na centrální 
(TA ČR) a resortní 
úrovni (MPO ‐
CzechInvest, 
CzechTrade).  
Zajištění zdrojů na 
jejich realizaci. 


Viz rozsah a popis 
opatření uvedených 
v ostatních 
projektech pilíře 
Inovace a v projektu 
Služby pro inovační 
podnikání (pilíř 8 
Efektivnost trhů…) 


Vytvořit funkční systém koordinace a řízení rozvoje 


národního inovačního ekosystému. Definovat a nově upravit 


vztahy a pravidla koordinace mezi jednotlivými institucemi 


inovačního ekosystému, vč. posílení neformálních 


koordinačních mechanismů.  


Úspěšná realizace 
nových nástrojů a 
služeb jednotlivými 
subjekty – výsledky 
dosažené podporou 
VaV a inovací. 


Viz hodnocení 
výsledků ostatních 
karet v kapitole 
Inovace.  
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Hlavní dotčené skupiny 


Klíčové instituce 
národního 
inovačního 
ekosystému 


MPO (+ CzechInvest, CzechTrade), MŠMT, RVVI, TAČR, GAČR


Podnikatelská 
veřejnost 


Firmy, VŠ, výzkumné instituce, podpůrné instituce na národní i regionální úrovni


Finanční dopady 


Počáteční náklady do 50 mil. Kč na ustavení nového systému řízení a koordinace VaV, 


na průzkumy, foresightové studie apod. (v letech 2011‐2013) 


Přínosy: Větší efektivita systému řízení VaV a podpory inovací (2013+) 


 


 


Popis realizace projektu 
 


A. Analýza 


Provedení  kvalitní  analýzy  zaměřené  na:  (i)  zhodnocení  inovačního  potenciálu místní  ekonomiky,  včetně  role 
(různých  typů)  inovací pro  konkurenceschopnost podnikového  sektoru na území  ČR,  (ii)  identifikace bariér pro 
inovační podnikání, včetně poznání  jejich příčin, (iii) zhodnocení excelence ve výzkumu a identifikace bariér pro 
excelentní výzkum (využití, popř. doplnění výsledků mezinárodního auditu VaV). 


 


B. Odborná diskuze 


Vyvolání odborné diskuse a sběr podnětů pro revizi zákona č. 130/2002, o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací, který v současnosti (i) příliš zužuje problematiku inovací3, a proto (ii) přispívá k tvorbě prostředí 
nejasného  vymezení  rolí  v národním  inovačním  ekosystému.  Navíc  (iii)  zamezuje  realizaci  některých  nástrojů 
podpory  inovací,  které  jsou úspěšné  v  zemích  se  zavedenou  inovační politikou. Na  základě  výsledků diskuse by 
mělo být zváženo, zda‐li je vhodné problematiku inovací zařadit do jednoho zákona spolu s problematikou VaV. 
Před  realizací  legislativních  změn  (kompetenční  zákon,  zákon  o  podpoře  VaVaI,  příp.  jiné)  musí  být  dobře 
promyšlen  a  odsouhlasen  základní  koncept  nového  institucionálního  rámce,  včetně  vymezení  rolí  jednotlivých 
subjektů. Proto  je třeba zahájit  intenzivní diskusi o nastavení nového rámce (vyjít ze závěrů nedávných „kulatých 
stolů“),  následně  nechat  schválit  jeho  základní  parametry  vládou  a  poté  zahájit  přípravu  odpovídajících 
legislativních úprav.   


 


C. Jasné vymezení rolí jednotlivých institucí – legislativní změny 


Jasné vymezení rolí jednotlivých institucí v rámci národního inovačního ekosystému ‐ zejm. MPO (včetně agentur 
CzechInvest a CzechTrade), MŠMT, RVVI (zůstane‐li), GAČR a TAČR vedoucí k úpravě kompetenčního zákona. 


 


D. Rozhodnutí Vlády ČR 


a) Rozhodnutí Vlády ČR o způsobu koordinace politik a nástrojů v oblasti VaV a podpory na  inovacích založené 
konkurenceschopnosti  ČR  ‐  jedná  se  o  výsostně  politické  rozhodnutí. Musí  být  založeno  na  adekvátní  analýze 
prostředí  (viz  bod  1)  a  reflektovat  různorodé,  v  řadě  případů  protichůdné,  zájmy  resortů  a  různých  zájmových 
skupin. 
b) Vytvoření platformy pro kontinuální monitoring a hodnocení národního  inovačního ekosystému a možností 
jeho dalšího rozvoje (z hlediska přínosu inovací pro hospodářský růst a zaměstnanost).  


                                                                 
3 Pojem "inovace" je širší termín než VaVaI, VaV je v termínu inovace implicitně zahrnut, naopak termín VaVaI dává inovace na 
roveň VaV a naznačuje, že se jedná o rozdílné, vedle sebe stojící, i když provázané věci 
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c)  Vytvoření  národní  inovační  strategie  a  aktualizace  národní  inovační  politiky,  tak,  aby  NIP  zahrnovala 
problematiku  inovací  v  celé  své  šíři.  Současná  NIP09‐15  je  jednostranně  zaměřená  na  oblast  VaV  a  transfer 
technologií.      
 


Výstupy projektu 


Nové  role  institucí VaV,  reflektující požadavky národního  inovačního  ekosystému  a  jeho  stávajícího  vývojového 
stádia.  
 
 
 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


A. Vytvoření expertního systému pro 
hodnocení inovačního potenciálu 
ekonomiky ČR a jeho bariér, 
‐ analýza inovačního potenciálu a 
jeho bariér 
‐ analýza excelentního VaV a jeho 
bariér   


2011 2012 MPO a 
MŠMT 


Vytvoření expertního systému 
pro hodnocení inovačního 
potenciálu 
‐ analýza inovačního 
potenciálu a jeho bariér 
‐ analýza excelentního VaV a 
jeho bariér   
(zde nebude pravděpodobně 
nutné zpracování další 
analýzy, ale využití, popř. 
doplnění výsledků 
mezinárodního auditu VaV) 


B. Iniciace a koordinace odborné 
diskuse o nastavení nových rolí a 
vztahů institucí národního inovačního 
ekosystému 


2012 2012 Vláda ČR


C. Změna kompetenčního zákona (a 
případně dalších zákonů) a zákona č. 
130/2002 Sb. (případně přijetí zcela 
nového zákona k problematice 
inovací)   


2013 2013 Vláda ČR


D. Rozhodnutí Vlády ČR o způsobu 
koordinace nástrojů a politik a 
podpory na inovacích založené 
konkurenceschopnosti 


2013 2013 Vláda ČR
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 


 


Název projektu  Transformace ČMZRB a.s.


Gestor  MPO  Spolugestor  ČMZRB a.s. 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2013 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Transformace  ČMZRB  a  podpora  širšího  využívání  nástrojů  finančního  inženýrství 
(NFI) prostřednictvím ČMZRB a.s. jako specializované finanční instituce. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Nástroje finančního  inženýrství představují  jeden z nejperspektivnějších prostředků 
pro  tržně konformní  realizaci podpůrných politik  jak v oblasti domácích programů, 
tak  při  využití  EU  fondů.  Jsou  zacíleny  například  na  podnikání,  inovace,  životní 
prostředí,  bydlení,  úspory  energie,  využití  obnovitelných  zdrojů,  odstraňování 
sociální deprivace, dostupnost vzdělání atd. Podpory v těchto oblastech  jsou zatím 
většinově poskytovány především formou dotací. Vedle vysoké finanční náročnosti a 
problematické udržitelnosti  takového  systému  je  s nimi  často  spojena  i  vyšší míra 
deformace  tržního  prostředí.  Transformace  podpor  k vyššímu  využívání  nástrojů 
finančního inženýrství je tak klíčovou cestou ke zlepšení systému.  
 
Pro  dosažení  tohoto  cíle  je  třeba  mimo  jiné  transformovat  ČMZRB  na  instituci 
s jasným mandátem a cílem při realizace této státní politiky. Transformace by měla 
zahrnout  lepší a širší právní vymezení  těchto aktivit pro banku a v  této souvislosti 
také odpovídajícím způsobem sladit cíle a postavení banky s oceněním produktů a s 
cíli v oblasti  ziskovosti. To  zahrnuje mimo  jiné dopracování národní  legislativy  tak, 
aby  lépe navazovala na evropské právní normy a vytvořila  jasně vymezený prostor 
pro  činnost specializované  finanční  instituce  (zákony  č. 218/2000 Sb. a  č. 47/2002 
Sb.). Národní  legislativu  je nutné navázat na evropské normy, tj. nařízení Rady (ES) 
č.1083/2006 a nařízení Komise (ES) č.1828/2006. 
 
Zejména  je  nutné  vyřešit  přímé  zapojení  ČMZRB  s ohledem  na  právní  formu  a 
postavení  tohoto  subjektu  v rámci  implementační  struktury  programů 
financovaných  z prostředků  EU,  které  je  dle  tuzemské  i  evropské  legislativy 
explicitně omezeno pravidly pro zadávání veřejných zakázek a poskytování veřejné 
podpory.  


Příklad ze 
zahraničí 


Obdobné banky  fungují ve většině  zemí. Příloha obsahuje některé klíčové údaje o 
situaci v Rakousku, Německu, Finsku, Polsku a Slovensku. 


Cíle a měřítka projektu 
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Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Legislativně zakotvit ČMZRB jako rozvojovou finanční 
instituci a jejím prostřednictvím rozšířit využívání NFI 


V rámci nového programovacího období (a i při využívání 
národních zdrojů) zvýšit podíl alokace prostředků na NFI 


% růst využití NFI 
(objem 
poskytovaných 
nástrojů) 


závisí na 
rozhodnutích 
s projektem 
nesouvisejících 


V rámci transformace zlepšit účinnost využití prostředků 
v programech ČMZRB 


% výše multiplikátoru 
použití veřejných 
prostředků  


po dokončení 
transformace o 20‐
40 % v závislosti na 
typu podpory 


 


Hlavní dotčené skupiny 


 


Podniky   Zlepšení přístupu k financování díky širší dostupnosti podpůrných programů 


Banky, finanční 
instituce 


Vyšší  objem  poskytovaných  úvěrů  (či  jiných  nástrojů)  díky  částečnému  transferu 


rizika 


Stát  Dostupnost efektivního nástroje pro realizaci politik 


Finanční dopady   


Náklady na 
analýzu legislativní 
pozice a změn a 
jejich návrh 


Dle jejího zpracování, zřejmě interně ‐ zejména ČMZRB 


Náklady na 
analýzu možností 
transformace 
banky a návrh 
postupu 


Dle jejího zpracování (maximálně jednotky milionů) 
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Přínosy pro 
podniky, banky, 
stát a ekonomiku 


V závislosti na rychlosti rozvoje NFI nástrojů 


 


Popis realizace projektu 


 


Popis realizace 


V části podpory využití NFI  je  třeba vytipovat  legislativní překážky a neprovázanosti v právním  řádu a navrhnout 
řešení pro vymezení prostoru  činnosti  specializované  finanční  instituce k tomuto určené,  s cílem pověřit  ČMZRB 
dalším  rozvíjením  využití  FNI  pro  potřeby  vlády  a  regionů  v ČR.  Rovněž  bude   třeba  stanovit,  resp.  v případě 
potřeby upravit některé principy jejího fungování. 


Předmětem projektu bude také, po vzoru evropských zemí, návrh strategie zajištění dlouhodobé stabilní zdrojové 
báze pro NFI (s vazbou na strategii využití strukturálních fondů a úlohy NFI v programovacím období 2014 – 2020). 
Bude nutné analyzovat možnosti řešení budoucího postavení ČMZRB s ohledem na postavení obdobných institucí v 
jiných členských státech EU, které by řešilo negativní důsledky současného stavu, včetně dopadů dnešního stavu na 
oceňování  poskytovaných  produktů1.  Dále  je  třeba  vzít  v  úvahu  případné  dopady  na  sektorové  začlenění  této 
instituce v rámci národního hospodářství (národních účtů). Konkrétně jde o dopady případného začlenění jednotky 
do sektoru vládních institucí do jeho výsledku hospodaření a vládního dluhu (v současnosti ČMZRB patří mezi tzv. 
veřejné finanční korporace). 


Po kvantifikaci dopadů a nákladů na různé varianty transformace bude následovat rozhodnutí o dalším postupu. 


Výstupy projektu 


Rozhodnutí vlády 


Legislativní úpravy 


Implementace 


Analýza řešení postavení ČMZRB 


Realizace zvoleného řešení 


 


Harmonogram projektu 


 


                                                 


1
 Lze také přepokládat, že cenu produktů pozitivně ovlivní širší využívání banky  jako nástroje pro realizaci státní politiky prostřednictvím NFI, 


jejich větší využití a tudíž vyšší rozsah těchto programů. 
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Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


 


Předložení a projednání tezí projektu 


v rámci  MPO  (legislativní  změny  a 


změny postavení banky) 


   VI. 2011  ČMZRB  Projednání taktéž např. 


v rámci porady 


ekonomických ministrů 


Vypracování  prvotní  analýzy 


možností transformace banky 


   VIII. 2011  ČMZRB  Analýza a její výsledky 


budou projednány primárně 


na MPO a MF 


Předložení  návrhu  vládě  ČR  (obě 


části) 


   X. 2011  MPO, MF  Explicitní rozhodnutí o 


dalším postupu 


Předložení  návrhů  na  úpravu 


legislativy 


  XI. 2011  MPO  ve 


spolupráci 


s ČMZRB 
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Přílohy 


 


Informace  z oblasti  vlastnické  struktury  a  finančního  řízení  některých  obdobných  bank 
v zahraničí: 


 


  Vlastnictví  Finanční řízení 


Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
Rakousko 


Speciální  banka  plně  vlastněná 
státem  (dvě oborově  zaměřená 
ministerstva), působí na základě 
zvláštního zákona 


Vyrovnané hospodaření 


Kreditanstalt für 
Wiederaufbau 
 
SRN 


Akcionáři spolkové země (20 %) 
a  federální  vláda  (80  %),  za 
závazky  bankovní  skupiny  ručí 
stát,  jedná  se  o  instituci 
veřejného práva 


Zisk  fluktuuje:  do  roku  2005  mírně 
zisková,  v  letech  2006  –  2008  ztráta, 
2009 zisk, rating AAA 


Finvera 
 
Finsko 


Specializovaná  finanční 
společnost  vlastněná  státem, 
působí  na  základě  zvláštního 
zákona 


Aktuální  ROE  3,2%,  fluktuace  v 
předchozích  letech  mezi  1,5  –  10  %. 
Vysoká kapitálová přiměřenost (15%) 


Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
 
Polsko 


Banka  působící  na  základě 
zvláštního zákona z roku 2003 a 
zákona  o  bankách,  jediná 
státem  vlastněná  banka 
v Polsku 


ROE fluktuuje (15% v 2008) 


Slovenská záručná a 
rozvojová banka 
 
Slovensko 


Banka  se  100  %  účastí  státu 
(ministerstvo  financí),  působí  v 
rámci obecně platné legislativy 


Pouze mírný zisk: ROE za rok 2009 bylo 
0,65 %, v roce 2008 výsledek 1,63 %   
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 


 


Název projektu  Rozvoj trhu práce 


Gestor  MPSV   Spolugestor  MF ČR, MPO, MV  


Zahájení projektu  1.5.2011  Ukončení projektu  31.12.2013 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


A. Podpora zaměstnanosti vyloučených skupin (Inkluze) 


B. Zpružnění trhu práce  


C. Efektivní činnost služeb zaměstnanosti (Služby zaměstnanosti) 


D. Systematické uplatňování přístupů evidence‐based policies (EBP ‐Zásady EBP jsou 
podrobněji  popsány  v kapitole Úvod,  sekce  „Strategické  rozhodování  založené  na 
empirické analýze“) 


Cílem  opatření  tohoto  projektu  je  zvýšení  podílu  vyloučených  a znevýhodněných 
skupin populace na trhu práce, zvýšení pružnosti trhu práce, dosažení vyšší tvorby 
pracovních  míst  podnikatelskou  sférou  a  efektivnější  poskytování  služeb 
zaměstnanosti.  V  rámci  tohoto  projektu  bude  důsledně  sledováno  také  snižování 
administrativní zátěže podnikatelů. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Ad A.: V současné době není dostatečně dobře a pravidelně monitorována situace 
vyloučených  skupin.  Není  dostatečně  zmapováno,  nakolik  jsou  nástroje  politiky 
zaměstnanosti  a  ostatních  systémů  zaměřeny  na  tyto  skupiny  nezaměstnaných. 
Situace  v  populaci  mimo  pracovní  sílu  je  mapována  ještě  méně.  Efektnost  a 
efektivnost nástrojů na integraci vyloučených skupin není sledována.  
 
Ad B.: Český trh práce se ve srovnání s evropskými poměry opakovaně ukázal  jako 
poměrně  pružný  a  přizpůsobivý.  Poslední  ekonomickou  krizi  trh  práce  ustál 
poměrně dobře, i když při náběhu ekonomického růstu poměrně dlouho trvá pokles 
nezaměstnanosti. Existují problematické oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost, 
a  které nabízejí prostor  ke  zlepšení. Pružnost  je  také do  jisté míry dána  i  různým 
obcházením rigidních omezení, obsažených v legislativním rámci (především zákoník 
práce, zákon o zaměstnanosti) a stále poměrně nízkou mírou vymahatelnosti práva. 
Pokud se bude postupně zvyšovat tlak na striktní dodržování zákona a regulačních 
nařízení,  bude  se  zvyšovat  vymahatelnost  dodržování  zákona,  lze  při  stávajícím 
stavu  očekávat  autonomně  rostoucí  rigidity  na  trhu  práce. Navíc  je  třeba  brát  v 
potaz měnící se formy organizace práce a rostoucí podíl zaměstnanosti ve službách, 
kde  jsou  flexibilní  formy  zaměstnávání  významnější  než  například  v průmyslových 
sektorech, kde doposud zaměstnanost dominovala. 
 


Pracovní  trh musí  umět  reagovat  na  požadavky migrace  pracovní  síly,  studentů 
a vědeckých  pracovníků  ze  zahraničí.  Právní  úprava  by  měla  zaručit  efektivní 
a rychlou možnost  pro  jejich  zaměstnání  resp.  studium  v  ČR,  tak  aby  nevznikaly 
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administrativní  prodlevy.  Tato  problematika  je  řešena  v  samostatném  projektu
Politika migrace kvalifikovaných pracovníků. 


Ad C.:  Systém  služeb  zaměstnanosti  reprezentovaný od 1. 4. 2011 Úřadem práce 
České  republiky  prochází  restrukturalizací  (centralizace  a  sjednocování  agend). 
Výsledek  bude  třeba  monitorovat  a  dolaďovat  adekvátní  míru  centralizace 
a decentralizace u  rozdílných  činností Úřadu práce. Před centralizací se objevovaly 
obrovské  rozdíly  v  kapacitním  zajištění  činností  jednotlivých  úřadů  práce  a  tedy 
neefektivnosti. 
 
Ad. D.: Kvalitní hospodářská a sociální politika vyžaduje, aby byla formována nejen 
cíli, jichž má dosahovat, odborností při navrhování a implementací opatření, ale také 
kvalitní  evidencí  založenou  na  vhodně  strukturovaných  datech  a  analýzách. 
Zaměření a dopady aktivní politiky  zaměstnanosti nejsou v  současnosti adekvátně 
sledovány a vyhodnocovány.


Příklad ze 
zahraničí 


Ad B.: Veřejnoprávní zprostředkování zaměstnání provádí v současnosti v Německu 
Spolková agentura práce. Vedle Spolkové agentury práce mohou v Německu působit 
i  soukromí  zprostředkovatelé  zaměstnání.  Zprostředkovatelé  zaměstnání  mohou 
vybírat  úplatu  i  od  uchazečů  o  zaměstnání,  a  to  do  výše  stanovené  zákonem 
(většinou 2.000 EUR, u au‐pair 150 EUR), uchazeč o zaměstnání má právo vybrat si – 
vedle  služeb úřadu práce –  i  činnost  těchto  soukromých  zprostředkovatelů práce, 
a to na státní útraty. 
 
Ad  C.:  Veřejně  prospěšné  práce  a  služby  fungují  v  některých  zemích  EU  (např. 
v Německu, na Slovensku apod.), a to v podobné formě a za podobných podmínek 
jako  v  ČR.  Ve  většině  evropských  zemí  zaměstnavatelé  dobrovolně  hlásí  volná 
pracovní místa na úřad práce, nejlépe přímo vložením na web portál. Zároveň  jsou 
získáváním  volných  pracovních  míst  a  kontaktem  se  zaměstnavateli  pověřeni 
specializovaní pracovníci. Na Slovensku např. existuje na každém ze 46 úřadů práce 
osoba  pověřená  získáváním  volných  pracovních míst  u  zaměstnavatelů  v  daném 
regionu. 
 


 


Cíle a měřítka projektu 


 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Ad A. Inkluze  


- starší pracovní síly  


Cílem je využití omezených zdrojů pracovních sil, využití 
lidského kapitálu, zvýšení příjmů státního rozpočtu. 


Míra zaměstnanosti, 
nezaměstnanosti a 
participace na trhu 
práce v populaci 55 –
64.  


 


Dosažení 47% míry 
zaměstnanosti. 
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- nízkovzdělané pracovní síly  


Cílem je využití omezených zdrojů pracovních sil, využití 
lidského kapitálu, příspěvek k řešení sociálních problémů. 


Míra zaměstnanosti, 
nezaměstnanosti a 
participace * na trhu 
práce v populaci 
s nižším než 
maturitním 
vzděláním 


Snížení míry 
nezaměstnanosti na 
24%. 


- mladých  


Cílem je využití omezených zdrojů pracovních sil, využití 
lidského kapitálu, příspěvek k řešení sociálních problémů, 
minimalizace stigmatizace a zajištění základních pracovních 
návyků. 


Míra 
nezaměstnanosti a 
participace * na trhu 
práce v populaci do 
pěti let po ukončení 
vzdělání. 


Snížení míry 
nezaměstnanosti na 
17,5%. 


- žen  


Cílem je využití omezených zdrojů pracovních sil, využití 
lidského kapitálu. 


Míra 
nezaměstnanosti a 
participace * na trhu 
práce v populaci žen. 


Míra zaměstnanosti  
56,6%. 


 


 


- nelegální zaměstnávání 


Snížení rozsahu nekalé konkurence nižšími náklady práce a 
vyšší flexibilitou. Zaručení zaměstnaneckých práv. Snížení 
daňových úniků. 


Obtížně měřitelné 
nepřímými a 
expertními odhady. 


Zvýšení počtu 
kontrol nelegálního 
zaměstnávání na 
400 tis. ročně. 


 


Ad B. Zpružnění trhu práce  
Efektivnost zprostředkovatelské činnosti úřadů práce. 


 


 


Outsourcování zprostředkovatelských služeb 
nezaměstnaným. 


 


Podíl služeb 
zajišťovaných 
externími 
agenturami. 


 


Úspěšnost externích 
zprostředkovatelskýc
h agentur při 
umísťování uchazečů 
o zaměstnání. 


Zprostředkování 
práce 
prostřednictvím 
agentur  práce  cca 
90  tis uchazečům o 
zaměstnání. 
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Ad C. Služby zaměstnanosti 


‐ Snížení registrované nezaměstnanosti, úspory výdajů na 
pasivní politiku zaměstnanosti a na sociální dávky, snížení 
zneužívání. 


Snížení 
kombinovaných 
nákladů  na  služby 
zaměstnanosti,  míra 
využití služeb klienty  


 


Ad D. Uplatnění EBP 


‐ hodnocení dopadů jednotlivých opatření pro rozvoj trhu 
práce. 


 


Podíl projektů MPSV, 
u kterých byla 
provedena analýza 
vyhodnocení dopadů 
na základě EBP. 


 


‐ součástí projektu by mělo být i zpřístupnění adekvátně 
anonymizovaných dat z ČSSZ pro akademický a policy ‐ 
orientovaný výzkum. 


Data dostupná 
akademikům a 
výzkumníkům 


 


*V případě  míry  participace,  je  třeba  pracovat  s  mírou 
nezahrnující  populaci  participují  na  vzdělání  nebo 
rekvalifikaci. 


 
 


Hlavní dotčené skupiny 


 


Skupina 1  Zaměstnanci 


Skupina  2  Zaměstnavatelé 


Skupina 3  Uchazeči o zaměstnání 


Skupina 4  Agentury práce 


Finanční dopady 


Snížení  kombinovaných  nákladů  na  služby  zaměstnanosti  (180  mil.  +  rozpočtová 
kapitola MPSV),  Sdílené  zprostředkování  (180  mil.  +  rozpočtová  kapitola  MPSV), 
Snížení  administrativní  zátěže  zaměstnavatelů  (12  mil),  Systematické  hodnocení 
zacílení a dopadů nástrojů inkluze (Rozpočtová kapitola MPSV) 
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Popis realizace projektu 
 
Popis realizace ad A. Inkluze: 
 
Monitoring  situace  vyloučených  skupin  prostřednictvím  sjednocení  agend  pod  Úřad  práce  České  republiky. 
Změna nástrojů politiky zaměstnanosti a ostatních systémů. 


 
Výstupy projektu ad A. Inkluze 
Úpravy legislativního rámce a změny nástrojů inkluze. Systematické hodnocení zacílení a dopadů nástrojů inkluze. 


 
 
Popis realizace ad B. Zpružnění trhu práce 
 


Zvýšení pružnosti  trhu práce  (rozšiřování možností pro uplatňování pružných  forem zaměstnávání, nový 
přístup  ke  zprostředkování  zaměstnání  formou  spolupráce  s  agenturami  práce,  podpora  sociálního  podnikání, 
podpora absolventů při vstupu na trh práce). 


V  rámci  této  části projektu bude novelizován  zákon o  zaměstnanosti a  zákoník práce. Hlavním opatřením bude 
zavedení  tzv. sdíleného  zprostředkování, které bude  spočívat ve  spolupráci úřadu práce  s agenturami práce při 
zprostředkování  práce.  V  praxi  bude  tato  forma  zprostředkování  realizována  na  základě  dohody  úřadu  práce 
s agenturou  práce.  V  dohodě  bude  vymezen  okruh  uchazečů,  kterým  zajistí  zprostředkování  agentura.  Při 
zprostředkování  převezme  agentura  také  část  činností,  které  dnes  vykonává  úřad  práce.  Agentura  bude 
zprostředkovávat  práci  jednak  obtížně  umístitelným  uchazečům,  ale  také  vysoce  kvalifikovaným  uchazečům, 
kterým  neposkytuje  úřad  práce  dostatečnou  úroveň  služeb. Odměna  agentury  práce  bude  závislá  na  rychlosti 
a kvalitě  zprostředkování  včetně  ukazatele  uzavření  pracovní  smlouvy  na  dobu  neurčitou.  Hodnocení  práce 
agentur  je  poměrně  jednoduché,  pokud  budou  agenturám  přiřazováni  náhodným  klíčem.  Po  vyhodnocení 
úspěšnosti  lze  přerušit  smlouvy  s méně  úspěšnými  a  naopak  rozšířit  počet  přidělovaných  klientů  úspěšným 
agenturám. Kvalitní pilotní ověřování je nutné. 


V  oblasti  zákoníku  práce  bude  zjednodušena  administrativa  spojená  s  evidencí  konta  pracovní  doby, 
rozšířena  délka  prací  konaných  na  základě  dohod  a  k  další  zpružnění  nastane  například  v  oblasti  výpovědních 
důvodů atp. 


 
Výstupy projektu ad B. Zpružnění trhu práce 
 


Úpravy legislativního rámce a jeho aplikace. 


 


Popis realizace ad C. Služby zaměstnanosti 
 


Zefektivnění činnosti veřejných služeb zaměstnanosti, modernizace a rozvoj  jejich  infrastruktury (zvýšení 
efektivnosti  nástrojů  aktivní  politiky  zaměstnanosti,  nové  pojetí  veřejně  prospěšných  prací  a  veřejné  služby 
a provázání těchto dvou institutů, snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb). 


  Tato část projektu bude stavět na rozvoji nové struktury služeb zaměstnanosti založené zákonem o Úřadu 
práce ČR. Nová struktura služeb zaměstnanosti postavená na silném krajském a obecním článku umožní, aby Úřad 
práce  ČR  převzal  například  organizační  úlohu  v  oblasti  veřejné  služby. Uchazeči  o  zaměstnání  budou mít  nově 
povinnost přijmout veřejnou službu nebo veřejně prospěšné práce v rozsahu až 20 hodin týdně. Touto povinností 
a tím,  že  Úřad  práce  ČR  bude  organizovat  veřejnou  službu,  se  zásadně  změní  postoje  uchazečů  o  zaměstnání 
ve vztahu k vlastní aktivitě na trhu práce. V rámci uvedených změn nebude narušena role obcí, kde bude veřejná 
služba nadále převážně vykonávaná. 


  V  oblasti  snížení  administrativní  zátěže  podnikatelů  nastanou  zásadní  změny  ve  dvou  oblastech.  První 
bude  zrušení  povinnosti  hlásit  volná  pracovní  místa  úřadu  práce.  Druhou  bude  zavedení  důsledné  aplikace 
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principu, že si úřad práce sám zjistí údaje dostupné z veřejných rejstříků nebo dostupné  jinde ve veřejné správě. 
V tomto směru bude navržena novela zákona o zaměstnanosti. 


 
 
Výstupy projektu ad C. Služby zaměstnanosti 
 


Úpravy  legislativního  rámce,  systematické  vyhodnocování  zacílení  a  dopadů  nástrojů  aktivní  politiky 
zaměstnanosti prostřednictvím nástrojů EBP a RIA.  


  Náhradou  za  zrušenou  povinnost  hlášení  volných  pracovních míst  bude  zavedení  výběrového  šetření 
(monitoringu)  volných  pracovních  míst  s velikostí  vzorku  umožňující  dostatečnou  věrohodnost  ukazatelů  na 
regionální úrovni. 


Popis realizace ad D. Uplatnění EBP 
 
MPSV bude zásady EBP uplatňovat během implementace ostatních opatření při rozvoji trhu práce.  


 
 
Výstupy projektu ad D. Uplatnění EBP 
 
Vytvoření interních procedur, které budou EBP aplikovat na všechny politiky v gesci MPSV.  


Harmonogram projektu 


 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Změna legislativního rámce
2011  1.1. 2012  MPSV  Novela zákona o 


zaměstnanosti a zákoníku 
práce. 


Služby zaměstnanosti 
2011  31.12.20


11 
MPSV a 
Úřad 
práce ČR 


Organizační příprava změn 
nástrojů a agend Úřadu práce 
ČR 


Aplikace nové právní úpravy   2011  1.1. 2012  MPSV  Novela zákona o 
zaměstnanosti a zákoníku 
práce. 
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Úvod	
VIZE: VYSOKÁ A DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÁ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ 


OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZALOŽENÁ NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 


KONKURENCESCHOPNOSTI 


Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, která 
by měla Českou republiku připravit pro budoucnost v globalizovaném světě. Při přípravě 
strategie se vycházelo z definice OECD, podle které je konkurenceschopnost vymezena 
schopností produkovat zboží a služby, které obstojí v testu mezinárodní konkurence, a zároveň 
schopností udržovat nebo zvyšovat reálný HDP. 


Potenciál konkurenceschopnosti subjektů působících na území ČR není dán pouze jejich 
objektivními charakteristikami. Míra využití tohoto potenciálu závisí jednak na podmínkách, které 
nelze ovlivnit, jako jsou přírodní vlivy, geografická poloha či hospodářský cyklus. Na druhé straně 
tu jsou podmínky, které ovlivnit lze, a to jak činností národní vlády a veřejné správy, případně i 
snahou o změnu podmínek na vnitřním trhu EU. Právě opatřeními v těchto oblastech se zabývá 
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). 


SMK zahrnuje čtyřicet tři projektů v oblasti institucí, infrastruktury, veřejných financí, 
vzdělanosti, trhu práce, finančních trhů, zdravotnictví, inovací rozpracovaných do konkrétních 
opatření. Cílem projektů je vytvořit přívětivé podmínky pro tvořivé podnikání, inovace a růst 
životní úrovně. 


Na tomto místě je vhodné se zamyslet nad tím, co by se stalo, kdyby ČR systematicky svou 
konkurenceschopnost nebudovala. V oblasti institucí by v takovém případě pravděpodobně 
hrozilo, že bude docházet k dalšímu prohlubování negativních jevů uvnitř veřejného sektoru – 
zejména korupce a klesající produktivity. To by se odrazilo v postupujícím nabobtnávání 
byrokracie a obecně ve zhoršení kvality veřejných služeb, ale i v jejich zdražení. Tíha takového 
negativního vývoje ve veřejném sektoru by byla nesena sektorem soukromým, zejména 
podnikateli. 


U infrastruktury by měl pasivní přístup za následek postupné rozpuštění konkurenční výhody, 
která ČR plyne z výhodné polohy v centru Evropy. Pokud se nepodaří propojit české 
infrastrukturní sítě s Evropou, budou se našemu teritoriu obchod i investice vyhýbat. 
Nedostatečná infrastruktura by v pasivním scénáři měla za následek i prohloubení regionálních 
rozdílů. 


Zásadní změnu nutně potřebuje i systém vzdělávání. Je nutné vychovat odborníky, kteří budou 
schopni přicházet s nápady, které se uplatní ve výrobě. U inovací a vzdělanosti by se bez reforem 
role českých firem stále více redukovala na pozici subdodavatelů bez kontaktů s koncovými trhy 
či s inovacemi. V dlouhodobém měřítku by kombinace klesající úrovně školství a vzdělávání měla 
devastující účinky na růst i udržitelný rozvoj české ekonomiky a na konkurenceschopnost české 
pracovní síly v mezinárodní soutěži. SMK přitom přímo navazuje na Rámec strategie 
konkurenceschopnosti Národní ekonomické rady vlády z března 2011 a Analýzy 
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konkurenceschopnosti ČR Ministerstva průmyslu a obchodu z ledna 2011.1 SMK je také 
konzistentní s evropskou strategii Evropa 2020, z ní vyplývajícím Národním programem reforem 
České republiky 2011 a také dalšími vládními koncepčními dokumenty. SMK mezinárodní 
konkurenceschopnosti je dle Národního programu reforem jeden z důležitých průřezových 
materiálů pro východiska hospodářské politiky a zároveň také konkretizuje opatření v něm 
obsažená. 


V roce 2005 přijala vláda historicky první dlouhodobější „Strategii hospodářského růstu ČR na 
léta 2005-2013“, která ČR směřovala na „znalostně-technologické centrum Evropy s rostoucí 
životní úrovní a vysokou zaměstnaností“. Cílem strategie bylo „významným způsobem přiblížit 
ČR ekonomické úrovni hospodářsky vyspělých zemí EU při respektování principů udržitelného 
rozvoje“. Měřeno ukazatelem HDP na jednoho obyvatele tento cíl kvantifikovala tak, že „je 
v silách země dosáhnout v roce 2013 průměru EU“.2 


Jakkoliv šlo v českém kontextu o velmi dobře zpracovaný vládní materiál (který i z dnešního 
hlediska identifikoval řadu vážných problémů zejména na úrovni veřejné správy), nedokázal 
vyvolat vůli a ochotu k řešení. Jak ukazuje Obrázek 1 tempo konvergence (v HDP na obyvatele 
v PPP) se v posledních letech přes nadměrné zadlužování státu zpomalilo. Do budoucna se lze 
„utěšovat“ jen zhoršováním situace v zemích jižního křídla eurozóny i východní Evropy.  


Obrázek 1. HDP na obyvatele podle standardu kupní síly (EU 27 = 100), v %. Zdroj: Eurostat. 


 


 


 


                                                 
1 Zpráva NERV viz http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-
rada/aktualne/Ramec_strategie_konkurenceschopnosti.pdf a zpráva MPO viz 
http://www.mpo.cz/dokument83603.html 


2 Zjednodušená pyramida konkurenceschopnosti pro ČR za rok 2011. Zdroj: Rámec strategie konkurenceschopnosti 
NERV (2011), zpracování tým IES FSV UK, data Globální index konkurenceschopnosti Světového ekonomického 
fóra. 
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Svět se však „smršťuje“, rozvíjí se globálně velice rychle a nerovnoměrně ve všech kontinentech. 
ČR jako malá otevřená ekonomika (a podniky a občané sídlící na jejím teritoriu) se pak musí 
poměřovat nejenom s evropskými, ale i s ostatními aktivními zahraničními konkurenty bez 
ohledu na místo jejich původu. 


Jak podrobněji dokládá zpráva NERV Rámec strategie konkurenceschopnosti, je potřeba čísla o 
makroekonomickém růstu zkoumat v souvislosti s tím do jaké míry se jedná o růst zdravý a 
udržitelný. Pokud zemi chybí vlastní úspory, musí si jak soukromý, tak veřejný sektor půjčovat 
peníze na hospodářský růst. Statistika konvergence (Obrázek 1) je v takovém prostředí silně 
zkreslena a musí být doprovázena i jinými ukazateli. Růst, který není založený na vlastních 
úsporách, ale na externím půjčování, není pro zemi našeho typu dlouhodobě udržitelný. 


Je tedy nutné uchovat takové prostředí, kdy soukromý sektor bude i nadále spořit a veřejný sektor 
nebude dlouhodobě tvořit schodky veřejných financí (tj. cyklicky očištěné strukturální schodky). 
Zároveň je třeba zvýšit efektivitu veřejných financí. Samotné zaměření na statistiku velikosti 
deficitu je nedostatečné. Je nutné opakovaně měřit kvalitu výdajů tak, jak to známe z privátního 
sektoru (čistá současná hodnota, ukazatele návratnosti, …), a provést efektivní institucionální 
reformu veřejných výdajů3. Ke zvýšení přidané hodnoty může přispět, když stát přehodnotí 
některé výdaje na některé statky s tím, zda by je nemohl lépe poskytovat soukromý sektor. 
Zásadně je třeba zkvalitnit veřejný sektor tak, aby nebyl bariérou konkurenceschopnosti, k čemuž 
by měly napomoci klíčové projekty a iniciativy uváděné níže.   


Lze předeslat, že zejména tam, kde byl v české ekonomice soukromý sektor vystaven konkurenci, 
dokázal se během let vzestupu ekonomiky i mezinárodního poklesu adaptovat a přiblížit se reálně 
světu strukturou nabídky a náklady. Tam, kde subjekty soukromého sektoru byly vystaveny slabší 
konkurenci či se spoléhaly např. pouze na státní zakázky, docházelo k nárůstu jednotkových 
nákladů práce stejně jako ve veřejném sektoru. K průměrné úrovni evropské EU-27 rostla 
rychleji původně velmi nízká úroveň mezd a platů, pomaleji národohospodářská produktivita 
práce odrážející i přidanou hodnotu nabídky struktury zboží a služeb měnící se s poptávkou. 
Hodinová národohospodářská produktivita práce dosahovala v roce 2009 podle odhadů OECD 
zhruba poloviční úrovně vyspělých států eurozóny a zaostávala za Slovinskem i Slovenskem (viz 
Obrázek 2). 


                                                 
3 Viz. Závěrečná zpráva NERV, str. 66. http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-
dokumenty/zaverecna-zprava-NERV.pdf 
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Obrázek 2. Produktivita práce jako HDP (PPP) 2009 za odpracovanou hodinu (USA = 100%). Zdroj: 
OECD. 


 


Zatímco sousední země (jako např. Slovensko) technologickými a strukturálními změnami 
přesouvají zaměstnanost do sektorů s vysokou produktivitou a rychle konvergují (byť s určitým 
zadlužením), růst produktivity v ČR se zpomaluje. To není dlouhodobě udržitelné. 


Ani dlouhodobější ani krátkodobější data uvedená v citované studii NERVu (2011) zatím 
s ohledem na složité mezinárodní prostředí nesignalizují zásadnější zlomové tendence ve vývoji 
české ekonomiky. Obnovení tradičních komponent růstu je pomalejší díky nezbytnému 
zpomalení zadlužování veřejných rozpočtů, ekologické indikátory budí jisté naděje, že jde o 
ekologicky šetrný růst. Jak rozebírá Analýza MPO (2011)4, podhoubí pro udržení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti (související s dlouhodobě rostoucí kvalitou života) se nám nedaří oproti 
jiným zemím dostatečně rychle adaptovat a v žebříčcích konkurenceschopnosti se postupně 
propadáme, protože mnohé sousední země se vyvíjejí dynamičtěji.  


Ambiciózní cíl vybudovat „znalostně-technologické centrum Evropy s rostoucí životní úrovní a 
vysokou zaměstnaností“ nám zůstává vzdálen, ačkoliv některé sousední země (Německo, země 
severní Evropy) přes vědomé zpomalení růstu životní úrovně se jako znalostně-technologické 
centrum s vysokou mezinárodní konkurenceschopností udržely či se jím staly. Německo navíc, a 
to i přes přesun některých výrob mimo své území, zvýšilo zaměstnanost a míra nezaměstnanosti 
je na historicky nejnižší úrovni. Navíc se objevují nové výzvy – jak ukazují analýzy OECD, 
mnoho jiných zemí ve světě zavádí strukturální reformy s cílem vytvořit podmínky pro zvýšení 
lokální a globální konkurenceschopnosti svých podniků5. I proto je nutno urychlit promyšlený 
reformní pohyb, abychom si dokázali byť jen udržet stávající pozici.  


Shrneme-li faktory ovlivňující konkurenceschopnost do tří úrovní: základní, efektivní a inovační; 
je třeba si uvědomit, že bez základních podmínek ovlivňujících „extensivní“ růst kapitálu a práce 


                                                 
4 MPO (2011), Identifikace klíčových faktorů sektoru průmyslu a exportu a jejich strategická analýza a 
zpracování vstupních údajů. Viz http://www.mpo.cz/dokument83603.html  


5 Výmluvný přehled podávají zprávy OECD „Making Reform Happen : Lessons from OECD countries“, Paris 
2010, zprávy o  kvalitě vzdělání PISA, zprávy IMF aj. 
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se jen těžko zvyšuje efektivita nebo rozvíjí inovace. Proto tato základní úroveň, včetně pilíře 
institucí a pilíře makroekonomické stability, podmiňuje účinnost faktorů v efektivní i inovační 
úrovni. 


ČR má předpoklady usilovat o podstatné zvýšení a dlouhodobé udržení životní úrovně občanů 
v globalizovaném světě. Ambicí ČR je posunout se během následujících let do první dvacítky 
zemí podle indexu globální konkurenceschopnosti. 


Pojetí této strategie vychází z principů empirického hodnocení vládních politik (evidence-based 
policies), což je koncept, bez něhož se většina navrhovaných reformních kroků nedá efektivně 
uskutečnit. Zavedení empirických ex ante a ex post hodnocení jakýchkoliv návrhů politik je proto 
nedílnou součástí doporučení v této strategii pro celé období 2012 až 2020. Konkrétní aplikací 
tohoto principu jsou například v oblasti vzdělávání zavedení robustního a systematického 
monitoringu výsledků vzdělávací činnosti, kvality škol, učitelů a dalších subjektů vzdělávací 
soustavy. Výsledkem tohoto přístupu je i na robustních datech založený proces implementace 
této strategie, který je popsán v závěru tohoto dokumentu. 


Závěrem je nutné shrnout, že prosazení klíčových opatření navrhovaných v tomto dokumentu 
bude pro dosažení stanoveného cíle, tj. postoupit mezi první dvacítku nejvíce 
konkurenceschopných zemí světa, zcela zásadní. Od rozvojového modelu založeného z velké 
části na levné pracovní síle se ČR musí posunout k systému založenému na kvalitních institucích 
a infrastruktuře, ve kterém bude maximálně využíván potenciál připravených pracovních sil a ve 
kterém bude motorem ekonomiky tvořivé podnikání a inovace.  
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1 Instituce	
Vize: Veřejné instituce jako poskytovatelé služeb pro občany a podnikatele – efektivní a bez korupce 


1.A Krátký	popis	současného	stavu	a	jeho	problémů	
Kvalitní veřejné instituce jsou klíčovým stavebním kamenem budování konkurenceschopné a na 
inovacích založené ekonomiky. Naopak neefektivní veřejné instituce jsou pro ekonomiku brzdou, 
neboť brání růstu podnikání a obchodu. O to závažnější je, že ve všech mezinárodních 
srovnáních je institucionální prostředí hodnoceno jako jedna z nejslabších stránek ČR. 
Neefektivní instituce, nadměrná regulatorní zátěž a korupce jsou v současné době jevy, kvůli 
kterým ČR ztrácí na vyspělé státy EU i OECD. 


O potřebě změn v institucionálním prostředí a o omezení byrokracie se hovoří už delší dobu. 
Výkonnost veřejné správy je v porovnání s privátním sektorem výrazně nižší, což vyplývá 
z makroekonomického srovnání provedeného např. ve studii NERV ke konkurenceschopnosti, 
ale i ve studiích Světové banky či MMF. 


V rámci této strategie jsou veřejné instituce pojímány poměrně široce – vyskytují se zde projekty 
zaměřené na státní správu, samosprávu, jejich rozpočtové a příspěvkové organizace, ale i na moc 
zákonodárnou a soudní. Společným cílem všech navrhovaných opatření je zvýšení produktivity 
institucí, posílení jejich orientace na klienta – tj. občana či podnikatele a odstranění neefektivity 
v jejich fungování – zejména korupce a nehospodárnosti. V obecné rovině pak opatření 
navrhovaná v tomto pilíři přispívají ke zlepšení koordinace a komunikace mezi institucemi 
navzájem i ve vztahu k občanům a podnikatelům. 


Realizace navrhovaných opatření v konečném důsledku výrazně přispěje k posílení 
konkurenceschopnosti ČR v tvrdé hospodářské soutěži na mezinárodní úrovni a měla by rovněž 
zvýšit důvěryhodnost veřejných institucí v očích veřejnosti, což by ČR výrazně přiblížilo 
vyspělým demokratickým státům západní Evropy. 


1.B Cíle	pilíře	
 Systematizace a zdokonalení fungování veřejné správy, její vyšší profesionalita a efektivita. 
 Hospodárnější a účelnější nakládání s veřejným majetkem a prostředky se zaměřením na 


řízení a kontrolu v oblasti veřejných financí a na opatření v oblasti dispozic s veřejným 
majetkem, nucených dražeb a veřejných nákupů prostřednictvím veřejných zakázek. 


 Zjednodušení přístupu veřejnosti ke službám veřejné správy a k informacím 
poskytovaným veřejnou správou. 


 Systematické zkvalitňování procesu tvorby regulace a jeho výstupů (legislativních i 
nelegislativních dokumentů), cílená komunikace s veřejností v rámci legislativního 
procesu (včetně transparentního lobbyingu) a zlepšení přístupu veřejnosti k právním 
předpisům. 


 Zlepšení vymahatelnosti práva v ČR soudní i mimosoudní cestou a zkvalitnění fungování 
justice. 


1.C Zahraniční	srovnání	
V oblasti institucí ČR výrazně zaostává za průměrem EU a OECD ve všech významných 
mezinárodních srovnáních (index globální konkurenceschopnosti Světového obchodního fóra, 
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index Doing Business Světové banky, index Ročenky světové konkurenceschopnosti). 
Nejvýraznější je špatná pozice ČR co do míry regulatorní zátěže a vymáhání práva. Napříč všemi 
srovnáními se jako značná nevýhoda ČR rovněž projevuje míra korupce. 


Co se týče fungování veřejných institucí, ČR se může inspirovat dílčími úpravami v řadě zemí 
světa. Ve Finsku je koordinována činnost veřejných institucí prostřednictvím Ekonomické rady 
se zastoupením nejvýznamnějších dotčených stran (odbory, zaměstnavatelé aj.) a ekonomických 
analytiků. Finsko má rovněž nastaveny mechanismy jednoduchého a otevřeného přístupů občanů 
ke službám veřejných institucí. Singapur a Nový Zéland mají efektivní a klientsky orientované 
instituce, perfektní systém zveřejňování informací a dat o činnosti veřejné správy i vyspělý 
management služeb veřejné správy. Velká Británie koncepčně přistupuje k měření produktivity 
veřejného sektoru a k hodnocení hospodárnosti jeho výdajů, má efektivně nastavený proces RIA 
(Regulatory Impact Assessment – hodnocení dopadů regulace) a jeho uplatňování v praxi. Jako 
součást otevřeného vládnutí jsou sdílena data a informace veřejného sektoru, existují programy 
zapojování vysoce kvalifikovaných profesionálů do práce pro veřejné instituce. Jižní Korea 
systematicky bojuje s korupcí ve veřejném sektoru, a to včetně využívání CIA (Corruption Impact 
Assessment – hodnocení korupčních rizik). Německo může být vzorem, co se týče 
vymahatelnosti práva nebo vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Evropská komise aplikuje 
mechanismy zapojování veřejnosti do konzultací k připravovaným legislativním i nelegislativním 
dokumentům, upraven je i transparentní lobbying. 


1.D Klíčové	iniciativy	
Vzhledem k tomu, že reforma veřejných institucí je velmi komplexní problém, byla k jeho řešení 
navržena řada dílčích opatření a nástrojů. Nejvýznamnější z nich jsou stručně představeny níže, 
kompletní výčet navrhovaných opatření je představen v rámci projektových karet v příloze 
tohoto dokumentu. 


1.1 Efektivní	veřejná	správa	
V současné době neexistuje žádný ucelený přehled o tom, co vlastně veřejná správa vykonává, ani 
propracovaná koncepce toho, co, jakým způsobem a s jakými náklady má veřejná správa vlastně 
zajišťovat. Analýza agend a služeb by měla poskytnout první podrobnější pohled na produktivitu 
ve veřejné správě a poskytnout materiál pro následnou restrukturalizaci veřejné správy a jejího 
funkčního uspořádání tak, aby bylo možné optimalizovat prostředky investované do veřejné 
správy a standardizovat služby, které poskytuje. Součástí tohoto opatření je především rozdělení 
struktury veřejných institucí (práce s klienty, rozhodovací centrum, podpůrné činnosti) a na ni 
navazující změna postavení zaměstnanců veřejné správy a jejich odměňování. Realizace 
navrhovaných opatření by měla poprvé v historii ČR přispět k plošnému hodnocení produktivity 
ve veřejné správě a umožnit realizaci systematických úsporných opatření (např. sdílení některých 
činností mezi více institucemi veřejné správy aj.). 


1.2 Zefektivnění	nakládání	s	veřejným	majetkem	a	prostředky	
Veřejné rozpočty a hospodaření s nimi jsou v současné době pro veřejnost málo transparentní.  


Ministerstvo financí sice zveřejňuje informace o veřejných rozpočtech, nicméně k tomu, aby byly 
plně využitelné pro veřejnou kontrolu i evidenční účely, je třeba je zdokonalit (rozsah pokrytí, 
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analytické nástroje, frekvence apod.), a to zejména v oblasti rozpočtových dat (tj. plnění státního 
rozpočtu, rozpočtová dokumentace apod.). Informace o veřejných rozpočtech by měly být 
veřejnosti zprostředkovány srozumitelně a mělo by tak být usnadněno jejich širší využití (např. 
rozklad výdajů za jednotlivé rozpočtové jednotky umožňující jejich vzájemné porovnání a 
postupné zavádění hodnocení pomocí výkonových ukazatelů). 


S tímto opatřením dále souvisí jednotné a uživatelsky příjemné zveřejňování informací o 
dispozicích s veřejným majetkem (zejm. prodeje a pronájmy), což zvýší hospodářskou soutěž 
mezi soukromými subjekty o tento majetek a zprostředkovaně tak výnos pro stát. Podobně 
zlepšení způsobu zveřejňování veřejných zakázek posílí jejich ekonomickou efektivitu. 


1.3 Zjednodušení	přístupu	ke	službám	veřejné	správy	
Komplikovanou strukturu veřejné správy lze nejlépe popsat jako mnohočetně provázaný systém 
obrovského množství úřadů, které obhospodařují data související s výkonem jejich činnosti. 
Podle kvalifikovaného odhadu přibližně 30 000 úřadů spravuje cca 1000 agend. Informační 
systémy veřejné správy nepoužívají jednotnou datovou základnu a jsou na sobě nezávislé, v 
důsledku čehož se změny v datech v jedné databázi nepromítnou do dalších informačních 
systémů a občané jsou nuceni oznamovat různé změny na velkém množství úřadů. Provázanost 
mají řešit základní registry, což je projekt, který by měl zbavit adresáty veřejné správy, občany, 
povinnosti údaje opakovaně dokládat. Údaj bude sdělen pouze jednou a následně bude promítnut 
do základního registru a jeho prostřednictvím do dalších informačních systémů veřejné správy, 
resp. tzv. agendových informačních systémů. Ke zjednodušení přístupu ke službám 
poskytovaným veřejnou správou jsou určeny i další připravovaná opatření - zejména jedno 
inkasní místo a jednotné kontaktní místo pro podnikatele. 


Službou veřejných institucí je i poskytování informací. Občan nebo podnikatel, který disponuje 
dostatkem dat a údajů, se může lépe rozhodovat a přispívat tak svou činností k mezinárodní 
konkurenceschopnosti. Klíčem k efektivnímu sdělování informací veřejnosti je v tomto případě 
vize a koncepce, která musí být orientovaná na potřeby klienta-uživatele. Koncepční systém 
zveřejňování dat veřejné správy, justice (např. navrhované zveřejňování soudních rozhodnutí) a 
dalších veřejných institucí ve zpracovatelném formátu povede ke značným úsporám ve veřejných 
rozpočtech (veřejné instituce si např. nebudou zadávat vícekrát tytéž studie) a přispěje i k rozvoji 
podnikání a výzkumu založeného na využití veřejných dat. 


1.4 Vyšší	kvalita	a	dostupnost	regulace	
Nezbytným předpokladem vyšší konkurenceschopnosti je kvalitní legislativa, která nepředstavuje 
nadměrnou administrativní zátěž. Proces přijímání regulatorních aktů je nutné do budoucna 
nastavit tak, aby nedocházelo k přijímání zbytečných či neúplných opatření, která je nutné 
neustále doplňovat a upravovat. Systém hodnocení dopadů regulace (RIA) i přes své nesporné 
přínosy však stále není efektivně využíván. Je navrženo posílení a zlepšení aplikace RIA a nově i 
hodnocení korupčních rizik CIA. Do procesu přípravy legislativy je nutné vnést více odbornosti a 
co nejvíce snížit riziko pokoutného prosazování účelových zájmů. Proto navrhujeme úpravu 
posledních stádií legislativního procesu (zamezení nekoncepčnímu „přílepkování“ zákonů 
zákonodárci – povinná RIA a CIA k poslaneckým a senátním návrhům) a zřízení apolitické 
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instituce složené z odborníků, která by dohlížela na kvalitu výstupů RIA a CIA a systematický 
rozvoj modelů hodnocení dopadů, a to včetně hodnocení administrativní zátěže. 


Součástí zkvalitňování legislativního procesu jsou i projekty elektronizace legislativního procesu 
(e-Legislativa) a projekt elektronické publikace oficiálních úplných znění právních předpisů (e-
Sbírka). Díky nim by měl být mimo jiné zásadně zlepšen přístup k platným právním předpisům a 
dosaženo lepší kvality regulace. 


1.5 Lepší	vymahatelnost	práva	
Jedním ze způsobů, jak ulevit přetíženým soudům, je posílení využití mechanismů alternativního 
řešení sporů (mediace, rozhodčí řízení aj.), včetně elektronického rozhodčího řízení (ODR, online 
dispute resolution), které je rychlou a efektivní alternativou ke zdlouhavým sporům, zejména těm 
přeshraničním. Většinou se jedná o spory z transakcí s relativně nízkou hodnotou, ale probíhající 
ve velkém množství, a to jak mezi podnikateli navzájem, tak i ve vztahu ke spotřebitelům. Ke 
snížení nákladů spojených s vymáháním práva u soudů by pak měla kromě procesních opatření 
přispět i zrychlená elektronizace justice. 
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2 Infrastruktura	
Vize: Konkurenceschopnost země roste s kvalitou infrastruktury 


Ekonomická úspěšnost státu je do značné míry definována kvalitou infrastruktury, která funguje 
jako páteř hospodářství a umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit. Kvalita propojení méně 
vyspělých regionů s ekonomickým centrem významně posiluje možnosti růstu v regionu, stejně 
jako je v tomto ohledu důležitá i jejich fyzická vzdálenost. 


Rychlost výstavby dopravní infrastruktury se odvíjí od finančních možností státu. Přestože 
dopravní politika státu uvádí relativně rychlý pokrok ve výstavbě důležitých silničních komunikací 
i železničních koridorů, výstavba i údržba zaostává. Vzniká tak značná vnitřní zadluženost, která 
se projevuje nižší kvalitou dopravních cest, a to jak silničních, tak železničních. Citelně chybí 
kvalitní návaznost na evropskou dopravní síť. Proto se opatření v tomto pilíři soustředí nejen na 
propojování české silniční a železniční sítě na hlavní evropské trasy, ale i na zlepšování řízení 
kvality dopravní infrastruktury, s čímž souvisí i hledání efektivních způsobů financování 
infrastrukturních projektů. V rámci vytváření komfortnějších a systémově provázaných 
dopravních služeb, které přispívají k rozvoji podnikání i obchodu jsou pak některá opatření 
v tomto pilíři věnována i dopravě letecké a vodní. 


Energie a její spolehlivé dodávky jsou nutnou podmínkou pro rozvoj podnikání v ČR. 
V současné době v energetické infrastruktuře vázne systémová provázanost energetických zdrojů 
při využívání alternativních výrob elektrické energie větrnými a fotovoltaickými elektrárnami, což 
ohrožuje energetickou bezpečnosti ČR. Z tohoto důvodu jsou nutná opatření v oblasti výstavby 
zálohových zdrojů, posilování energetických sítí, změny jsou nutné i v oblasti teplárenství. 


Nicméně vliv na konkurenceschopnost nemá jen infrastruktura dopravní a energetická, ale i síť 
elektronických komunikací – zejména širokopásmové systémy přístupu k internetu. Vzhledem 
k tomu, že se v ČR se stále větší intenzitou rozvíjí podnikání a služby přímo navázané na přístup 
k internetu, zaměřují se opatření v tomto pilíři na rozšiřování pokrytí území ČR službami 
elektronických komunikací. 


Vyspělá infrastruktura tvoří základní předpoklad pro zvyšování konkurenceschopnosti státu. 
Realizace navrhovaných opatření výrazným způsobem přispěje k zlepšení kvality infrastruktury a 
přiblíží ČR ke standardu, který je běžný v západních zemích Evropy. 


2.A Cíle	pilíře 
 Vybudovat rychlejší, spolehlivější, systémově provázané a komfortnější dopravní cesty a 


dopravní služby pro konkurenceschopné prostředí země, včetně nalezení nákladově 
efektivních metod k jeho financování a posilování účinného konkurenčního prostředí 
v tomto odvětví 


 Vytvořit systém řízení kvality údržby a rekonstrukcí dopravních cest a vysokých 
standardů v dopravě 
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 Dosažení vyváženého energetického mixu (tj. vyvážený podíl pěti základních 
energetických komodit) a rozvoj inteligentních sítí 


 Ekonomicky udržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické 
účinnosti a úspor a snižování environmentální zátěže plynoucí z energetiky životnímu 
prostředí 


 U elektronických komunikací je důležité především rozšíření přístupu k 
vysokorychlostnímu internetu, a to jak ve všech obydlených, tak v méně dostupných 
lokalitách, aby byla zvýšena možnost podnikání s využitím internetu i přístup 
k elektronickým službám veřejné správy 


2.B Zahraniční	srovnání	
Kvalita silniční infrastruktury v ČR je v porovnání s rozvinutými zeměmi EU podprůměrná, což 
snižuje atraktivitu ČR pro zahraniční investory a negativně ovlivňuje i domácí podnikatele. Vzory 
pro zlepšení silniční infrastruktury lze nalézt podle hodnocení Světového ekonomického fóra ve 
Francii, Německu, Rakousku, Portugalsku a Dánsku. V těchto zemích hraje významnou roli ve 
financování a provozování infrastruktury vedle státu i soukromý sektor. 


Železniční infrastruktura je v evropském měřítku na průměrné úrovni, avšak rekonstrukce 
hlavních koridorových tratí nejsou dokončeny, nedaří se vytvořit zdravé konkurenční prostředí a 
technologie pro kombinované systémy zaostává. Příkladem zahraniční "dobré praxe" je 
Švýcarsko, kde se daří efektivně kombinovat silniční a železniční dopravu. Velká pozornost je 
věnována také budování úseků rychlých tratí, jako doplněk konvenční železniční sítě, který 
výrazně zkvalitní mezinárodní dostupnost Švýcarska. 


Ve vztahu k energetice a zajišťování dodávek na tom byla ČR doposud relativně dobře, nicméně 
vývoj ve světové energetice v posledním desetiletí, zejména ambivalentní postoj k jaderné 
energetice a zvýšené využívání obnovitelných zdrojů a nároky jimi kladené na rozvodné sítě aj. 
energetickou bezpečnost vůči ostatním státům EU zhoršují. 


Z pohledu mezinárodního srovnání mezi státy OECD v počtu realizovaných přípojek na 100 
obyvatel ČR nedosahuje průměru OECD, který je 23,3 % a za tímto průměrem zaostává o 4%. 
Obdobně je tomu i v případě porovnání se zeměmi EU, kde je průměrná úroveň 24,8% přípojek 
na 100 obyvatel. V rámci Evropy lze za inspiraci považovat Německo a jeho broadbandovou 
strategii, jejíž součástí jsou např. vytvoření registru pasivní infrastruktury, informačního portálu, 
apod. 


2.C Klíčové	iniciativy	v	oblasti	infrastruktury	
Dopravní infrastruktura je základním předpokladem pro posílení konkurenceschopnosti státu a 
zároveň nástrojem, který pomáhá vyrovnávání meziregionálních disparit. V ČR v současné době 
chybí dlouhodobá strategie, která by zajistila koordinovaný rozvoj všech modů dopravy - tj. 
silniční, železniční, vodní a letecké, jejich provázanost na evropské sítě a dlouhodobě udržitelné 
řízení jejich oprav a údržby. Přestože každý druh dopravy čelí jiným výzvám a problémům, první 
fáze rozvoje bude pro všechny druhy dopravy stejná. V této fázi bude nutné vytvořit udržitelný 







16 


 


systém financování jednotlivých složek dopravní infrastruktury a nastavit kritéria pro výběr 
projektů s nejvyšší ekonomickou přidanou hodnotou v souladu se SMK. 


2.6 Silniční	doprava	
Naplnění identifikovaných cílů u silniční dopravy je podmíněno optimalizací zdrojové stránky 
rozpočtu určeného pro dopravu i při využití privátních zdrojů. Cíle bude dosahováno postupně 
dobudováváním páteřní sítě dálnic a rychlostních silnic a výstavbou obchvatů významnějších sídel 
na hlavních silnicích I. třídy, dle výsledků nastavení priorit jednotlivých projektů podle jejich 
reálné ekonomické přidané hodnoty. 


2.7 Železniční	doprava	
Na základě vyhodnocení potřeb a priorit v této oblasti vybudovat hlavní železniční síť pro 
dálkovou osobní a nákladní dopravu, pro městskou a příměstskou dopravu v hustě osídlených 
oblastech a optimalizovat síť pro páteřní regionální dopravu. Konvenční železniční systém musí 
být tam, kde to bude vhodné, doplněn systémem rychlých a velmi rychlých železnic, který zajistí 
napojení ČR na již existující síť VRT Evropy. Ta výhledově zabezpečí energeticky i 
environmentálně udržitelnou a konkurenceschopnou dopravu do významných evropských 
center. S touto otázkou souvisí i podpora vzniku sítě veřejných logistických center (VLC) a 
terminálů kombinované dopravy, jako propojovacích uzlů mezi sítěmi jednotlivých druhů 
dopravy, a to prostřednictvím veřejných rozpočtů. Podporovány budou jen životaschopné 
projekty nevyžadující provozní podporu. 


2.8 Letecká	a	vodní	doprava	
V návaznosti na analýzu vnitřních a vnějších vztahů v oblasti středoevropské, evropské a globální 
letecké dopravy, a to zejména z hlediska prognózovaných kapacit a z hlediska poptávky po 
skladbě letadel a potřebných parametrů letišť vytvořit strategii podpory konkurenceschopnosti 
letištní infrastruktury. S tím souvisí i realizace propojení kolejovou dopravou s centrem Prahy a 
vytvoření konceptu navazujících logistických systémů, hotelových a kongresových kapacit aj.  
V oblasti vodní dopravy budou posouzeny přínosy pro produkční funkci regionů a doporučeny 
priority pro splavnění jednotlivých úseků tak, aby byla výstavbou vodních děl zvýšena 
konkurenceschopnost země. Důležitou součástí projektu je koncept navazujících logistických 
systémů, podobně jako tomu je v Německu, Holandsku a dalších zemích s bohatou vodní 
vnitrozemskou dopravou, avšak v míře přiměřené našim parametrům vodních toků. 


2.9 Státní	energetická	koncepce	(SEK)	a	strategické	usměrňování	
Energetika zásadním způsobem přisívá k fungování ekonomiky a společnosti a k zajištění životní 
úrovně obyvatelstva. Tvoří páteřní síť státu, na které je závislá řada dalších oblastí – od průmyslu 
až po výkon správy státu. Na energetiku lze nahlížet z různých úhlů pohledu. Kromě bezpečnosti 
a udržitelnosti dodávek bude hrát do budoucna stále větší roli zajištění konkurenceschopnosti, a 
to jak ve smyslu cenové přijatelnosti pro průmysl a obyvatelstvo, tak ve smyslu posilování 
exportních schopností. Pro zvyšování konkurenceschopnosti energetiky bude pro ČR klíčové 
zejména vytvoření Státní energetické koncepci (SEK) s důrazem na dosažení vyváženého 
energetického mixu, zvýšení využívání obnovitelných zdrojů, rozvoj inteligentních sítí, apod. Dále 
pak ustanovení Stálé pracovní skupiny pro strategii VaVaI v oblasti energetiky v rámci Rady vlády 
pro energetickou a surovinovou strategii ČR. 
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2.10 Implementace	státní	politiky	Digitální	Česko	
Elektronické komunikace svými sítěmi a službami urychlují, rozšiřují a zkvalitňují komunikaci ve 
prospěch rozvoje celé společnosti, v souladu s požadavky občanů, firem a státních institucí. 
Efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) zvyšuje produktivitu a 
konkurenceschopnost státu.  
Digitální agenda, která je první vlajkovou lodí strategie Evropa 2020, se zaměřuje se na roli a 
využití ICT s cílem odstranit nejrůznější elektronické bariéry v Evropě. Vzhledem k tomu, že 
poptávka po telefonních službách, včetně mobilních telefonních služeb, je v současnosti již 
prakticky nasycena, byla vybrána především opatření podporující rozvoj vysokorychlostního 
internetu a využití jednotného digitálního trhu domácnostmi a podniky. Těmito opatřeními jsou: 


1) Vytvoření metodické pomůcky pro sjednocení aplikační praxe některých ustanovení 
zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona 


2) Zřízení registru pasivní infrastruktury, jehož existence povede k podstatnému snížení 
nákladů na budování přístupových sítí 


3) Příprava rozvojových kritérií v přídělech rádiových kmitočtů v pásmu 790-862 MHz 


4) Analýza portfolia služeb ve veřejném zájmu (např. e-safety), která zjistí rozsah těchto 
služeb, požadavky na jejich kvalitativní parametry a následně i jejich kmitočtovou 
náročnost. 


3 Makroekonomická	stabilita	
Vize: Stojíme na zdravých a pružných základech  


Stabilní makroekonomické prostředí vytvářející vnitřní i vnější rovnováhu je klíčovým 
předpokladem pro podporu ekonomického růstu a zvyšování zaměstnanosti. Národní stabilitu je 
možné vnímat z pohledu podnikatelské sféry a veřejných financí. České firmy se s nedávným 
hospodářským šokem vypořádaly se ctí a dokonce i přes posilující kurz české koruny udržely 
pozitivní bilanci zahraničního obchodu, což dokazuje prozatímní konkurenceschopnost českých 
firem. Oproti tomu veřejné finance jsou dlouhodobě financovány pomocí narůstajícího dluhu, 
který sice zvyšuje agregátní poptávku, ovšem na druhou stranu vytváří dlouhodobě neudržitelnou 
nerovnováhu. Ekonomika se tak stává závislou na veřejných výdajích. Zvyšující se objem 
placených úroků navíc odčerpává značnou část prostředků, které by se mohly použít pro nákup 
veřejných služeb. Je tedy potřeba uvést v praxi fiskální opatření, která zlepší hospodaření státu, 
znemožní v budoucnu českou fiskální nerovnováhu a pomohou vytvořit konkurenceschopný, 
dlouhodobě udržitelný daňový systém. 


Reakce na vnější ekonomické šoky závisí z větší části na samotné kondici národní ekonomiky. 
Ekonomická stabilita je předpokladem pro úspěšné odolání možným dalším hospodářským 
šokům. Díky otevřenosti české ekonomiky hraje velkou roli i vztah ČR vůči ostatním státům.  ČR 
má závazek stát se plnohodnotným členem Hospodářské a měnové unie, která v době svého 
vzniku zajišťovala stabilitu pro celý evropský region. Situace v Hospodářské a měnové unii se 
ovšem neustále mění a měna euro se potýká s krizemi svých členů. Otázku načasování zavedení 
této měny je nutné posoudit především z hlediska ekonomické výhodnosti a plnění 
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maastrichtských kritérií. Systém včasného varování by mohl být solidním základem naší cesty 
k vyšší konkurenceschopnosti. 


3.A Cíle	pilíře	
 Dlouhodobě vyrovnaná rozpočtová politika 


 Zavedení nástrojů a postupů pro zachování rovnováhy veřejných rozpočtů  


 Optimalizace daňového mixu v ČR, dokončení daňové reformy 


 Vysoká flexibilita ČR vůči vnějším ekonomickým šokům 


 Implementace a integrace evropského systému včasného varování 


3.B Zahraniční	srovnání	
V hodnocení makroekonomické stability pomocí Global Competitivness Index6 se ČR umístila 
na 48. místě (ze 139 hodnocených). V rámci kapitoly základních předpokladů 
konkurenceschopnosti se jedná o druhý nejhorší výsledek. GCI identifikuje klíčový problém ČR 
ve vládní politice financování veřejných rozpočtů a jako kritická se ukazuje vládní rozpočtová 
nerovnováha (102. místo).  


Potenciálně nebezpečným ukazatelem je snižující se míra národních úspor (78. místo), která je 
zaznamenána nejen kvalitativně z pohledu respondentů GCI 2011, ale i kvantitativně v porovnání 
národních statistik, kdy je jasně vidět, že ČR svou dobrou pozici postupně ztrácí.  


Inspiraci v jednoduchosti daňového systému můžeme hledat v Irsku, které se tradičně umísťuje 
na předních místech v mezinárodních srovnáních, což je způsobeno především jednoduchými 
nástroji komunikace podnikatelů se státní správou. Dobrým příkladem ohledně rozpočtové 
odpovědnosti je například Finsko, které se nejen chovalo rozpočtově odpovědně, ale dokonce 
popřelo vliv politického cyklu na zvýšení deficitu státního rozpočtu.  


3.C Klíčové	iniciativy	


3.11 Rozpočtový	dohled	–	transparentní	a	udržitelné	veřejné	finance	
Fiskální nerovnováha (dluh a strukturální deficit) v ČR je dlouhodobě neudržitelná. Celý rámec 
fiskální politiky, počínaje institucionálním uspořádáním a konče diskrečními zásahy při překročení 
deficitu, prochází zásadními změnami. Na současných problémech některých zemí EU je vidět, 
že špatně hospodařící stát ve svém důsledku podvazuje konkurenceschopnost a celý výkon 
ekonomiky. Proto je třeba zavést více prvků, které budou stimulovat efektivitu veřejných financí 
a povedou ke snižování zadlužení českých veřejných institucí. Jedním z hlavních prvků celého 
projektu je implementace směrnice Rady EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských 
států, která je doplněna o zahraniční zkušenosti s fiskální konsolidací tak, aby hospodaření státu 
nebylo brzdou české konkurenceschopnosti. 


Projekt si klade za cíl uvést v praxi fiskální opatření, která zefektivní hospodaření státu. Opatření 
zaměřená na snižování vládního deficitu a dluhu zahrnují jak krátkodobé politiky, jejichž cílem je 


                                                 
6 World Economic Forum (2011) – zdroj: http://www.weforum.org/ 
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rychlé snížení schodku rozpočtu, tak zejména  strukturální reformy veřejných financí zaměřené 
na celkovou dlouhodobou fiskální udržitelnost. Mezi hlavní konkrétní opatření patří Zákon o 
rozpočtové kázni, fiskální numerické pravidlo, numerická rozpočtová pravidla pro místní vlády 
nebo celý systém státní pokladny.  


3.12 Konkurenceschopný	daňový	systém	
České daně mohou být opravdu konkurenceschopné pouze tehdy, pokud splní podmínky 
maximální administrativní jednoduchosti a minimalizace distorzí.  V malé otevřené ekonomice 
hraje daňový systém mimořádně významnou roli. Daně musí být dostatečně vysoké pro český 
systém přerozdělování, ale v oblastech s vysokou konkurencí současně i mírně stimulující. 
Ekonomická krize totiž nevyvrátila většinu tezí moderního tax designu. 


 Český daňový systém redukuje zaměstnanost více než je nutné, preferuje financování dluhem a 
není dostatečně jednoduchý pro běžné spotřebitele/plátce. Hlavní navržená opatření směřují k 
fungování Jednoho inkasního místa, k preferovanému posunu od zdanění práce ke zdanění 
spotřeby, sjednocení sazeb DPH, minimalizace nepotřebných výjimek či tvorbě tzv. daňových 
podlah (dolních limitů) - minimálních nezdanitelných základů při výpočtu odvodu pojistného na 
zdravotní a sociální pojištění. 


3.13 Mezinárodní	makroekonomická	stabilita	ČR	‐	systém	včasného	varování	
V současné době se v EU připravuje plán na celoevropský systém včasného varování, který před 
ČR klade několik výzev. Tento systém je zcela nový a ČR se na něj proto musí připravit a provést 
efektivní integraci tohoto systému. 


Novou výzvou je i dokument "Pakt pro euro plus", který artikuloval mnoho různých opatření na 
evropské úrovni. Zatímco valná většina opatření je v souladu s politikou vlády ČR, k některým 
aspektům Paktu, například zmínkám o daňové koordinaci, se vláda staví rezervovaně. Součástí 
opatření je i seznámení českého podnikatelského sektoru s možnými následky přijetí měny euro i 
dalšími možnými mezinárodními riziky. 
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4 Zdravotnictví	
Vize: Finančně udržitelná evropská úroveň zdravotnictví 


České zdravotnictví se za uplynulých dvacet let pronikavě zlepšilo a podle četných mezinárodních 
srovnání, včetně indexu Světového ekonomického fóra 2011 solidních výsledků7, a to za poměrně 
příznivých nákladových podmínek8.  


Dosavadní velmi přijatelnou relaci mezi kvalitativní úrovní a všeobecnou dostupností zdravotních 
služeb pro obyvatelstvo bez ohledu na individuální socioekonomické postavení na jedné straně a 
současně relativně nízkými celkovými výdaji na zdravotnictví na straně druhé nebude snadné do 
budoucna udržet. Již z toho důvodu, že finanční napětí se v českém zdravotním systému 
projevuje již od druhé poloviny 90. let, aniž by však systém doznal podstatných úprav, které by 
vytvořily žádoucí stimuly pro racionální poskytování zdravotní péče, a aniž by reagovalo na 
budoucí výzvy dané především nepříznivým demografickým vývojem v podobě stárnutí 
obyvatelstva. Přitom demografický vývoj je podle dostupných ekonometrických studií9 alespoň 
prozatím hlavním vysvětlujícím faktorem budoucího růstu nákladů na zdravotní péči v ČR do 
roku 2030. Nelze však zapomínat ani na další nákladové faktory dané jak medicínským pokrokem 
(nové velmi nákladné technologie, farmaceutické preparáty a léčebné postupy), tak i postupnou 
konvergencí se západoevropskými státy, pokud jde o odměňování zdravotnického personálu, a 
rostoucí nároky pacientů. 


Tyto silné nákladové tlaky představují pro český zdravotní systém, jakož i pro veřejné finance 
obecně, zcela zásadní výzvu do budoucnosti. Ambicí tohoto pilíře je zajistit sérií vzájemně 
provázaných reformních kroků finanční udržitelnost českého zdravotního systému tak, aby 
garantoval evropský standard zdravotní péče dostupný pro všechny obyvatele ČR.   


4.A Cíle	pilíře	
Celý zdravotní systém v jeho současné podobě je dlouhodobě finančně obtížně udržitelný, a 
vzhledem k celkovému napětí ve veřejných rozpočtech a zjevné potřebě fiskální stabilizace je 
proto nutné hledat rezervy „uvnitř“ systému zvýšením jeho efektivnosti. Cíle pilíře je možno 
naplnit právě prostřednictvím sady opatření z několika průřezových tematických okruhů, jež 
reagují na dlouhodobé problémy českého zdravotnictví- nízkým využitím informačních 
technologií počínaje, přes nevhodné úhradové mechanismy nemotivující poskytovatele péče na 
výsledku léčby a její hospodárnosti, nedostatek konkurence mezi zdravotními pojišťovnami 
orientované na hospodárný nákup zdravotní péče pro pojištěnce, až po slabou definici rozsahu 
hrazené péče a odpovědnosti občanů za vlastní zdrav a respektování léčebného procesu. 


                                                 
7 6.1 bodů v agregovaném pilíři zdravotnictví a základní vzdělání; pro srovnání Dánsko 6,36, Rakousko 6,41. 


8 Například OECD Health Data 2010: ČR měla celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2008 mezinárodně velmi 
nízkých 7,1%, v roce 2009 však výdaje vzhledem k poklesu HDP v ČR a pokračování trendového růstu celkové 
výdaje dosáhly cca 8% HDP 


9 Public Health Spending in Advanced and Developing Countries: Trends and Outlook (IMF, březen 2011) 
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4.B Zahraniční	srovnání	
Neexistuje jediný benchmark (srovnání) pro české zdravotnictví, různé zdravotní systémy různě 
dobře zvládají jednotlivé problémové okruhy.  


 e-Health: Dánsko (například ePreskripce), Španělsko-Andalusie (systém Diraya- sdílení 
zdravotních záznamů a koordinace péče), USA- Veteran Affairs (sdílení zdravotních 
záznamů pro vyloučení duplicit, odstranění omylů a lepší koordinaci péče) 


 Zdravotní pojištění: Nizozemí (volitelné programy, dvojsložkové pojistné), Německo 
(volitelné programy, bonifikace pojištěnců, koordinace péče o chronicky nemocné) 


 Motivace pojištěnce: Singapur, Nizozemí, Německo, Švýcarsko 


 Preventivní programy: Německo, Nizozemí, Velká Británie 


 Klinická účinnost nových léků a technologií, plánování kapacit: Velká Británie 


 Úhradové mechanismy: akutní péče- Německo (DRG); parciálně Španělsko (riziková 
kapitace se soukromým provozovatelem- Valencia, Valdemoro-Madrid) 


4.C Klíčové	iniciativy	
Potenciální reformní opatření v ČR, jež by vedla k efektivnějšímu poskytování i čerpání zdravotní 
péče, zahrnují průřezové oblasti rozsahu hrazené péče, výběru, shromažďování a alokace zdrojů, 
hustoty zdravotnické sítě – nabídky zdravotní péče, nákupu péče a formu úhrady, pravidel 
určujících čerpání zdravotní péče, informací a monitorovacího systém, zvýšení konkurence a 
zodpovědnosti zdravotních pojišťoven za organizaci péče o pojištěnce, v neposlední řadě pak 
zdravotního stavu a životního stylu populace, s prevencí a podporou zdravého životního stylu. 
Klíčová témata a konkrétní opatření jsou uvedena v následujícím přehledu podle širších 
tematických oblastí:  


4.14 Léky	a	technologie	
Racionalizační a protikorupční změny ve smyslu racionalizace nákupů zdravotnické techniky a 
léků včetně zabezpečení přístupu ke generikům a vytvoření koncepce předpisové základny, 
veřejná dostupnost informací o zakázkách.  


 Alokace zdrojů s přihlédnutím k oportunitním nákladům (například prostřednictvím 
testování nových technologií a farmaceutických preparátů z hlediska jejich poměrů užitku 
k nákladům) 


 Přechod na masivní využití transparentních hromadných nákupů formou elektronických 
aukcí 


 Elektronická preskripce 
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4.15 Zefektivnění	financování	zdravotnictví	
Zefektivnění finančních toků od poplatníka k veřejným rozpočtům, optimalizace úhradového 
systému, úprava mechanismů přerozdělení vybraného pojistného, dále pak podpora 
konkurenčního prostředí včetně zaručení soutěže pojišťoven o pojištěnce.  


 Potenciální administrativní úspory dané zavedením jednotného inkasního místa (JIM) 


 Přechod na prospektivní úhrady, a to nejen v akutní péči (v oblasti akutní lůžkové péče 
reprezentuje DRG10), ale například i v praxích praktických lékařů (zahrnutí nákladu na 
specializovaná vyšetření a laboratoře do úhrad) 


 Klíčová kompetence zdravotních pojišťoven - selektivní nákup péče podle principu 
cena/kvalita při zajištění stabilního standardu věcné a časové dostupnosti 


 Koordinace péče mezi poskytovateli v zájmu zajištění racionální organizace a financování 
péče o pojištěnce, zejména v případě chronických onemocnění 


 Sdílení zdravotních záznamů, zejména v případě péče o chronicky nemocné, vyloučení 
duplicit a nastavení motivujících úhrad 


 Monitoring kvality a výsledků poskytované péče pojišťovnami v případě chronických 
pacientů (předávání a monitoring sledovaných ukazatelů jako podmínka úhrady v disease 
management programech) 


4.16 Zefektivnění	fungování	pojišťoven	
Komplexní institucionální nastavení fungování pojišťoven včetně jednotné právní úpravy formy 
a postavení, úpravy způsobu účtování a dohledu nad zdravotními pojišťovnami.  


 Sjednocení legislativy pro fungování veřejnoprávních zdravotních pojišťoven 


 Vyčlenění funkcí dosud zajišťovaných VZP do Kanceláře zdravotních pojišťoven 


 Definování pravomocí a kompetencí dohledu nad zdravotními pojišťovnami z hlediska 


o Finanční stability 


o Nároku pojištěnce 


 Sjednocení corporate governance (správy a řízení) pro zdravotní pojišťovny 


 Posílení odpovědnosti členů statutárních orgánů za činnost zdravotních pojišťoven a 
jejich ekonomické výsledky 


                                                 
10 Diagnosis Related Group http://www.nrc.cz/drg-pro-laiky. DRG však není imunní vůči zneužívání 
prostřednictvím tzv. upcodingu. 
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 Podstatné zvýšení disclosure (transparence) - pravidel pro informační povinnost 
zdravotních pojišťoven, zahrnující jak smluvní oblast, tak uspokojování nároků pojištěnce 
z hlediska věcné a časové dostupnosti, a finanční stabilitu 


 Zavedení alternativních pojistných plánů, v prvé řadě disease managementu programů pro 
chronicky nemocné 


 Zavedení třetí vrstvy přerozdělení podle morbidity jako podmínky pro zavedení disease 
managementu programů a korektní soutěže mezi pojišťovnami 


 Zavedení kombinovaného pojistného, s nominální pojistkou a solidární částí, jež je 
předmětem přerozdělení dle nizozemského modelu - opět pro zesílení konkurence 


 Možnost volby poskytovatele pacientem- v každém případě zachovat možnost volby; 
čerpání usměrňovat ekonomickými nástroji (gatekeeping, směřování financí za 
pojištěncem prostřednictvím případových úhrad)  


4.17 Restrukturalizace	lůžkové	péče		
Racionalizace a restrukturalizace lůžkové péče směrem ke snížení fixních nákladů současně s 
vytvořením konceptu dlouhodobé péče ve smyslu zdravotně sociálním včetně finančního 
zajištění. 


 Restrukturalizace nabídky akutní lůžkové péče, kde existuje významný potenciál pro 
realokaci rozpočtu 


 Posílení následné a dlouhodobé péče z úspor vzniklých v akutní péči 


 Využití ambulantní sítě pro zvýšení efektivnosti celého systém (přesun do ambulantní 
sféry) 


4.18 Vazba	pacienta	ke	zdraví		
Definování nadstandardu a současná racionalizace systému regulačních poplatků, zajištění 
motivace ke zdravému životnímu stylu formou zavedení příslušných motivačních prvků a e-
health systému pro kontrolu vykázané péče i zpětnou vazbu k vlastnímu životnímu stylu. 


 Přesnější definování nároku na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění včetně 
rozhraní standard/nadstandard 


 Podmínky pro čerpání péče pojištěncem (např .povinnost dodržovat léčebný režim) 


 Alokace významnější části zdravotního rozpočtu na preventivní opatření 


 Disease management a podpora kontinua péče napříč poskytovateli 


 Gatekeeping- je naléhavě potřebné posílit ekonomickými nástroji motivujícími pojištěnce 
i poskytovatele k podpoře prevence a disease management (typicky zvýšený poplatek za 
praktickým lékařem nevyžádané vyšetření u ambulantního specialisty) 
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 Motivace na dodržování prevence (bezplatná preventivní vyšetření a nabírání hodnot 
klíčových zdravotních markerů jako předpoklad bonifikace zdravotními pojišťovnami) 


 Motivace na zdravém životním stylu prostřednictvím fiskálních opatření („zdanění 
hříchu“ formou spotřebních daní) 


 Bonifikace za dodržování léčebného režimu formou osvobození od regulačních poplatků 
pro osoby participující v certifikovaném léčebném plánu 


 Elektronicky dostupné přehledy péče pro pojištěnce 


 Signování poskytnuté péče pojištěncem jako kontrolní nástroj 


4.19 Vzdělávání	a	odměňování	
Stabilizace pracovního trhu s úpravou přístupu k postgraduálnímu vzdělávání směrem ke 
zvyšování efektivity práce.  


 Nastavení platových podmínek k zaručení retence pracovní síly 


 Optimalizace systému vzdělávání prostřednictvím změny v systému financování 
specializačního vzdělávání a změn v rozsahu činnosti akreditační komise  


 Zvýšení efektivity práce realokací vybraných pravomocí nelékařským profesím  
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5 Vzdělanost	
Vize: Vzdělanost jako motor budoucího ekonomického a společenského rozvoje. 


Význam vzdělání jako faktoru ekonomického a společenského úspěchu jednotlivce i kvality 
života celé společnosti celosvětově dlouhodobě roste. Kvalitní vzdělání bude jedním z 
rozhodujících faktorů zvyšování životní úrovně společnosti v 21. století a bude to platit i pro 
společnost českou. Proto jsou opatření v oblasti vzdělávání nedílnou součástí strategie 
konkurenceschopnosti. 


Opatření navrhovaná v oblasti vzdělanosti odráží fakt, že ČR je malá otevřená ekonomika s 
vlastní měnou bez významnějších zásob nerostných surovin. Vzdělávací systém proto musí 
počítat s permanentními změnami komparativních ekonomických výhod odvětví a profesí a s 
opakovanými dopady ekonomických fluktuací a šoků ze zahraničí a poskytovat flexibilní a široce 
použitelné kompetence pracovní síly doplněné o schopnosti a vůli k celoživotnímu učení.  


Je třeba zvrátit negativní trend, kdy gramotnost českých žáků základních škol se posledních téměř 
deset zhoršuje nejen relativně vůči světu, ale i absolutně. Souhrou strategických opatření je nutné 
posílit adaptabilitu školství na dynamické společensko-ekonomické změny, aby země nezůstávala 
pasivně ve vleku globálních změn. Rozvoj vzdělanosti musí předjímat, že produktivní význam 
kreativního lidského intelektu stále poroste na úkor manuální práce, rutiny a izolovaných znalostí.  


Klíčové je zvýšit vůli ke změnám a zájem veřejnosti o vzdělání a vzdělávání, potřebné reformy 
dobře vysvětlovat a oslabovat odpor zájmových skupin ke změnám. Administrativně- 
legislativním procesům reforem je třeba věnovat více odborné pozornosti. 


5.A Cíle	pilíře		
 Cílem je lépe připravit mladou generace pro život a práci ve světě globální konkurence a 


prostředí dynamických ekonomických a společenských změn. Vzdělávací systém musí 
připravovat mladé generace na život ve světě budoucím, o kterém dnes víme, že bude 
v řadě ohledů vypadat jinak než dnes, ale nevíme přesně jak. Přílišné soustředění se výuky 
na dovednosti s časově omezenou poptávkou vede k ekonomickým a sociálním ztrátám, 
které ponesou jednotlivci a stát, nikoliv jednotliví zaměstnavatelé. Vzdělání proto musí 
umožňovat flexibilní přizpůsobování se měnícím se podmínkám dlouhá desetiletí 
pracovní kariéry a života. Je proto rovněž nutné podporovat účast na učení a vzdělávacích 
aktivitách také u dospělé populace ČR (o Implementaci a rozvoji systému celoživotního 
učení (dalšího vzdělávání) pojednává následující kapitola Trh práce). Zaměstnavatelé mají 
právo od vzdělávacího systému očekávat, že absolventi budou učenliví, ochotní se učit a 
budou mít dostatek široce použitelných dovedností a kompetencí, aby jejich pracovní 
zaučení nebylo dlouhé a nákladné a dalo se průběžně měnit a doplňovat tak, jak dochází 
ke změnám komparativních ekonomických výhod odvětví a profesí. 


 Zaměstnavatelé musí nést svůj díl zodpovědnosti za tu část přípravy, která je firemně 
specifická nebo se váže k časově omezené poptávce po dovednostech v úžeji 
definovaných profesích. 
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 V době, kdy mizí staré ekonomické jistoty a stále zřetelněji se projevují problémy s 
dlouhodobou udržitelností veřejných rozpočtů, by se vzdělanost měla stát prioritou 
veřejných diskusí a zájmu. 


 Cílem je zajistit přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělání bez ohledu na místo, sociální 
zázemí a dispozice a děti se slabými dispozicemi včas identifikovat a nasměrovat k nim 
vhodnou formu pomoci.   


5.B Zahraniční	srovnání		
 Zahraniční empirické studie dokládají, že kvalita předškolní výchovy a primárního 


vzdělávání je nejvýznamnějším determinantem vzdělavatelnosti v pozdějším věku a je 
určující pro sociální integraci jednotlivců. Napomáhá ke snižování sociálních rozdílů a 
představuje efektivní opatření k výraznému snižování nákladů budoucích sociálních 
politik. Příklady dobré praxe pro fungování předškolních péče o děti najdeme v 
sousedním Německu a v Rakousku (vzájemná rodičovská výpomoc – Tagesmuetter nebo 
Tagesvaeter). 


 Skandinávské země (bodující jak v mezinárodních testech gramotnosti, tak v celkové 
konkurenceschopnosti) kladou mimořádný důraz na předškolní výchovu, monitoring, 
diagnostiku a kvalitu učitelů. 


 Rakousko a Německo po dohodě se zaměstnavateli a regiony usměrňuje vzdělávací 
činnost škol ve vazbě na očekávané potřeby trhu práce. Ve většině zemí EU (zvláště 
EU15) fungují systémy efektivního zapojení zaměstnavatelů do odborného vzdělávání 
(finance, praxe). 


 Příklady řady zemí dokladují, že reformy školství mohou přinést podstatné zlepšení 
výsledků žáků i v poměrně krátkém horizontu několika let. Jde o skandinávské země 
(především Finsko – světová špička v transferech znalostí), dále pak Hong-Kong, 
Singapur, americký Boston, Anglii, Sasko, Lichtenštejnsko, Belgii a Polsko. 


 Dánsko výrazně investuje do dalšího vzdělávání učitelů a jejich rekvalifikací skrze tzv. 
globalizační fond. 


 Skandinávské země (především Finsko), Velká Británie a země Beneluxu mohou být 
vzorem pro vysoké školství, po stránce jeho diverzifikace, regulace (akreditaci), 
financování a finanční pomoci studentům. 


5.C Klíčové	iniciativy		


5.20 Zvýšení	kvality	a	dostupnosti	předškolní	výchovy	
Zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání. Ze strany státu, v politice daňové a 
zaměstnanosti je třeba podporovat možnosti skloubení aktivního a kvalitního rodičovství s 
pracovní kariérou a dětem poskytnou kvalitní výchovu a péči v podnětném sociálním prostředí. 
Opatření musí zajistit kvalitní a všeobecnou dostupnost předškolní výchovy pro děti rodin všech 
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sociálních skupin a všech lokalit. Zde se jedná o opatření pro fungování sítě široce dostupných 
mateřských škol, které bude doplňovat systém alternativních forem garantovaný rezortem MPSV. 


5.21 Změny	v	základním	a	středním	školství	
V regionálním školství je třeba uskutečnit dlouhou sérii dílčích opatření, z nichž řada je poměrně 
složitá, buď technicky, politicky nebo odborně a jejich implementace musí proto probíhat v úzké 
součinnosti s odbornou veřejností. Mezi klíčová opatření patří zavedení standardů výsledků a 
monitoringu jejich dosahování, opatření vedoucí ke zvyšování kvality učitelů, opatření ke 
zkvalitnění práce managementu škol, zkvalitnění kariérního poradenství ve školách. V oblasti 
odborného vzdělávání, kde lze předpokládat vazby na konkrétní segmenty místních trhů práce, 
zavést opatření podporující zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy. 


5.22 Reforma	vysokého	školství	
I ve vysokém školství je třeba uskutečnit řadu změn. Mají se soustředit především na dosažení 
diverzifikace a zvyšování kvality a excelence. Toho je třeba ze strany státu dosáhnout nástroji 
financování a usměrňování a změnami vnitřního a vnějšího systému řízení. To se ovšem neobejde 
bez zásadního zkvalitnění informací o kvalitě vzdělávací a výzkumné činnosti vysokých škol. To 
bude vyžadovat změny systému akreditací a zavedení systému hodnocení výsledků výzkumu a 
vývoje na VŠ. Stát by měl usměrňovat zvýšení poměru studentů BC programů vůči studentům 
MA programů a podpořit podíl studentů profesně orientovaných BC programů. Je třeba zavést 
školného doprovázené systémem univerzálních studentských půjček s kontingenční formou 
splácení. Konkurenci a racionální rozhodování aktérů je třeba podpořit založením veřejného 
informačního systému o vysokých školách. 


5.23 Změny	obsahu	vzdělávání	
Řadou přímých a nepřímých opatření je třeba zvyšovat důraz výuky na všeobecně použitelné a 
přenositelné kompetence, především kompetence k dalšímu vzdělávání. Učňovské vzdělávání a 
profesní bakalářské vzdělávání je žádoucí více sladit s očekáváními a potřebami konkrétních 
zaměstnavatelů - s reálnou poptávkou. Je třeba upravit obsah i formy vzdělávání směrem ke 
kreativnímu samostatnému myšlení, schopnostem dalšího učení a schopnostem spolupracovat. Je 
třeba posílit čtenářskou, matematickou, ICT, finanční a přírodovědnou gramotnost a kvalitu 
praktického ovládání cizích jazyků a soft-skills. Zkvalitnění přípravy učitelů vyžaduje řadu dílčích, 
ale nesnadno prosaditelných opatření. 
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6 Trh	práce	
Vize: Flexibilní trh práce umožňující efektivní využívání zdrojů ekonomického a společenského rozvoje 


Český trh práce je již standardním evropským trhem s většinou jeho silných a slabých stránek. Na 
cestě k vyšší konkurenceschopnosti bude třeba odstranit řadu překážek, přestože v řadě ukazatelů 
dnes dosahujeme celkem uspokojivých výsledků. 


Ukazatele celkové míry zaměstnanosti (na poměry EU středně vysoká), míru nezaměstnanosti 
(poměrně nízká) a participace na trhu práce (středně vysoká) lze určitě výrazně zlepšovat. Je třeba 
zlepšit uplatnění lidských zdrojů: docílit výrazného zvýšení míry zaměstnanosti a participace starší 
populace (nad 55 let), zastavit růst průměrného věku, kdy lidé opouští školu a vstupují na trh 
práce, zvýšit nízkou míru zaměstnanosti žen s menšími dětmi, usnadnit zaměstnatelnost 
zdravotně a jinak znevýhodněných osob, zatraktivnit dnes komplikovaný přístup vysoce vzdělané 
zahraniční pracovní síly na český trh práce. 


Globalizace a vlastní měna v malé otevřené ekonomice přinášejí permanentní, rychlé a obtížně 
předvídatelné změny komparativních ekonomických výhod celých odvětví, firem a profesí. 
Přizpůsobivost měnícím se podmínkám na straně zaměstnavatelů i zaměstnanců je pro zvyšování 
konkurenceschopnosti nutností a proto: 


 je třeba dosáhnout vyšší nabídky částečných a jinak flexibilních úvazků;  


 je potřeba zvýšit rezidenční mobilitu, a tedy flexibilitu nabídky pracovní síly. To umožní 
snížit vysoké regionální rozdíly i relativně blízkých oblastí;  


 je třeba revidovat regulační rámec fungování trhu práce (zákoník práce), zejména pokud 
jde o vyšší flexibilitu zaměstnavatelů při propouštění, kde je současná legislativa v 
mezinárodním srovnání omezující. 


Konkurenceschopnost vyžaduje schopnost a ochotu zaměstnanců se v průběhu kariéry dále 
vzdělávat. Bude proto třeba podporovat přirozenou a dobrovolnou účast pracovní síly na 
efektivním a smysluplném celoživotním učení. 


Ve strategických rozhodnutích je třeba reflektovat, že ČR má v rámci EU, díky dávným i 
nedávným historickým okolnostem, jeden z nejvyšších podílů zaměstnanosti ve zpracovatelském 
průmyslu, velice koncentrované v segmentu automobilovém, související a obdobné výroby a 
naopak nízký podíl zaměstnanosti ve službách a těch sofistikovaných s vysokou přidanou 
hodnotou především.  


Aktivní politika zaměstnanosti se musí stát důležitější součástí politiky flexicurity, kombinující 
vhodně flexibilitu pracovního trhu s přiměřenou ochranou zaměstnanců 


6.A Cíle	pilíře	
 Dlouhodobě udržitelná konkurenceschopnost se nerodí z ochrany zaměstnání, ale 


z politiky podporující zaměstnanost. Konkurenceschopnost ekonomiky se skládá z 
konkurenceschopnosti jednotlivých zaměstnavatelů. Podpora zaměstnanosti proto nesmí 
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sklouzávat k umělému udržování nekonkurenceschopných odvětví, profesí či podniků. 
Cílem politiky zaměstnanosti musí být dlouhodobě udržitelná zaměstnanost a nikoliv 
udržitelnost jednotlivých zaměstnání nebo podpora přežívání nekonkurenceschopných 
zaměstnavatelů.  


 Daně a dávky musí být nastaveny tak, aby byla zajištěna motivace k práci jak po stránce 
intenzivní (odpracovaná pracovní doba) tak extenzivní (zvýšení míry zaměstnanosti). 


 Opatření na trhu práce mohou být prospěšná, stejně jako mohou mít vedlejší 
nezamýšlené negativní účinky. Kde to jde, je proto třeba účinnost a fungování 
zamýšlených opatření podrobovat pilotnímu ověřování a hodnocení jejich dopadů.   


 Stát musí utvářet institucionální prostředí posilující flexibilitu zaměstnavatelů i 
zaměstnanců, která usnadňuje hladkou a svižnou restrukturalizaci a přitom lidem zajistit 
přiměřenou míru ochrany před negativními sociálními dopady.  


6.B Zahraniční	srovnání		
Velká Británie využívá pro služby zaměstnanosti služby komerčních subjektů poskytujících 
nezaměstnaným komplexní poradenství a vedení při hledání zaměstnání. Tyto služby fungují na 
konkurenčním základě a dlouhodobě úspěšnější agentury dostávají větší prostor. 


 Po Dánsku a skandinávských zemích, další a další země EU posiluje prvky politiky 
flexicurity. 


 Hospodářská politika založená na evidenci je ve světě stále rostoucí měrou neoddělitelnou 
součástí i politiky zaměstnanosti. Veškeré návrhy změn daní a dávek doprovází detailní 
rozbory dopadů na pracovní motivace, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou 
podrobovány hodnocení jejich dopadů. 


 Švédsko, Finsko ale i další země EU mají propracované nástroje začleňování 
znevýhodněné skupiny na trhu práce.  


 Skandinávské země, Francie a Holandsko dlouhodobě a Německo v poslední dekádě 
věnují velkou pozornost zajištění dostupných a kvalitních služeb předškolní výchovy pro 
děti. 


 Velká Británie vážně uvažuje o centralizaci výplaty dávek ve formě tzv. joined-up 
government. 


 Nabídku nájemního bydlení podporuje v nejrůznějších formách řada vyspělých států: 
Francie (systém HLM), V. Británie, Rakousko. 


6.C Klíčové	iniciativy	


6.24 Sladění	rodinného	života	a	pracovní	kariéry	
ČR vykazuje v EU nejvyšší pokles zaměstnanosti žen v případě, že mají malé děti. Příčinou je 
nevhodně nastavená prorodinná politika a nedostatek dostupných a kvalitních služeb předškolní 
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výchovy. Důsledkem je nevyužití lidského kapitálu žen, vysoká mzdová mezera mezi muži a 
ženami, snížený zájem o rodičovství obecně, což má jako celek i negativní dopady na fiskální 
rovnováhu. Cílem tohoto projektu je zvýšit nabídku alternativních forem předškolní výchovy a 
tím podpořit sladění pracovního a rodinného života rodičů, udržení kontaktu s profesí v době 
péče o dítě a hladký návrat na trh práce podle osobních preferencí.  


6.25 Rozvoj	trhu	práce		
Český trh práce ve svém celku prokazuje na evropské poměry solidní míru flexibility. Přesto 
existují oblasti, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost a kde bez adekvátních opatření bude 
neuspokojivá situace přetrvávat. Je proto třeba upravit stávající nebo přijmout nová opatření 
podporující inkluzi specifických skupin z trhu práce, v některých dimenzích je třeba zvýšit 
flexibilitu vnitřní (v rámci zaměstnání) a vnější (najímání a propouštění), je třeba zefektivnit 
(zacílení a dopad) realizaci politiky zaměstnanosti, především politiky aktivní a spolu s tím rozvíjet 
využívání pravidel a postupů politiky založené na evidenci (angl. evidence based policies). Svým 
dílem mohou pomoci opatření státu, ale své musí sehrát i posílená konkurence, která si zavádění 
flexibilních úvazků na straně zaměstnavatelů vynutí. 


6.26 Zvýšení	dostupnosti	nájemního	bydlení	
Trh práce ČR vykazuje velké regionální rozdíly. Regionální mobilita pracovní síly zůstává 
poměrně nízká a to jak v důsledku nedostatečně rozvinuté dopravní infrastruktury (dojížďka do 
práce) tak v důsledku nedostatečné nabídky nájemního bydlení (rezidenční mobilita). Je to zřejmě 
kombinace tržních selhání a nedokonalého právního rámce, které způsobují omezenost nabídky 
nájemního bydlení, která flexibilitu pracovní síly oslabuje. Nedostatek sociálního bydlení má navíc 
negativní sociální dopady. V rámci tohoto opatření budou identifikovány příčiny tržních selhání a 
institucionální nedokonalosti, budou navržena a implementována opatření s cílem výrazně zlepšit 
situaci nájemního bydlení.  


6.27 Zavedení	jednotného	výplatního	místa	
ČR má rozvinutou a funkční síť kontaktních pracovišť Úřadu práce a dalších úřadů zajišťujících 
sociální podporu a pomoc. Ke zvýšení jejich efektivnosti je třeba realizovat sjednocení činností a 
zjednodušení administrativních agend. Spojením několika souvisejících agend se sníží celková 
nákladnost systému, zvýší se koordinovanost a zacílení sociálních a dalších dávek, zvýší se kvalita 
informací získávaných z terénu, které jsou potřeba pro kvalitní monitoring a vyhodnocování, 
sníží se prostor pro zneužívání systému. To vytvoří zázemí pro zavádění postupů hospodářské 
politiky založené na evidenci. 


6.28 	Politika	migrace	kvalifikovaných	pracovníků	
Vzdělaná zahraniční pracovní síla představuje potenciálně nevyčerpatelný doplněk omezené 
zásoby domácí pracovní sily. Vhodně usměrňovaná imigrace kvalifikované pracovní síly nejenže 
neomezí pracovní příležitosti domácí pracovní síly, ale dokonce může její růst podporovat. 
Flexibilní a předvídatelná migrační politika je pro zahraniční investory jedním z klíčových faktorů 
při rozhodování o umístění investice. Stávající systém cizinecké agendy však dnes představuje 
velkou překážku, kterou je třeba zásadně upravit. 
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6.29 Implementace	a	rozvoj	systému	celoživotního	učení	(dalšího	vzdělávání)	
Intelektuální lidský kapitál je stále významnějším zdrojem produktivity, než je prostá pracovní 
síla. Produktivní schopnosti lidského kapitálu však musí držet krok jednak s technologickými 
změnami v rámci profesí a dále se změnami vynucenými změnou komparativních ekonomických 
výhod firem i celých odvětví. Protože tyto změny nelze dostatečně dobře předvídat, není 
efektivní a ve své podstatě ani možné realizovat veškeré vzdělání před začátkem pracovní kariéry. 
Je proto třeba implementovat řadu opatření nastavující vhodné institucionální podmínky a 
vhodně cílenou finanční podporu umožňující realizaci celoživotního učení podle měnících potřeb 
trhu práce, zaměstnavatelů a pracovní síly.  
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7 Finanční	trhy	
Vize: Finanční sektor může podstatněji podporovat konkurenční schopnost české ekonomiky 


Vyšší využití nástrojů finančního inženýrství z národních či evropských zdrojů k realizaci státních 
politik skýtá nejvíce příležitostí ke zlepšení dostupnosti finančních prostředků pro podnikatele 
v české ekonomice. Tyto podpůrné politiky státu je přitom možné realizovat v podobě opatření v 
oblasti finančních trhů s přiměřenými náklady, transparentně a s minimalizací negativních dopadů 
na tržní prostředí. 


Průběh finanční a ekonomické krize potvrdil, že finanční sektor v ČR je stabilní. Jeho služby jsou 
díky řadě institucí a prodejních kanálů dostupné, ale dle některých porovnání jsou ceny za tyto 
služby vysoké. Finanční sektor dominovaný bankami, z toho v drtivé většině zahraničně 
vlastněnými, ale zaměřenými na domácí trh a klienty. Je žádoucí hledat cesty k podpoře rozvoje 
kapitálového trhu a dalších segmentů finančního sektoru, které by sloužily jako alternativní zdroje 
financování pro podnikatelské záměry. 


Zejména nebankovní část finančního sektoru někdy závisí i na vládní politice podpory některých 
nástrojů (např. penzijní a některé pojišťovací produkty). Mnoho instrumentů je ovlivněno jejich 
dominantním prodejem pomocí nezávislých distribučních kanálů a náklady na tuto distribuci. 
Také na dominantním finančním trhu – trhu bankovním – lze hledat opatření ke zlepšení 
dostupnosti / ceny finančních služeb.  


Z hlediska potřeb finančního sektoru je nutné vzít v potaz zejména zásadní význam 
předvídatelnosti vládní politiky a také oblast finančního vzdělávání. Přínosem pro finanční trhy je 
přitom prakticky každé opatření zlepšující výhled vývoje ekonomiky a zakládají její stabilitu do 
budoucna. Reakce finančního trhu na ně, v podobě lepší nabídky služeb či stabilnějších 
finančních institucí, se promítají zpět příznivě do ekonomiky. 


Míra nejistoty ohledně ekonomického vývoje, systému daní či stability práva přijatelná pro 
podniky – například žadatele o úvěr – nemusí být zdaleka přijatelná pro poskytovatele této služby. 
Například nízká předvídatelnost daňové politiky tedy představuje pro finanční sektor zásadní 
riziko, a to díky asymetrickému dopadu těchto nejistot do hospodaření zejména úvěrových 
institucí. 


Finanční vzdělávání a gramotnost představují mimo jiné nástroj pro udržení kupní síly klientů v 
ekonomice a tím přispění k rovnoměrnému vývoji ekonomiky. Špatná volba finančních nástrojů 
vede buďto k celkové ztrátě prospěchu pro ekonomiku, nebo přesunu bohatství od klientů (osob, 
podniků) do finančního průmyslu, který nemusí být ze společenského pohledu efektivní. 


7.A Zahraniční	srovnání	
U nástrojů finančního inženýrství existuje široké spektrum mezinárodních zkušeností s jejich 
využitím i nastavením institucí. V případě „státní agentury“, která vykonává dané činnosti, lze 
využít příklady okolních zemí, u nástrojů typu Seed fond lze vyjít z příkladů rozvinutých zemí 
(například Irsko – kde lze sledovat díky dlouhodobému fungování i výsledky) a sledovat nyní 
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probíhající projekty typu Jeremie (podstatné z hlediska nastavení, méně z pohledu na výsledky, 
neboť projekty jsou v počáteční fázi). 


Obtížně se odhadují přesné ekonomické důsledky rozvinutí některých dosud chybějících 
alternativních zdrojů financování či důsledky například nižšího užívání těchto nástrojů na úkor 
dotací při užití EU fondů na ekonomiku. Změna v těchto oblastech by však působila na 
ekonomiku příznivě. 


7.B Cíle	státní	politiky	v	oblasti	finančních	trhů	
 Dostupnost a cena finančních produktů prostřednictvím posílení konkurence na 


finančních trzích. 


 Využití moderních finančních nástrojů, které budou zároveň tržně konformní, na cílenou 
podporu oblastí ekonomiky s vysokým potenciálem růstu. 


7.C Klíčové	iniciativy	


7.30 Realizace	pilotního	Seed	fondu	
Seed fond je chápán jako nástroj finančního inženýrství, jehož cílem je podpora začínajících 
inovačních podniků a který využívá návratné finanční produkty, zejména investice do základního 
kapitálu. Projekt pak představuje provázání více nástrojů. Všechny jeho součásti si zaslouží 
maximální pozornost a prioritu (fond, finanční nástroje, ostatní podpůrná opatření), neboť 
úspěch projektu by měl příznivé dopady na ekonomiku i „prestiž“ moderních finančních nástrojů 
v instrumentáriu státu. Úspěch konceptu podpory vzniku nových, progresivních firem má 
potenciál významně podpořit rozvoj ekonomiku a zlepšit její strukturu. 


7.31 Transformace	ČMZRB	pro	využití	nástrojů	finančního	inženýrství	
V případě ČR je ČMZRB a.s. z mnoha důvodů optimální institucí pro realizaci programů s 
využitím inovativních nástrojů finančního inženýrství. Je nezbytné, aby došlo k jasné profilaci 
instituce tímto směrem, koncentraci finančních nástrojů do ní a jejich širší zakotvení ve státních 
politikách při dodržení pravidel pro poskytování veřejné podpory. Proto je třeba vytipovat 
legislativní překážky a neprovázanosti v právním řádu a navrhnout řešení pro vymezení prostoru 
činnosti specializované finanční instituce. 


7.32 Posílení	vymahatelnosti	práv	věřitelů	a	primárních	emisí	akcií	
Přes vznik nové a poměrně kvalitní legislativy dochází stále k případům, kdy jsou například 
právními kroky oslabována věřitelská práva (obvykle v rámci insolventního řízení). 
Nepředvídatelný výkon legislativy a možná zpochybnění práv věřitelů se odrazí ve snížené 
dostupnosti finančních služeb (úvěrů) a jejich ceně (zohledňující vyšší náklady a rizika ztrát). 


V otázce přístupu ke službám se na základě analýz jeví jako klíčové prověření fungování 
stávajícího právního/regulatorního prostředí a mimo jiné i to, zda  existují  bariéry pro  vyšší  využití 
primárních emisí akcií za účelem financování podnikání. Ty mohou být v oblasti legislativy nebo 
v provádění legislativy. 
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8 Efektivnost	 trhu	 zboží	 a	 služeb	 a	 zkvalitňování	 charakteristik	
podnikání	


Vize: Příznivé prostředí pro podnikání a obchod 


Podnikání v ČR charakterizuje nejen vyspělá technická kompetence, ale i fakt, že se opírá o 
„štíhlé procesy“ bez zbytečných zásob, o rozvinutou logistiku a orientuje se na sousední země, 
kam míří výjimečně vysokých 84% našeho exportu. Mezinárodní srovnání ukazují, že naše firmy 
jsou úspěšné jako subdodavatelé, nicméně jejich velkou slabostí je neznalost zahraničních trhů. 
Územní omezení aktivního salda obchodní bilance téměř výhradně na sousední země ukazuje, že 
funkční specializace ČR v rámci světového obchodu může být charakterizována jako výrobní 
základna pro trhy v Evropě a blízkém okolí, přičemž rozsah a charakter využití této základny je 
převážně řízen ze zahraničí.  


Domácí podnikatelský sektor je dosud slabý, málo založený na inovacích a přímých vztazích 
s koncovými zákazníky a jeho rozvoj je silně závislý na poptávce ze strany nadnárodních 
korporací lokalizovaných mimo ČR (zde mají pouze pobočky). Názorně tuto specializaci 
charakteristickou i pro několik dalších členských zemí EU dokládá obrázek odrážející postupně 
modifikovaný tvar hodnotového řetězce: 


 


Pozornější pohled na analýzu kumulativních komparativních výhod exportu potvrzuje, že míra 
specializace exportu i importu je vysoká. Prvních 50 zbožových skupin (z celkem sedmi tisíc 
možných) vyčerpává přes polovinu komparativních výhod. Většina z nich je však vázána na 
dovoz dílů a komponent, což dokládá dominující úlohu výrobně-montážních firem v ČR. 


8.A Cíle	pilíře	
 Zvýšit schopnost producentů identifikovat koncové trhy, reagovat na ně a distribuovat 


přímo své produkty a služby, aby se velká část přidané hodnoty nerozplývala v rukou 
jiných článků hodnotového řetězce, aby mohli s předstihem s dobrou pravděpodobností 
úspěchu předpovídat a identifikovat současné a budoucí koncové trhy. V roli tohoto 
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řídícího článku hodnotového řetězce jsou - byť ne vždy - úspěšné nadnárodní společnosti 
nebo zahraniční distributoři, mnohdy blízcí vznikajícím trhům.11 


 Alespoň částečně přeorientovat stávající specializaci českých firem:  


 rozvojem jejich netechnických kompetencí souvisejících se získáváním nových 
trhů (strategické řízení, marketing, inovační management, právní a ekonomické 
dovednosti v oblasti obchodu, přímé investice v zahraničí) 


 využitím sdílených služeb business a competitive intelligence v ČR rozvíjených 
agenturou CzechTrade a dostupnost dalších kvalitních služeb pro inovační 
podnikání 


 Využít skutečnosti, že samotná geografická poloha ČR je při splnění dalších podmínek 
významným zdrojem mnohdy efektivnějším než daňové úlevy. U těch je navíc důležité 
přesunout zaměření pobídek na firmy, které budou spoléhat na domácí VaV.  


 Využít specifik ČR a vytvořit podnikatelské prostředí, které přispěje k volbě takových 
inovací, které odpovídají dlouhodobě koupěschopným trhům existujícím či 
anticipovaným (tzv. appropriate efficient  technology) a místní regulaci (not all regulation is global). 
Strategie „fast second“ naznačuje schopnost prosadit se i rychlou aplikací „druhé“ 
nejlepší inovace, pokud je doma nebo ve světě poptávána.  


 Zlepšit dostupnost kvalitních informací relevantních pro podnikatelskou veřejnost a 
zajistit podnikatelům asistenci při jejich působení na vnitřním trhu EU.  


 Zlepšit podnikatelské prostředí prostřednictvím snižování administrativní zátěže a 
poskytnutím větších možností ke správě společnosti. 


8.B Zahraniční	srovnání	
Malý domácí trh je kompenzován vysokou mírou otevřenosti s velice vysokým podílem 
zahraničního obchodu s EU a tudíž velkou citlivostí na fungování vnitřního trhu a dynamiku jak 
ekonomiky EU, tak i finálních odběratelů reexportovaného zboží. Podobně jako v řadě 
evropských zemí bylo největší zlepšení v efektivnosti zaznamenáno u obchodovatelného zboží 
vystaveného zahraniční konkurenci. Podle orientačních indikátorů GCI subjekty působící v ČR 
obstojí co do kvantity a kvality místních dodavatelů a ochoty delegovat autoritu. Slabší je 
hodnocení podnikání z hlediska vývoje klastrů, zdrojů konkurenční výhody a šíře hodnotového 
řetězce, kde je málo produktů s aplikovanými originálními i transferovanými inovacemi, ale dosud 
máme jistý náskok před dalšími novými členskými zeměmi EU jako je Slovinsko, Polsko či 
Slovensko. Nejslabší je kontrola mezinárodních distribučních kanálů, ve které jsou subjekty z ČR 
a Slovenska hodnoceny na úplném chvostu světového žebříčku trhů (dle GCI 117. místo), což 
snižuje dosahované marže. V otázkách sofistikovanosti podnikání a rozsahu marketingu, které do 


                                                 
11 Údaj o 32% našeho vývozu do Německa s globálně obchodujícími společnostmi (jen v Číně se odhaduje až 
deset tisíc registrovaných firem s německou účastí) je výmluvný. 
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této skupiny taktéž patří, jsou subjekty působící v ČR stále pozadu za evropskou špičkou. Jak 
ukazuje německý a finský příklad, nápadité produkty nejlépe reagující na existující či vznikající 
(domácí i mezinárodní) poptávku přinášejí (byť dočasně) vyšší ziskovost a jsou odolnější vůči 
změnám měnových kursů. Vzhledem k tomu, že prodej standardních „komodit“ je vysoce 
cenově (a tedy i kurzově) citlivý, hrozí, že (podobně jako v Řecku, Portugalsku či Španělsku) 
s probíhající konvergencí ČR k ostatním evropským státům může výhoda nižších nákladů práce 
pominout.  


Relativně pomalu se v ČR rozvíjejí služby, přičemž dominují tradiční služby s nižší přidanou 
hodnotou (služby cestovního ruchu nebo pozemní dopravy) vycházející z atraktivity a strategické 
polohy ČR. Dovoz dominuje nad vývozem u služeb s vysokou přidanou hodnotou. 


8.C Klíčové	iniciativy		


8.33 Zlepšování	podnikatelského	prostředí	
Přívětivé prostředí pro podnikání a obchod je dlouhodobou prioritou ČR. Detailním přeměřením 
administrativní zátěže vznikne dobrý základ pro přijetí opatření k jejímu snížení. Ministerstva 
průmyslu a obchodu a životního prostředí budou dále spolupracovat na ekoauditu, který 
podnikatelům sníží zátěž plynoucí z environmentální regulace, aniž by byla oslabena ochrana 
životního prostředí. Rozšířením možností podnikatelů při správě společností budou sníženy 
požadavky na základní kapitál, zvýšena odpovědnost statutárních orgánů nebo dojde k odklonu 
od formálního pojetí smluv. Navrhujeme rovněž zavedení jednotných dnů účinnosti u vládních 
předpisů s dopadem na podnikatele.  


8.34 Služby	pro	rozvoj	podnikání	
Aby čeští podnikatelé uspěli nejen doma, ale také na zahraničních trzích, je nezbytné usnadnit jim 
přístup ke kvalitním informacím relevantním pro podnikání a zabezpečit asistenci v případě, že 
při podnikání narazí na problémy. Z tohoto důvodu je jedním z klíčových opatření rozvoj 
webového portálu BusinessInfo.cz, který by měl sloužit jako dobrý rádce podnikatele a přispět ke 
zjednodušení komunikaci s úřady. I v případě, že má podnikatel k dispozici potřebné informace, 
může při svém působení v EU narazit na překážky. Další opatření se proto zaměřují na rozvoj 
stávajícího poradenského systému, který v současné době funguje na Ministerstvu průmyslu a 
obchodu. Poradenský systém by do budoucna měl být schopen pomoci podnikatelům se všemi 
problémy, se kterými se na vnitřním trhu mohou potencionálně setkat. Posledním klíčovým 
opatřením je návrh novelizace zákona o investičních pobídkách, který má nastavit 
konkurenceschopné prostředí podpory investic, a to jak ve zpracovatelském průmyslu, tak v 
oblasti inovací, vývoje SW a strategických služeb. 


8.35 Služby	pro	inovační	podnikání	
Zvláštní pozornost si zaslouží služby pro inovační podnikání, které by se v budoucnosti mělo stát 
základním zdrojem konkurenceschopnosti ČR. Je třeba podpořit rozvoj netechnických 
kompetencí firem a stanovit podmínky pro podporu modernizace a rozvoje technologického 
zázemí firem. Cílem navrhovaných opatření je motivovat firmy k posunu v hodnotových 
řetězcích, ke spolupráci s VaV sektorem, k vyššímu transferu technologií a k prosazování 
inovačních produktů na zahraničních trzích. Nástrojem se stanou kvalitní služby pro 
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komercializaci, internacionalizaci, transfer technologií a patentovou ochranu poskytované též 
státními agenturami ve spolupráci s podpůrnou infrastrukturou. 


8.36 Intenzivnější	využívání	polohové	renty	
Pro intenzivnější využívání komparativní výhody plynoucí z geografické polohy ČR (polohové 
renty) je zásadní sladění rozvoje podnikání a rozvoje příslušné infrastruktury – jak fyzické, tak 
institucionální. Mezi důležité kroky patří optimalizace sítě celnic, zvýšení jejich časové flexibility či 
mezinárodně centralizované celní řízení, tedy jediné celní řízení při vstupu do EU. Dalšími 
opatřeními jsou Single Window, umožňující firmě při exportu komunikovat jenom s jedním 
kontaktním místem, a také větší využívání zjednodušených postupů v celním řízení nebo zvážení 
zavedení fiskálního zástupce. Jiným důležitým opatřením je prověření toho, zda a jak může být 
legislativně upravena možnost účetních jednotek pracujících dle IFRS, aby při výpočtu základu 
daně mohly vycházet z výsledku hospodaření dle IFRS. Tyto kroky by měly vést k zachování 
nízkopříjmových a středněpříjmových pracovních míst i v delším časovém horizontu. 


8.37 Podpora	 aktivní	 samoregulace	 a	 systém	 ověřování	 environmentální	
výkonnosti	výrobků	


Navrhujeme zejména u malých a středních podniků posílit propagaci dobrovolných přístupů 
(včetně samoregulace k udržitelnému rozvoji), které zvyšují hodnotu podniku a zefektivňují 
strategické řízení firem. Podporujeme rozvoj metody EPC (Energy Performance Contracting), 
zavádění environmentálních manažerských systémů a dalších dobrovolných přístupů. Potenciál 
dobrovolných přístupů pro zvyšování konkurenceschopnosti existuje zejména ve spolupráci se 
zahraničními firmami, které často vyžadují zavedení systému environmentálního managementu 
(např. ISO 14001) nejen u svých filiálek, ale i u svých dodavatelů. Dále navrhujeme zavedení 
systému ověřování environmentální výkonnosti inovativních výrobků v ČR. Jedná se o pilotní 
projekt EU k ověřování výkonnostních parametrů environmentálních technologií (EU ETV 
system), který má být nápomocen MSP zvýšením důvěryhodnosti jejich eko-inovativních 
produktů. Ověřené informace o skutečných environmentálních přínosech výrobků jsou 
rozhodující pro environmentálně podložené rozhodování investorů. Vstup do tohoto programu 
by měl být výhodný zejména pro výrobce, inovační firmy a dodavatele, kteří tímto způsobem 
mohou na úrovni evropského a světového trhu upozornit na své výrobky. 
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9 Inovace12	
Vize: Inovace - zdroj budoucí prosperity ČR 


Dlouhodobý růst a prosperita ČR vyžadují zvyšování významu jiných zdrojů růstu, než bylo 
dosavadní zvyšování efektivity tažené zejména PZI. Význam zdrojů produktivity založené na 
růstu efektivity se postupně snižuje, i když PZI budou hrát v ekonomice stále velký význam. 
Jedním z  nových zdrojů růstu musí být podnikavost, využívající (nejen nové) znalosti 
k tvorbě inovací. Přechodu ČR do vývojově vyšší fáze, v níž významným zdrojem 
konkurenceschopnosti a tím i růstu jsou inovace („innovation-driven“ konkurenceschopnost), 
však brání několik problémů, na které je třeba se zaměřit.  


(i) Je třeba stimulovat doposud velmi omezenou poptávku po inovacích v domácím 
podnikovém (i veřejném) sektoru. Úspěch v podnikání či růst firmy musí být spojován 
s inovacemi a využíváním znalostí, což povede k rozvoji v současné době nedostatečných 
netechnických kompetencí firem. Inovační poptávku domácích podniků zvýší i odstranění 
vnějších bariér, jako např. nedostatek kvalitních služeb pro inovační podnikání, nefunkční 
podpůrná infrastruktura, nepřipravenost VaV organizací spolupracovat s firmami a další.  


(ii) ČR se musí zaměřit na spolupráci a zejména transfer znalostí mezi podnikovým a VaV 
sektorem, která je v současné době na velmi nízké úrovni. Za tímto účelem je třeba změnit 
charakter inovační poptávky v podnicích, stejně jako „mentální“ prostředí a nízkou připravenost 
příslušných vnitřních procedur a kapacit většiny VaV institucí na spolupráci s firmami. 


(iii) Je třeba modifikovat stávající systém hodnocení a financování VaV, včetně dalších 
podmínek, aby byla přednostně podporována excelence (úsilí o excelenci). Excelence VaV je 
jedním z významných předpokladů funkčního národního inovačního systému.  


(iv) Vzhledem k tomu, že dosavadní pokusy o zefektivnění institucionálního systému podpory 
inovací a podpory excelentního VaV nevedly k významnému zlepšení, je třeba  vytvořit „silnou 
centrální autoritu“ připravenou rozhodovat a koordinovat tvorbu politik a realizaci nástrojů 
zahrnujících celý inovační ekosystém (včetně provázání subsystému VaV se subsystémem 
inovačního podnikání). Měl by být odstraněn nežádoucí stav, kdy dosavadní Národní inovační 
politika je jednostranně zaměřená na oblast VaV.   


9.A Cíle	pilíře	
Základním cílem je posílení významu inovací jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a 
jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst a 
pro rozvoj kvality života v ČR. Proto je třeba: 


                                                 
12 Pilíř 9 Inovace nepokrývá problematiku inovací v celé její šíři. Opatření, která tvoří další nedílné součásti 
inovačního ekosystému, jsou zařazena i v ostatních pilířích SMK (zejména Vzdělávání, Efektivita finančních trhů a 
Efektivnost trhů zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání). Komplexní přehled opatření navrhovaných 
v oblasti inovací předkládá Národní inovační strategie ČR, která je součástí SMK (viz dále). 
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 Zvýšit inovační poptávku prostřednictvím (i) kvalitních služeb, které budou podporovat 
vlastnicko-manažerské struktury podniků a začínající podnikatele při využívání inovací, 
usnadní realizaci inovací v podnicích a poskytnou asistenci inovačním firmám 
s transferem technologií, komercializací a internacionalizací jejich produktů a (ii) 
zvýšením nabídky výsledků špičkového výzkumu obsahujících komerční potenciál.  


 Zvýšit vzájemnou informovanost a motivaci pro spolupráci mezi podnikovým a VaV 
sektorem, která povede k vyššímu využití znalostního potenciálu akademických institucí 
pro inovace a růst v podnikovém sektoru, a to prostřednictvím rozvoje služeb podpůrné 
infrastruktury, směřováním VaV institucí k získávání soukromého financování a dalších 
nástrojů. 


 Vytvořit finanční, materiální, personální a další podmínky pro rozvoj excelentního 
výzkumu ve vazbě na současný stav excelence ve výzkumu a také na potřeby a rozvojový 
potenciál v podnikové sféře.  


 Zacílit veřejnou podporu podnikání a výzkumu přednostně na identifikované klíčové 
technologické oblasti, které budou stanoveny na základě (i) analýz předpokládaného 
vývoje světové poptávky a vznikajících potřeb společnosti (foresight), (ii) zaměření VaV 
excelence a (iii) inovačního potenciálu podnikové sféry v ČR. 


 Vytvořit funkční systém pro efektivní (expertní) řízení a koordinaci rozvojových 
politik a nástrojů podpory inovačního podnikání a VaV, který umožní nebo zvýší 
účinek při dosahování shora uvedených věcných cílů.  


9.B Zahraniční	srovnání	
Rozvoji národního inovačního systému se věnují všechny státy s rozvinutou tržní ekonomikou. 
V řadě z nich se národní inovační strategie stala synonymem strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti (např. Finsko, Velká Británie, Dánsko ad.). ČR však touto cestou jít 
nemůže, neboť má doposud velké problémy v oblasti základních podmínek růstu (např. efektivita 
veřejné správy, korupce, ad.), a proto musí být inovační strategie pouze jedním z hlavních pilířů 
komplexní strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. Úspěšné inovační politiky přitom musí 
(i) řešit vlastní specifické problémy, (ii) odrážet neopakovatelné ekonomické, socio-kulturní a 
institucionální podmínky v dané zemi.  


Jedním z příkladů funkční agentury na podporu transferu technologií může být finská agentura 
pro financování technologií a inovací TEKES. Její aktivity spočívají v aktivním vyhledávání 
možností propojení výzkumných institucí s firmami. Společně s podnikateli a výzkumníky 
stanovuje strategicky důležité oblasti výzkumu a vývoje a na základě toho vytváří programy 
financování pro realizaci projektů. TEKES zároveň monitoruje dopad všech projektů, na kterých 
se finančně podílí, hodnotí přínosy nejen pro příjemce prostředků, ale také dopad financování na 
ekonomiku a společnost. 


Podobně existují modely samostatné agentury, jejímž úkolem je kromě podpory exportu také 
sledování globálních trendů a signalizování nově se objevujících sociálních, ekonomických a 
technologických trendů (např. finské FINPRO). V rámci těchto predikcí se agentura snaží určit 







40 


 


perspektivní obory a technologie, u kterých lze do budoucna očekávat potenciál a které by se tedy 
měly stát předmětem zájmu domácích inovujících firem. 


9.C Klíčové	iniciativy		
Vzhledem ke komplexní podmíněnosti inovací nepokrývá pilíř 9 Inovace toto téma v celé jeho 
šíři. Soustředí se zejména na (i) firmy jako místa, kde se znalosti (prostřednictvím inovací) 
proměňují na peníze, (ii) VaV instituce jako tvůrce a zdroj šíření nových znalostí a (iii) vztahy 
mezi firmami a VaV institucemi a (iv) efektivní institucionální rámec inovačního ekosystému. 
Navržená opatření reflektují význam dalších oblastí utvářejících prostředí pro inovace (zejm. 
podnikání a služby pro inovační podnikání, vzdělávání, finanční trh), které jsou však řešeny 
samostatně v dalších pilířích SMK.  


Vzhledem k významu inovací, který je jim pro růst konkurenceschopnosti přikládán jak v ČR, tak 
v EU, je součástí strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR samostatný dokument 
Národní inovační strategie ČR (NIS). NIS podává komplexní přehled pro téma inovací a 
zastřešuje jednotlivá opatření navrhovaná napříč pilíři SMK v oblasti inovací. NIS je rozdělena do 
čtyř hlavních částí zabývajících se excelentním výzkumem, spoluprací mezi podnikovým a VaV 
sektorem při transferu znalostí, podporou inovačního podnikání a lidmi jako nositeli nových 
nápadů a iniciátory změn. V rámci těchto prioritních os NIS je odkazováno na projektové záměry 
v jednotlivých pilířích SMK, které NIS detailněji rozpracovávají a které zajištují provázanost obou 
dokumentů. 


 Navržený systém opatření v rámci pilíře Inovace je založen na těchto předpokladech:  


 Podstatou úspěšných inovací je propojení technických možností s poptávkou na trhu. 
Klíčová je v tomto propojení potřeb na trhu a technických možností podnikavost 
(definovaná jako „síla“, která cíleně kombinuje všechny znalosti a zdroje potřebné 
k inovaci úspěšné na trhu). 


 Význam tržních stimulů a technických možností pro vznik úspěšných inovací se liší 
případ od případu. Lze rozlišovat „market-driven“ inovace a „technology-driven“ inovace 
(schéma níže). Není pravdou, že „technology-driven“ inovace mají větší význam pro 
ekonomický růst než „market-driven“ inovace. 


 Kvalitní VaV je významnou složkou pro vznik inovací a v řadě případů nezbytným 
zdrojem pro inovace. Inovace však vznikají ve firmách, nikoliv na univerzitách a ve 
výzkumných ústavech. Proto je pro využití výsledků VaV v ekonomice velice důležité 
propojení excelentního VaV s podnikatelských sektorem. 


 Pro efektivní (úspěšné inovace a tím ekonomický růst podporující) transfer technologií 
mezi VaV a podnikatelským sektorem jsou důležité nejen vazby s high-tech obory. 
Úspěšné inovace v tzv. medium-tech a low-tech oborech (firmách) jsou vzhledem k jejich 
podílu na HDP a zaměstnanosti mnohdy důležitější než inovace v segmentu high-tech 
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oborů (firem)13. Pro ČR toto platí speciálně, neboť high-tech obory (firmy) zde jsou 
nerozvinuté a ty zahraniční mají své klíčové podnikové funkce v zahraničí.  


Schéma 1: Význam výzkumu a spolupráce s VaV institucemi pro tvorbu inovací 


 


9.38 Vytvoření	 funkčního	 systému	 pro	 řízení	 a	 koordinaci	 rozvoje	 národního	
inovačního	ekosystému.		


Opatření směřuje ke zvýšení efektivity politik a nástrojů v oblasti inovačního podnikání a VaV. 
Skládá se ze čtyř skupin aktivit: (i) vytvoření expertního systému pro hodnocení inovačního 
potenciálu a jeho bariér, vč. analýzy excelentního VaV, (ii) iniciace a koordinace odborné diskuse 
o nastavení nových rolí a vztahů institucí národního inovačního ekosystému, (iii) změn 
kompetenčního zákona a dalších zákonů, (iv) rozhodnutí Vlády ČR o způsobu koordinace 
nástrojů a politik na inovacích založené konkurenceschopnosti. 


9.39 Vytvoření	prostředí	pro	excelentní	VaV	
Opatření zlepšuje podmínky pro excelentní výzkum, který bude přinášet výsledky generující 
znalostní a technologický náskok v oblastech, kde má ČR potenciál. Vedle efektivního řízení 
politiky VaV se jedná o (i) nový systém hodnocení výzkumných organizací postavený na dobré 
praxi ze zahraničí, s dopady na institucionální financování, (ii) zkvalitnění systému hodnocení 
projektů a programů veřejné podpory VaV, s důrazem na výsledky, (iii) užší zaměření 
tematických priorit VaV zohledňující identifikované klíčové technologické oblasti ČR, s důrazem 
na koncentraci výzkumného úsilí, (iv) zvyšování odborné kvalifikace lidí pro manažerské řízení 
výzkumných organizací, (v) dlouhodobou podporu špičkových infrastruktur (materiální i 
personální) směřující k udržení kroku s předními světovými pracovišti a zohledňující schopnost 


                                                 
13 Inovační poptávka v medium-tech a low-tech oborech je klíčová. Představuje zdroj stimulů pro inovace 
v high-tech oborech (firmách) a zvyšuje poptávku podniků, zejména z high-tech oborů, po spolupráci s VaV 
institucemi.  


„Non-science-based“ obory / firmy 
mnohem menší potřeba vlastního VaV  (většina firem nemá vlastní výzkum) 


nižší potřeba spolupráce s VaV institucemi 
místo výzkumu potřebují spíše technologické poradenství, měření apod. 


 
rozhodující podíl na HDP a zaměstnanosti 


hlavní odběratel HT oborů – spolupráce s HT význ.  zdroj inovací 
inovace tažené poptávkou na trhu → role pozice na trhu 
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VaV institucí získat pro své aktivity soukromé zdroje financování, (vi) zefektivnění systému 
doktorského studia a (vii) vytvoření podmínek pro příchod špičkových zahraničních výzkumníků, 
včetně reintegrace českých výzkumníků ze zahraničí. 


9.40 Rozvoj	spolupráce	pro	transfer	znalostí	mezi	podniky	a	VaV	sektorem	
Opatření sestává ze sedmi skupin aktivit, které přispějí ke spolupráci výzkumných institucí 
s podniky a k rozvoji služeb podporujících komercializaci výsledků VaV. Jejich přínos závisí na 
opatřeních v oblasti podpory podnikání, zejm. na službách pro inovační podnikání, bez nichž 
nepřinese požadovaný efekt. Jedná se o tyto nástroje: (i) pre-seed grantové schéma, (ii) program 
Knowledge transfer partnership, (iii) rozvoj personálních kapacit a služeb CTT, (iv) asistence při 
změnách interních procesů a předpisů VaV institucí podporujících spolupráci a TT, (v) zakázky 
výzkumu a vývoje pro potřeby veřejného sektoru – public procurement, (vi) novela zákona o dani 
z příjmu, (vii) politika a nástroje podpory inovací v regionech.  


9.41 Spolupráce	mezi	podniky	
Opatření podporuje spolupráci mezi firmami, která usnadní realizaci jejich inovačních aktivit. 
Navrhované aktivity budou firmy stimulovat ke spolupráci při tvorbě inovací a také nepřímo 
podpoří firmy při řízení inovačního procesu. Opatření je zaměřeno na rozvoj a manažerské řízení 
klastrů a jiných kooperačních uskupení k rozvoji spolupráce podporující inovace. Vzhledem ke 
struktuře ekonomiky je pro ČR důležitá spolupráce mezi firmami z high-tech oborů na jedné 
straně a medium-tech a low-tech oborů (dále jen LMT) na straně druhé. Poptávka po inovacích 
v LMT oborech je klíčová pro přínos inovací k ekonomickému růstu ČR i k rozvoji podnikání 
v high-tech oborech.  


9.42 Foresight	 a	 určení	 technologických	 oblastí	 strategického	 významu	 pro	
ekonomický	růst	ČR	


Cílem tohoto opatření je vytvoření systému a rozvoj personálních kapacit pro monitoring (i) 
světových trhů a (ii) vývoje na poli VaV a technologií umožňující včasnou identifikaci sociálních, 
ekonomických a technologických trendů. Na základě těchto foresightových aktivit analyzujících 
vývoj světové poptávky a vznikajících potřeb společnosti dojde k identifikaci klíčových 
technologických oblastí pro ČR. U těchto oblastí lze do budoucna očekávat vysoký potenciál 
z hlediska přínosu pro konkurenční výhodu podnikového sektoru na území ČR, a proto do nich 
bude přednostně zacílena veřejná podpora podnikání a výzkumu. 


9.43 Kosmické	aktivity	českých	firem	
Opatření je zaměřeno na zvýšení počtu a objemu zakázek českých firem (a výzkumných institucí) 
v oblasti kosmických aktivit vedoucí ke komerční úspěšnosti produktů českých firem na 
globálních trzích, s cílem zajistit maximalizaci ekonomického užitku a návratnost investic. 
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10 Východiska	Proexportní	strategie	
Vize: Rozvoj a diverzifikace exportu jako motoru hospodářského růstu ČR  


ČR je malá, otevřená ekonomika, pro niž je export významným zdrojem růstu a rozvoje. V 
konkurenci okolních zemí, které jsou rovněž výrazně pro-exportně orientovány, musí ČR 
efektivně uplatňovat proexportní politiku.  


Exportní výkonnost a konkurenceschopnost každé země jsou úzce provázány – konkrétně 
exportní výkonnost země se odvíjí od její konkurenceschopnosti či je dokonce často 
konkurenceschopnost vnímána přímo jako exportní výkonnost země. V poslední době se často 
mezi odborníky objevuje názor, že ČR podobně jako většině ostatních vyspělých evropských 
států (s výjimkou například Německa nebo Finska) hrozí ztráta konkurenceschopnosti z důvodu 
silného nástupu asijských zemí (především Číny). 


Vzhledem k silné vazbě mezi exportem a konkurenceschopností soustředí se projekty v rámci 
této kapitoly zejména na opatření koordinační – tj. na provázání SMK s Proexportní strategií 
České republiky na léta 2012 – 2020, která se v současné době připravuje, a s Koncepcí 
zahraniční politiky ČR. Koordinace je v tomto projektu pojímána velmi široce - ve stylu 
vyspělých států EU a OECD – jako soubor aktivit zaměřených přímo a především proexportně, 
ale i činností, které jsou k proexportním aktivitám komplementární, doplňují je a usnadňují a 
v souhrnu vytváří silnou ekonomickou diplomacii ČR a posilují pozici ČR na mezinárodní úrovni. 


10.A Cíle	projektu	


Proexportní	politika	
Cílem projektu bude identifikovat klíčová opatření v oblasti proexportní politiky státu, na níž by 
bylo možné postavit kvalitní a dynamickou exportní strategii ČR na léta 2012 – 2020. Opatření, 
kterými se tento projekt zabývá, jsou následující: 


 Spolupráce mezi MPO a MZV – budování páteřní sítě zahraničních zastoupení a úprava 
kompetencí v oblasti B2B, B2G a G2G vztahů (SLA) 


 Informační a analytické zázemí pro export v ČR a z něj vycházející chytré služby pro 
exportéry a investory 


 Optimalizace systému exportního financování a vztah ČEB, EGAP a komerčních bank a 
financování proexportních aktivit  


 Mechanismy aktualizace nastavení proexportních aktivit a jejich KPI a vzdělávání pro 
export 


Budování	pozice	ČR	na	mezinárodní	úrovni	
Cíle komplementární k činnostem v rámci proexportní politiky, které mají pomáhat budovat 
dobré jméno a pozici ČR na zahraničních trzích. 
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 Spravedlivé podmínky mezinárodního obchodu - lobbying za otevření trhu u organizací, 
smlouvy o volném obchodu, globální rozvoj e-commerce a podmínek k jeho realizaci, boj 
proti porušování ochrany duševního vlastnictví, rozvoj exportu služeb a licencí, aj. 


 Koordinace reprezentace ČR v zahraničí s ohledem na ekonomické zájmy ČR – zejména 
zabezpečování hlavních proexportních aktivit s činnostmi, které je doplňují, s exportéry v 
rámci jejich nezávislých platforem, v poskytování rozvojové a humanitární pomoci, 
vymáhání historického zahraničního dluhu, organizace zahraničních cest oficiálních 
reprezentantů (PSP ČR, regiony aj.), kulturní, výzkumné a vzdělávací výměny,  


 Budování dobrého jména ČR v zahraničí - zvyšování zahraniční informovanosti o 
reformách), usnadnění získávání víz do ČR za účelem obchodu (Fast track), vybudování 
sítě českých krajanů, rozvíjení a cílená prezentace těch komparativních výhod ČR, které k 
nám lákají zahraniční investory a zvyšují prestiž ČR v zahraničí, Zahraniční srovnání 


Příkladem států s úspěšnou proexportní politikou jsou například Finsko, Německo, Nizozemí, 
které velmi efektivně zvládají koordinovat činnost veřejných institucí do podoby velmi 
progresivní a účinné ekonomické diplomacie. 


Koordinace uvnitř státu a silné a jednotné hájení ekonomických zájmů země navenek je model, 
jehož úspěšnost dokazuje řada zemí, které tímto způsobem postupují (viz např. Jižní Korea a 
miliardové kontrakty v Číně, Francie a kontrakty v Indii, dlouhodobá efektivní a koordinovaná 
proexportní politika Skandinávských zemí apod.).  


Inspirací v oblasti efektivní koordinace ekonomické diplomacie napříč všemi institucemi a s 
využitím dalších politik (humanitární, vzdělávací, výzkumná apod.) může být např. Finsko, 
Francie (a kontrakty v Indii).  


Státy jako Velká Británie, Izrael, Polsko aj. mohou být vzorem v efektivním využívání sítě svých 
občanů a krajanů v zahraničí k posilování své značky, ale i v budování sítí zahraničních expertů 
k získávání investic a propagaci svých zemí. 


Z hlediska spolupráce na společném budování pozice na zahraničních trzích a sdílení nákladů 
může být vzorem dlouhodobá efektivní koordinovaná proexportní politika Skandinávských zemí. 


Exportní strategie Spojených států amerických je příkladem komplexního přístupu k rozvoji 
proexportních aktivit s ohledem na nové trendy (např. rozvoj licencování, e-commerce, 
frančízinku, apod.). 


10.B Základní	východiska		
V ČR se na proexportních aktivitách podílí celá řada veřejných institucí i soukromých subjektů, 
koordinace jejich činností však není zdaleka nastavena optimálně, což vede k neefektivnímu 
vynakládání prostředků i využívání informací o zahraničních trzích. 


Páteřní	síť	českého	zahraničního	zastoupení	
Z výše uvedených důvodů je několik opatření v rámci tohoto pilíře zaměřeno na zlepšení 
koordinace a posílení sdílení informací mezi subjekty činnými v exportu tak, aby byly 
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maximalizovány pozitivní dopady na export a jeho rozvoj. Mezi konkrétními opatřeními jsou 
zejména pokrytí prioritních zemí sítí zahraničních zastoupení CzechTrade (B2B) a spolupráce 
mezi CzechTrade a zahraničními zastoupeními MZV (B2G a G2G). 


Vyjasnění kompetencí a optimalizace regionálního zastoupení CzechTrade by měla přispět 
především k rozšíření možností poskytování chytrých služeb pro exportéry a koncepční přístup 
k jejich poskytování. V rámci tohoto souboru opatření se proto navrhuje modernizace nabídky 
těchto služeb se zaměřením na poskytování strukturovaných informací (business a market 
intelligence), analýz výhledů a trendů cíleně zaměřených na identifikaci nových globálních trendů 
a jejich využití ve prospěch českého exportu. Důležité jsou i služby spojené s internacionalizací a 
obecně identifikací příležitostí na zahraničních trzích (průzkumy trhu, networking, aj.). 


Exportní	financování	a	jeho	koordinace	
Z hlediska výměny informací jsou zároveň banky (a do určité míry i pojišťovny) hlavními 
partnery státem vlastněných institucí EGAP a ČEB a exportní financování a pojištění je obecně 
důležitým aspektem proexportních aktivit. V této oblasti je potřeba překonat malou „sladěnost“ 
ČEB, EGAP při posuzování projektů pro exportní financování, optimalizovat činnost ČEB a její 
nastavení ve vztahu k možnostem klubového financování exportních úvěrů a vyřešit praktickou 
aplikaci zapojení komerčních bank do systému dorovnávání úrokových rozdílů (tzv. IMU 
systém). Zároveň je vhodné koordinovat předávání informací o zahraničních trzích s ČEB a 
EGAP.  


Komplementární	proexportní	opatření	
Klíčovou charakteristikou tohoto projektu je, že se soustředí na koordinaci mezi různými 
institucemi uvnitř ČR, která má napomoci jednotné a cílené prezentaci ČR navenek. Projekt se 
také v maximální míře soustředí na to, aby k prezentaci ČR v zahraničí byly maximálně využívány 
komparativní výhody ČR.  


Opatření v rámci tohoto projektu se zahrnují zaprvé aktivní podporu spravedlivých podmínek 
mezinárodního obchodu a dalších projektů, které prospívají mezinárodnímu obchodu (např. 
globální rozvoj e-commerce, boj proti pirátství a jinému porušování ochrany duševního 
vlastnictví aj.). Za druhé se opatření týkají koordinace reprezentace ČR v zahraničí s ohledem na 
ekonomické zájmy ČR a budování dobrého jména ČR v zahraničí (napříč veřejnými institucemi a 
ve spolupráci s exportéry či zahraničními spolupracovníky). Za třetí se jedná o opatření 
související s budováním pověsti ČR jako důvěryhodného obchodního partnera a maximální 
využívání všech politik a komparativních výhod ČR k podpoře tohoto exportu (projekty typu 
FastTrack pro obchodní cesty, vybudování sítě českých krajanů v gesci MZV apod.). 
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11 Kohezní	politika	
Vize: Strategie konkurenceschopnosti a strategie koheze vedou stejným směrem.  


ČR získala na období 2007-13 v přepočtu na obyvatele jedno z nejvyšších množství prostředků 
kohezní politiky mezi státy EU-27. Je pravděpodobné, že i po r. 2013 bude kohezní politika 
představovat jeden z nejvýznamnějších nástrojů pro realizaci rozvojových intervencí a tedy i 
mnoha opatření SMK. A to přesto, že záběr SMK je širší a mnohá opatření s intervencemi 
kohezní politiky nesouvisí, nebo souvisí jen nepřímo.  


Vzhledem k současnému stavu jednání o budoucnosti kohezní politiky a přípravných prací s nimi 
svázaných nelze v době zpracování SMK určit, které její intervence budou či nebudou způsobilé 
pro financování z budoucí kohezní politiky EU. Některé skutečnosti jsou však jasné již nyní. 
Především kohezní politika nabízí účelově definované finanční prostředky a nástroje, jejichž 
společným cílem je hospodářský růst, a také územní soudržnost nově definovanou ve Smlouvě. 
Stranou však nezůstává ani tradiční pojetí sociální soudržnosti, u níž je v současnosti obvykle 
akcentována souvislost s přeměnou společnosti a trhu práce, na něž nestačí sociální struktury 
včas a odpovídajícím způsobem reagovat. Z uvedeného je zřejmé, že smyslem intervencí kohezní 
politiky je růst konkurenceschopnosti, který je předpokladem hospodářského růstu a ten je dále 
nutnou podmínkou zmírňování regionálních rozdílů. Cíle SMK a cíle kohezní politiky jsou proto 
v souladu a jsou si velmi blízké.  


Pro nastavení kohezní politiky v ČR je důležité, aby její cíle byly v souladu s cíli akcelerace 
ekonomického rozvoje na základě významně koncentrovaných podporovaných aktivit. 
V některých členských státech a mezi mnoha aktéry v ČR je kohezní politika stále chápána jako 
přerozdělovací mechanismus pro dotování investic bez toho, že by tyto investice měly vytvářet 
podmínky pro hospodářský růst. Tento přístup ohrožuje využití intervencí kohezní politiky v ČR 
pro úspěšnou a efektivní realizaci (některých) cílů SMK. Investiční dotace zacílené na zejména 
veřejné investice v hospodářsky slabých regionech budou samozřejmě hrát stále rozhodující roli 
v kohezní politice. Konkurenceschopnost a její využití pro hospodářské sbližování regionů 
Evropy jsou dominantním cílem intervencí kohezní politiky. SMK proto musí reflektovat 
požadavky dokumentů jako je např. Strategie Evropa 2020 apod. Reflektovat však neznamená 
podřídit se, nýbrž využít příležitosti, které se v těchto dokumentech otevírají.  


V první řadě tak kohezní politika bude představovat intenzivní zdroj podpory v oblastech (i) 
podnikatelského prostředí a jeho kvality, (ii) rozvoje inovací a technologického rozvoje a (iii) 
vybraných aspektů podpory trhu práce a vzdělávacího systému. ČR, jako většina nových 
členských zemí EU, má navíc stále nedostatky v oblasti základní infrastruktury a její dostavba je 
proto nutnou podmínkou sbližování ČR a EU a podmínkou (rovnoměrnějšího) hospodářského 
růstu. Význam má zejména dopravní infrastruktura, jejíž podpora však musí být důsledně 
zdůvodněna potřebou posilování konkurenceschopnosti a hospodářského rozvoje.  


Jednání o nové podobě kohezní politiky také přinášejí podmínky, na které bude využití 
prostředků EU vázáno. I v tomto případě existuje silný vztah mezi SMK a požadavky kohezní 
politiky. Např. makroekonomická stabilita a výkonnost představují významnou potenciální 
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kondicionalitu  pro kohezní politiku (v současné době je tato kondicionalita aplikována pouze pro 
Fond soudržnosti). Pozitivní makroekonomický výkon také znamená důležitou podmínku pro 
dostupnost potřebných finančních prostředků pro spolufinancování z národních zdrojů, jehož 
míra by měla doznat zvýšení. Je důležité zdůraznit doplňkovost a synergické vazby Společné 
zemědělské politiky (SZP) vůči Kohezní politice a příspěvku SZP ke konkurenceschopnosti ČR v 
oblasti zemědělství, potravinářského průmyslu a využití obnovitelných zdrojů energie. 


V současném programovém období došlo ke zpoždění v zahájení realizace operačních programů. 
Reálná implementace je ovlivněna složitě nastaveným systémem a bariérami na národní úrovni, 
vyplývajícími např. z legislativní úpravy. Na tyto a další nedostatky opakovaně poukázaly 
evaluační studie. Pro příští programové období bude podstatné jednodušší a funkčnější nastavení 
implementačních struktur a procesů. 


11.A Zaměření kohezní politiky v ČR 
Pro nastavení programů a pravidel kohezní politiky v ČR z výše uvedeného popisu vyplývá, že by 
měly vyhovovat věcnému zaměření SMK a přispívat k naplnění jejích cílů. Kohezní politika 
v období 2014+ v ČR by měla:  


 Koncentrovat intervence na hospodářský růst, s cílem výrazného přiblížení se národní 
hodnoty ukazatele HDP na obyvatele k průměru EU a podstatného zvýšení HDP/obyv. 
na úrovni regionální; nedílnou součástí by měly být intervence zlepšující sociální 
podmínky v souvislosti s růstem konkurenceschopnosti;   


 Podpořit intervence na vytváření a přeměnu institucionálních podmínek pro vyšší 
hospodářský růst a pro růst konkurenceschopnosti.  


 Oproti současnému stavu připravit selektivní intervence a jejich tematické zúžení, avšak 
při zachování flexibility, která bude odrážet rozvojové potřeby ČR. 


 Zjednodušit řízení intervencí a zavést nové nástroje: (i) snížit množství operačních 
programů a zjednodušit jejich vnitřní strukturu, (ii) zvýšit význam nedotačních nástrojů 
podpory, více využívat finančních nástrojů a požadovat návratnost prostředků všude, kde 
je to možné, (iii) zvýšit míru spoluúčasti u některých typů podpory, (iv) zvýšit důraz na 
dosažení výsledků a sladění podpory s cíli konkurenceschopnosti, (v) posílit synergii 
intervencí, zejména v územním pohledu. (vi) posílit roli centrální koordinace s důrazem 
na zajištění jednotných pravidel a postupů a maximální elektronizaci administrativního 
procesu. ČR souhlasí se zvýšením důrazu na nedotační nástroje z důvodu vyšší efektivity, 
vyšší odpovědnosti příjemce a dlouhodobého revolvingového využívání veřejných zdrojů. 


Při vyjednávání by se ČR měla zasadit o zachování vysoké celkové národní alokace (intenzity 
podpory), o zachování sedmiletého programovacího období a o nezměněnou metodu výpočtu 
alokace prostředků kohezní politiky pro jednotlivé státy. Při čerpání strukturálních fondů by se 
měl důsledně aplikovat princip udržitelnosti. Současně by nemělo docházet k vyčleňování 
jednotlivých finančních nástrojů nebo oblastí z kohezní politiky, neboť ta poskytuje integrovaný 
přístup k řešení problémů v daném území.  
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11.B Zahraniční srovnání 
V současné době je výše alokace ČR v přepočtu na obyvatele jedna z nejvyšších v EU.  Větší a 
chudší Rumunsko má alokaci o více než čtvrtinu nižší než ČR (hlavně kvůli tzv. cappingu); 
srovnatelně velké, ale chudší, Maďarsko má rovněž nižší alokaci. V nynějším programovacím 
období je většinová část (přes 51% objemu alokace kohezní politiky) umístěna ve 12 nových 
členských zemích. Charakter věcných priorit je v ČR patrně nejvíce v celé EU zaměřen na tzv. 
tvrdé typy projektů investičního charakteru a podíl tzv. měkkých projektů představuje méně než 
20 % z celkové alokaci. V ČR dominují intervence ve formě dotací, finanční nástroje se téměř 
nepoužívají, na rozdíl od vyspělých zemí EU, které především ve sféře podpory podnikání daleko 
více používají měkké nástroje. 


11.C Výzvy kohezní politiky 


Příští víceletý finanční rámec EU (finanční perspektiva) 
Stávající Sdělení Evropské komise k revizi rozpočtu EU (říjen 2010) naznačilo možnost 
přeskupení váhy jeho výdajů směrem k podpoře cílů Strategie Evropa 2020. To by mohlo 
znamenat postupné snižování výdajů směřujících na zemědělství a zachování silné kohezní 
politiky, tedy minimálně udržení váhy kohezní politiky v rozpočtu EU. Současně je v zájmu ČR 
prosazovat udržení poměru rozpočtu EU k unijnímu HDP alespoň na úrovni 1%.  


Vazba na Strategii Evropa 2020 
Strategie Evropa 2020 má být do značné míry věcnou platformou pro kohezní politiku po roce 
2013. Obsahová náplň Strategie Evropa 2020 je ve velmi vysoké míře souladu s obsahem SMK. 
Některé regionální potřeby ne zcela korespondují s obsahem Strategie Evropa 2020, neboť 
vyžadují konvergenční a Strategií Evropa 2020 dostatečně neakcentované priority. 


Smlouva o partnerství pro rozvoj a investice 
Smyslem smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice (dále „Smlouva“) je posílení 
oboustranného závazku mezi členským státem a Evropskou komisí při dosahování a naplňování 
stanovených cílů, včetně dohody o způsobu měření pokroku. Vedle pobídkových mechanismů se 
uvažuje i o jejich vynutitelnosti pod hrozbou sankcí. Rozvojový kontrakt může pomoci naplňovat 
SMK, pokud stanovené cíle budou v obsahovém souladu s ní a pokud budou reálně naplnitelné. 


Kondicionality 
Motiv zavedení kondicionalit je veskrze racionální a žádoucí – souvisí s posílením orientace 
kohezní politiky na výsledky a možností potrestat chronické hříšníky, chovající se dlouhodobě 
ekonomicky nedisciplinovaně a neudržitelně a těmto podmínit možnost čerpání prostředků 
v rámci kohezní politiky nápravou tohoto stavu. Přílišný počet kondicionalit a vazba na dílčí 
tematické priority může učinit celý systém neprůhledným a příliš administrativně náročným.  


Integrace intervencí; place-based přístup 
Smyslem tohoto přístupu je zvýšení lokální a regionální provázanosti intervencí kohezní politiky, 
poskytovaných na základě souběžného uvolňování prostředků z více zdrojů financování. Tato 
provázanost umožní lépe využít účinků intervencí na základě vytvoření synergických efektů, jež 
jsou mezi těmito projekty identifikovány.  
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Tematická koncentrace 
Oproti nynějšímu stavu by mělo dojít k významné redukci prioritních oblastí podporovaných ze 
zdrojů kohezní politiky, a to zejména na priority Strategie Evropa 2020. V rámci tohoto 
bezesporu žádoucího trendu je však současně vhodné vyjednat dostatečný prostor pro flexibilní 
výběr těchto tematických priorit, odrážejících skutečnou míru potřebnosti pro naši zemi jako 
celek i naše regiony.  


Přístup orientovaný na výsledky 
Klíčovým společným jmenovatelem je prioritní orientace nástrojů Kohezní politiky na cíle SMK a 
jejich podřízení těmto cílům. S tím je spojeno úsilí na zajištění, aby intervence kohezní politiky 
dosahovaly vyšší účinnosti a efektivity.  


Inovativní nástroje finančního inženýrství 
V rámci požadavku posílení efektivního a odpovědného vynakládání prostředků Kohezní politiky 
a jejich návratnosti by v příštím programovacím období mělo dojít k významnému rozšíření 
využívání návratných finančních nástrojů, založených například na principu iniciativ 
JESSICA,JEREMIE nebo JASMINE. 


Zjednodušení řízení intervencí 
Zjednodušení řízení intervencí strukturálních fondů sleduje především potřebu zjednodušení a 
sjednocení procesu z pohledu příjemců a uživatelů systému, omezení nadbytečných požadavků 
umožňujících opravdové zjednodušení a úprava legislativy zaměřené na národní požadavky a 
podmínky pro příjemce a řídící orgány Operačních programů. 


Implementační struktura 
I v souladu s Prohlášením vlády ČR ze srpna 2010 je zřejmé, že implementační struktura musí 
projít významným zjednodušením. Žádoucím výsledkem zjednodušení implementační struktury 
by mělo být překonání nynějšího značného roztříštění, nespojitosti a nekoordinovanosti projektů 
zaměřených na podporu konkurenceschopnosti a soudržnosti. Implementační struktura by měla 
být nastavena s jasnými rolemi, vymezenými pravomocemi, působnostmi a odpovědností 
jednotlivých aktérů. 


Přímé komunitární granty 
Přímé komunitární granty řízené přímo Komisí v současné době zůstávají v porovnání 
s využíváním nástrojů kohezní politiky u nás výrazně opomíjeny. Mnoho z nich je však přímo 
zaměřeno na podporu konkurenceschopnosti, a proto by měly být v ČR v dalším období více 
využívány. 
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Závěr:	Jak	připravit	Českou	republiku	na	budoucnost	
 


V souladu s Programovým prohlášením vlády ČR ze srpna 2010 představuje tato strategie klíčové 
iniciativy, které by měly ČR připravit na budoucnost. Více než čtyřicet iniciativ je detailně 
rozpracováno do konkrétních opatření, která ve svém celku představují komplexní sadu reforem 
v oblasti institucí, infrastruktury, veřejných financí, vzdělanosti, trhu práce a dalších. Realizace 
těchto iniciativ vytvoří přívětivé podmínky pro tvořivé podnikání, inovace a růst životní úrovně. 
Vzhledem k průřezovému záběru strategie jsou předpokládané dopady na životní prostředí blíže 
specifikovány v Příloze materiálu č. 2. V dalších přílohách je pak popsána vazba na vládní 
protikorupční strategii či finanční přínosy spojené s odvrácením „černého scénáře“ 
ekonomického vývoje. 


ČR je malá14, otevřená15 ekonomika s vlastní měnou a volně plovoucím kursem, s dlouhodobě 
rostoucím exportem a importem zboží a služeb, ale značnou volatilitou obchodního obratu i 
bilance. Přesto není čistý export jediným zdrojem růstu a rozvoje a jeho přímé (hotovostní) 
dopady do vnitřní ekonomiky jsou omezené. 


Klíčovým mechanismem pro naplňování strategie je nastavení vhodného mechanismu spolupráce 
zapojených ministerstev. Za tímto účelem bude pravidelně projednávána realizace jednotlivých 
iniciativ strategie v rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost 
(RVKIS). V pololetním intervalu bude ministr průmyslu a obchodu informovat Vládu ČR o 
vývoji v nejvýznamnějších oblastech konkurenceschopnosti. 


Způsob naplňování harmonogramu strategie předpokládá, že budou dílčí opatření jednotlivých 
projektů postupně projednávána v rámci RVKIS, schvalována standartním postupem a detailní 
otázky vyhodnocení stávajících programů, institucí a nástrojů tedy budou řešeny až v příslušné 
fázi schvalovacího procesu. Tato strategie proto není v rozporu s cílem konsolidovat veřejné 
finance a implementační proces bude naopak napomáhat k dodržování principu finanční 
udržitelnosti u jednotlivých oblastí. 


Součástí implementace strategie bude transparentní zveřejňování měřítek cenové a necenové 
konkurenceschopnosti a obecně komparativních výhod. Toto zveřejňování bude vytvářet 
motivační prostředí a je pro otevřenou ekonomiku s vlastní měnou a volně plovoucím kursem 
nezbytné. Případné oslabení měny či udržení růstu nákladů na mzdy v souladu s produktivitou 
může pomoci domácím firmám zvýšit podíl na světovém trhu, ale současně také ovlivňuje 
atraktivitu země z hlediska umístění výroby a podporuje tak ekonomický růst.  


                                                 
14 Svou velikostí nemůže ovlivňovat své zahraniční obchodní partnery a je nucena akceptovat pravidla daného 
ekonomického systému. 


15 Otevřená ekonomika je ekonomika zapojená do zahraničně ekonomických vztahů. V důsledku toho je část domácí 
produkce vyvážena a spotřebovávána v zahraničí a naopak část domácího důchodu je věnována na nákup 
dováženého zboží ze zahraničí (čtyř-sektorový model – domácnosti, firmy, stát, zbytek světa). (Hembera, 2005) 
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Sada měřítek cenové konkurenceschopnosti bude zahrnovat: 


Reálný efektivní měnový kurz - nominální kurz, který je deflovaný podílem domácí a 
zahraniční cenové hladiny vyjádřené indexem jednotkových nákladů práce, spotřebitelských cen 
nebo cen průmyslových výrobců. Pokles reálného kurzu implikuje reálné 
znehodnocení/depreciaci (a růst cenové konkurenceschopnosti), naopak nárůst reálného kurzu 
reálné posílení/apreciaci (pokles cenové konkurenceschopnosti). Z hlediska cenové 
konkurenceschopnosti je důležitější než kurz nominální. 


Jednotkové náklady práce - poměr průměrných nákladů práce a produktivity práce z přidané 
hodnoty. Ukazatel vyjadřuje dynamiku nákladových tlaků z hlediska pracovní síly ve vztahu k 
výkonnosti. Snížení dynamiky ukazatele znamená předstih růstu produktivity práce před růstem 
nákladů. Patří mezi hlavní ukazatele konkurenceschopnosti. 


Produktivita práce na odpracovanou hodinu - vývoj podílu přidané hodnoty na 
odpracovanou hodinu. Vychází ze stejného zdroje dat jako ukazatel jednotkové mzdové náklady - 
navazují na sebe a jsou kompatibilní. Hodinová produktivita práce vyjadřuje přesněji výkonnost, 
než často užívaná produktivita na pracovníka.   


Tržní podíl ČR na světovém obchodu - vývoj podílu signalizuje, zda ČR trh získává, či ztrácí. 
Vychází z ročních dat WTO o zahraničním obchodu, pro srovnání je doplněn i vývoj podílu za  
EU 27. 


Směnné relace - poměr cen vyváženého a dováženého zboží. Vychází z dat ČSÚ a vyjadřuje 
výhodu (nevýhodu) zahraničního obchodu ČR pro tvorbu důchodu. Negativní vývoj směnné 
relace nemusí znamenat zhoršení v případě, že produktivita práce roste. 


Nové objednávky v průmyslu ze zahraničí - hodnota objednaných průmyslových výrobků a 
prací, kterou má výrobce smluvně potvrzenou bez ohledu na začátek prací po dobu jejich 
realizace. Patří sem i hodnota produkce pro předem známého odběratele, i když s ním není 
uzavřena písemná smlouva. Z objemu zakázek jsou vyloučeny hodnoty nakoupeného zboží 
určeného k dalšímu prodeji bez opracování. 


Souhrnná produktivita faktorů – představuje kvalitativní složku růstu, která není způsobena 
růstem celkových vstupů. Pokud jsou brány v úvahu všechny vstupy, představuje souhrnná 
produktivita faktorů měřítko konkurenceschopnosti ekonomiky. 


Kromě stanovení skupiny pravidelně publikovaných ukazatelů cenové konkurenceschopnosti je 
třeba sledovat také ostatní necenové komparativní výhody. Faktory necenové 
konkurenceschopnosti sleduje například Index globální konkurenceschopnosti16 uveřejňovaný 
každý rok Světovým ekonomický fórem, jehož strukturu předložené opatření strategie do velké 
míry sledují. 


                                                 
16 Např. dle World Economic Forum http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-
11.pdf 
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Vypracování a schválení souhrnné strategie mezinárodní konkurenceschopnosti je pouze nutnou 
podmínkou a začátkem dlouhého a komplexního procesu. Přesné pojmenování problémů je 
důležité, ale samo o sobě nic nevyřeší. Naprosto zásadní bude následná fáze implementace a 
uvádění jednotlivých opatření v život. To se neobejde bez integrovaného a koordinovaného 
přístupu všech ministerstev a důsledného naplňování schválených iniciativ. Pouze tehdy může ČR 
obstát v zostřující se globální konkurenci a rychle se měnícím světě. 
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Příloha č. 6 
 


Soulad  Strategie mezinárodní  konkurenceschopnosti  s doporučeními  Evropské 
komise k Národnímu programu reforem ČR 2011  
 


 Evropská komise zveřejnila dne 7. června 2011 své doporučení a hodnocení Národního programu reforem 
ČR 2011 a Konvergenčního programu  ČR. Doporučení pro  jednotlivé  členské  státy budou  schválena na 
zasedání Evropské rady 23.‐24. 6. 2011. 


 Identifikované  nedostatky  ČR  z  pohledu  EK  jsou  relevantní,  obdobné  výsledky  lze  nalézt  i  v  Analýze 
konkurenceschopnosti ČR zpracované MPO. 


 MPO  na  jejich  základě  zpracovává  Strategii mezinárodní  konkurenceschopnosti  (SMK),  která má  za  cíl 
vytvořit vhodné prostředí pro posílení konkurenceschopnosti a životní úrovně ČR. 


 Vytvořením  komplexní  SMK  již  v  předstihu  reaguje  na  identifikované  nedostatky,  a  to  způsobem  jak 
dokládá následující srovnávací tabulka.  


 Níže uvedená tabulka shrnuje Evropskou komisí  identifikované překážky hospodářského růstu ČR včetně 
doporučení  k  jejich  odstranění.  Navržená  doporučení  byla  analyzována  ve  vztahu  ke  SMK,  kterou  na 
základě usnesení vlády vypracovalo MPO.  


 Opatření navržená ve SMK s cílem posunout ČR do dvacítky nejvíce konkurenceschopných ekonomik světa 
jsou plně v souladu s opatřeními navrženými EK (SMK neřeší problematiku penzijní reformy). 


 


 


Nedostatky identifikované EK  Doporučená opatření v reakci 
na NPR ČR 2011 


Opatření navržená v SMK 


Makroekonomika 


Navržená opatření jsou povětšinou 
zaměřena jen na výdajovou stránku.   
Nadhodnocený výhled ekonomického 
vývoje po roce 2012. 
Nedostatečně specifikovaná opatření 
na snižování schodků veřejných 
výdajů po roce 2013 (dosažení cílů 
jen za příznivého ekonomického 
vývoje a dalšího zefektivnění veřejné 
správy).   
 


1) Implementace plánovaných 
konsolidačních opatření v roce 
2011.  
2) Přijetí opatření dlouhodobého 
charakteru pro dosažení cíle 
schodku veřejných financí ve výši 
2,9 % HDP v roce 2013. 
V souvislosti s úspornými 
opatřeními nekrácení výdajů na 
pro růstové položky (VaV, 
vzdělávání). 
Úprava daňových sazeb (zvýšení 
nepřímých daní). 
Zajištění dodržování daňových 
předpisů a omezení daňových 
úniků.  


Kapitola Makroekonomická 
politika  
Rozpočtový dohled – 
transparentní a udržitelné veřejné 
finance:  
Zákon o rozpočtové kázni 
a odpovědnosti, Implementace 
směrnice Rady o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských 
států, Dokončení Integrovaného 
informačního systému státní 
pokladna (IISSP), Zlepšení 
účetnictví státu, Rozpočtová 
Rada. Konkurenceschopný 
daňový systém:  Posun od 
zdanění práce ke zdanění 
spotřeby; omezení distorzí.  
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Trh práce 


Obtížný návrat matek po mateřské 
dovolené do pracovního procesu 
(dlouhé období mimo pracovní dobu 
a velké rozdíly mezi muži a ženami 
v pracovních vztazích). 
Nedostatečná nabídka práce na 
zkrácený pracovní úvazek 
Nízký počet cenově dostupných 
zařízení péče o děti 


Zajištění udržitelnosti 
a dostupnosti zařízení péče o děti 
(nutná další opatření a finanční 
podpora – možnost úspory 
výdajů zkrácením placené 
rodičovské dovolené). 
Zvýšení atraktivity a dostupnosti 
částečných úvazků. 
Zrovnoprávnění pohlaví 
v pracovních vztazích.  


Kapitola Trh práce 
Sladění rodinného života 
a pracovní kariéry: Rozvoj služeb 
péče o děti, Podpora 
prorodinných opatření 
zaměstnavatelů. 


Strnulost pracovního trhu (složitost 
výpovědi, délka oznamovacích 
povinností) – vysoká míra ochrany 
zaměstnance s dlouhodobým 
pracovním úvazkem  


Snížení nákladů při propuštění 
zaměstnance. 
Snížení administrativní 
náročnosti zaměstnavatelů. 
Podpora flexibilnějších 
pracovních smluv. 
Podpora vzdělávacích programů 
pro mladé, starší 
a nekvalifikované osoby. 
Asistence při hledání zaměstnání. 


Kapitoly Trh práce a Vzdělávání
Rozvoj trhu práce: Podpora 
zaměstnanosti vyloučených 
skupin, Zpružnění trhu práce, 
Efektivní činnost služeb 
zaměstnanosti. 
 
Změny obsahu vzdělávání: 
Provázání vzdělávacího systému 
odborného vzdělávání 
s požadavky budoucího trhu 
práce pomocí kurikulárních 
reforem, vytvořením 
efektivnějšího poradenského 
systému a prostředím pro lepší 
spolupráci škol a externích 
partnerů.  
Implementace a rozvoj systému 
celoživotního učení (dalšího 
vzdělávání): 
Rozvoj nabídky kurzů CŽU (jak 
v rámci středních a vysokých škol, 
tak v rámci podniků, pro 
zaměstnance i uchazeče o 
zaměstnání), nastavení systému 
podpory kurzů CŽU, systému 
zajišťování kvality jejich kvality, 
systému poradenských a dalších 
podpůrných služeb.  
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Vzdělávání 


Nedostatečný počet vysokoškolsky 
vzdělaných lidí. 
Nedostatečná kvalita vysokého 
školství. 
Nízké výdaje na studenta.    


Reforma vysokého školství –
důraz na inovace 
a konkurenceschopnost 
Transparentní systém hodnocení 
vysokého školství. 
Zajištění provázanosti mezi 
kvalitou školy a jejím 
financováním.  


Kapitola Vzdělávání 
Reforma vysokého školství: 
Výrazně vyšší kvalita vysokých 
škol a především univerzit, 
Kvalitní akreditační proces, 
Financování vysokých škol podle 
jejich 
opravdové přidané hodnoty, 
Dostupné informace pro 
uchazeče o VŠ studium pomocí 
relevantních a veřejně 
přístupných informací. 


Veřejná správa a podnikatelské prostředí 


Časté změny právního prostředí 
v souvislosti se změnami politické 
reprezentace (časté reorganizace).  


Přijetí služebního zákona.  Kapitola Instituce a Efektivnost 
trhu zboží a služeb a zkvalitňování 
charakteristik podnikání 
Efektivní veřejná správa: Analýza 
agend a služeb, Katalog veřejných 
služeb, Právní úprava postavení 
úředníků (zákon o úřednících), 
Systematizace agend a služeb 
veřejné správy do funkčně 
souvisejících celků, Centra 
sdílených služeb a systém řízení 
lidských zdrojů a vzdělávání. 
Zlepšování podnikatelského 
prostředí: Systém snižování 
administrativní zátěže, zavedení 
jednotných dat účinnosti vládních 
právních předpisů s dopadem na 
podnikatele, rozšíření možností 
podnikatelů při správě 
společností, hodnocení dopadů 
environmentální legislativy (tzv. 
ekoaudit). 
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Vysoká míra korupčního prostředí  Zrušení druhu akcií společnosti 
umožňující anonymní převod 
majetku a účast ve veřejných 
soutěžích, aniž je znám majitel. 
Upravení pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek – zamezení 
kritérií šitých na míru 
a neopodstatněných kritérií. 


Kapitola Instituce 
Zefektivnění nakládání s veřejným 
majetkem a prostředky: 
Posílení transparence, 
Restrukturalizace kontrolních 
mechanismů, Rozšíření informací 
zveřejňovaných v rámci 
zadávacího řízení, Elektronizace 
zadávacího procesu, Kontrola 
zveřejněných dat.   
Vyšší kvalita a dostupnost 
regulace: Hodnocení korupčních 
rizik, Veřejné konzultace 
a transparentní lobbying. 


VaV 


Nízká míra výdajů na VaV 
a neefektivnost 


Přijetí dlouhodobého rámce 
veřejného financování VaV. 
Zavedení nového systému 
hodnocení výzkumu. 


Kapitola Inovace a Efektivnost 
trhu zboží a služeb a zkvalitňování 
charakteristik podnikání – 
projekty: 
1. Institucionální rámec pro 
koordinaci rozvoje národního 
inovačního ekosystému:  
 Změna kompetenčního 


zákona a zákona č. 130/2002 
Sb. o podpoře VaVaI  


2.  Prostředí pro excelentní VaV:  
 Nový systém hodnocení 


výzkumných organizací s 
dopadem na institucionální 
financování a 


 Manažerské řízení 
výzkumných organizací) 


3. Rozvoj spolupráce a transferu 
znalostí mezi podnikovým 
a akademickým sektorem, 
4. Spolupráce mezi podniky  
5. Foresight a technologické 
oblasti strategického významu 
pro ekonomický růst ČR  
6. Služby pro inovační podnikání: 
opatření: 
 Rozvoj netechnických 


kompetencí firem,  
 Služby pro podporu 


internacionalizace,  
 Usnadnění patentování 


v zahraniční,  
 Služby pro ochranu a 


nakládání s IP 
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Nízká úroveň výstupů, nedostatečné 
vazby mezi průmyslem a výzkumnými 
institucemi, zaměření VaV pouze na 
budování nových kapacit 


Zaměření se na výstupy VaV 
(počet patentů). 
Omezení roztříštěnosti 
výzkumných institucí 
a operačních programů. 
Podpora přístupu k financím pro 
inovativní podniky, zvláště 
v počáteční fázi. 


Kapitola Inovace ‐ zejména 
projekty: 
a) Prostředí pro excelentní VaV: 
 Nový systém hodnocení 


výzkumných organizací s 
dopadem na institucionální 
financování 


 Reforma a zefektivnění 
systému doktorského studia. 


 Nový prestižní program na 
podporu špičkových 
zahraničních vědců 


 Nový program na podporu 
špičkových infrastruktur 
VaVaI 


 Manažerské řízení 
výzkumných organizací 


b) Rozvoj spolupráce a transferu 
znalostí mezi podnikovým 
a akademickým sektorem: 
 Novela zákona o dani z příjmu 
 Rozvoj kapacit CTT pro 


zvýšení kvality poskytovaných 
služeb 


 Program knowledge transfer 
partnership 


 Zavedení nástrojů podpory 
horizontální mobility 


 Zavést a realizovat českou 
verzi SBRI (public 
procurement) 


 Program na podporu “proof 
of concept” aktivit ("pre‐
seed") 


c) Služby pro inovační podnikání 
(kapitola 8): 
 Služby pro rozvoj 


netechnických kompetencí 
firem 


 Portál pro inovační podnikání 
 Služby pro ochranu a 


nakládání s IP 
Kromě kapitoly Inovace také 
kapitola Efektivita finančních 
trhů 
 Realizace pilotního seed 


fondu pro začínající inovační 
podnikatele, s ním spojených 
finančních nástrojů a opatření 
pro podporu aktivit spojených 
s firmami v early stage. 
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Energetika 


Nedostatečná opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti. 


Podpora Smart grids.
Zajištění lepší funkčnosti 
přenosových soustav. 
Připravenost reagovat na 
hospodářský vývoj (zvýšení 
výroby a dopravy). 


Kapitola Infrastruktura 


Státní energetická koncepce 
a strategické usměrňování:   
 Dosažení vyváženého 
energetického mixu (tj. vyvážený 
podíl pěti základních 
energetických komodit); rozvoj 
inteligentních sítí; ekonomicky 
udržitelný rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie; snižování emisí 
skleníkových plynů. 
 
 


Doprava 


Nedostatečná kvalita dopravní 
infrastruktury. 


Zvýšení kvality všech druhů 
dopravní infrastruktury. 
Podpora budování 
intermodálních center. 


Kapitola Infrastruktura 
Infrastruktura: Dlouhodobá 
strategie pro koordinovaný rozvoj 
všech druhů dopravy, nastavení 
finančního rámce, nastavení 
způsobu pro výběr prioritních 
projektů, rozvoj logistických 
systémů  
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Sladění rodinného života a pracovní kariéry   


Gestor  MPSV  Spolugestor  MF, MŠMT 


Zahájení projektu  1.4.2011  Ukončení projektu  31.12.2013 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Tento  projekt  souvisí  s projektem  „Zvýšení  kvality  a  dostupnosti  předškolního 
vzdělávání“,  který  je  v hlavní  gesci  MŠMT.  Oba  projekty  jsou  vysoce 
komplementární  a  v oblastech  jako  je  monitoring  kvality  a  optimální  využívání 
kapacit  jsou spolu oba projekty silně provázané a  tak k implementaci obou musejí 
oba resorty přistupovat. 
 
A. Rozvoj služeb péče o děti 
Tato  část  projektu  bude  realizována  zejména  legislativními  opatřeními, 
umožňujícími zavedení nových forem služeb péče o děti a rozvoj stávajících služeb 
péče  o  děti  (tj.  podpora  služeb  péče  o  děti  v oblasti  živnostenského  podnikání  a 
podpora  rozšíření  kapacit  mateřských  škol).  Konečným  cílem  opatření  je  lepší 
sladění  pracovního  a  rodinného  života  rodičů  formou  udržení  jejich  kontaktu  s 
pracovním  trhem  v období  péče  o děti  předškolního  věku.  V  tomto  směru  bude 
zavedeno  (i) opatření  tzv. poskytovatele vzájemné  rodičovské výpomoci  (nový  typ 
služby péče o děti poskytované rodičem, který zároveň osobně, celodenně a řádně 
pečuje  o  vlastní  dítě  do  7  let  věku);  (ii)  dětské  skupiny  (nový  typ  služby 
nepříležitostné  a  nekrátkodobé  péče  o  děti  poskytované  na  komerčním  i 
nekomerčním základě v zařízení péče o děti);  (iii) podporu služeb v oblasti vázané 
živnosti péče o dítě; (iv) úpravu odborné způsobilosti osob pečujících nepříležitostně 
a  nekrátkodobě  o  děti  v  domácnosti  dítěte;  (v)  zavedení  daňové  uznatelnosti 
nákladů  zaměstnavatele  vynaložených  na  zajištění  služeb  péče  o  děti  svých 
zaměstnanců;  (vi)  zrušení bezplatnosti posledního  roku předškolního  vzdělávání  a 
(vii)  zvýšení  procenta maximální možné  finanční  spoluúčasti  zákonných  zástupců 
dítěte na úhradě neinvestičních nákladů na předškolní vzdělávání.  
 
V zařízeních služeb péče o děti zřizovaných zaměstnavatelem je třeba ve spolupráci 
MPSV a MŠMT  zajistit  stejnou míru veřejné  finanční podpory připadající na  jedno 
dítě.  V segmentu  institucionalizovaných  služeb  předškolní  péče  je  vhodné 
koordinovat zajištění optimálního využívání kapacit, vyrovnat míru veřejné finanční 
podpory a využít společný monitoring situace kvality a standardů. 
 
 
B. Podpora prorodinných opatření zaměstnavatelů 
Tato část projektu bude realizována formou nelegislativních opatření, spočívajících 
v motivování  firem  k  rozvoji prorodinné orientace pracovních podmínek  (flexibilní 
pracovní doba, zkrácené pracovní úvazky, zajištění služeb péče o děti zaměstnanců, 
benefity  pro  zaměstnance  atp.).  Příklady  dobré  praxe  v této  oblasti  budou 
realizovány pro zaměstnance státní a veřejné správy.  
 


Popis stávající  Dostupnost služeb předškolní výchovy v ČR  je nedostatečná. Veřejná nabídka není 
schopna  dostatečně  pružně  reagovat  na  demografický  vývoj.  Přetrvávají  velké 
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situace, důvody 
řešení 


regionální a dokonce místní rozdíly v dostupnosti. Nedostatečná dostupnost snižuje 
možnost  rodičů  sladit  rodinný  a  pracovní  život,  snižuje  nabídku  kvalifikované 
pracovní síly a přispívá k výdělkovým a kariérním rozdílům mezi muži a ženami. Pro 
zaměstnavatele a komerční subjekty je zřizování a provoz služeb předškolní výchovy 
administrativně komplikované a finančně náročné. 
  
V minulosti přetrvávala oddělenost  agendy  zajištění  služeb předškolní  výchovy na 
straně MŠMT od agendy trhu práce a rodičovské podpory na straně MPSV. Nově se 
ukazuje,  že  tyto  agendy  mají  ve  svém  výsledku  řadu  společného  a  efektivního 
výsledku  nelze  dosáhnout  jinak.  Bude  třeba  je  prosazovat  koordinovanými 
opatřeními resortů MPSV a MŠMT. 
 


Příklad ze 
zahraničí 


Ad  A.  Návrhy  opatření  vycházejí  z příkladů  dobré  praxe  zejména  z Německa  a 
Rakouska.  V Německu  a  Rakousku  je  „vzájemná  rodičovská  výpomoc“  velmi 
rozšířená (tzv. Tagesmuetter nebo Tagesvaeter). V těchto zemích  je tento typ péče 
postupně  rozvíjen  již  od  70.  let  20.  století.  V posledních  15  letech  je  již  značně 
rozvinut, využíván je zejména pro péči o děti do 3 let věku, nejvíce pak mezi 2. a 3. 
rokem  věku  dítěte.  Návrh  „dětské  skupiny“  vychází  rovněž  z praxe  v Německu  a 
Rakousku, kde existuje forma služeb péče o děti na neinstitucionální bázi v malých 
skupinách,  tzv.  Kindergruppen.  Dětské  skupiny  jsou  založeny  jako  spolek,  každá 
skupina má pedagogický koncept. Dětské skupiny se omezují na přehlednou velikost 
(např. v Rakousku maximálně 12 dětí). 
Ad B. U tohoto návrhu projektu, tj. motivování firem k rozvoji prorodinné orientace 
formou nelegislativních opatření, se vychází z příkladů dobré praxe z Rakouska, kde 
byl realizován projekt Audit Familie & Beruf. Tento audit byl vytvořen Hertie Stiftung 
a  úspěšně  realizován  v mnoha  firmách  v Rakousku  i  Německu.  Audit  Familie  & 
Beruf,  rozvíjí  firemní  strategii,  personální  politiku  a  kulturu  firem  v  oblasti 
prorodinných  opatření.  Poradce  spolu  se  zástupci  firmy,  která  se  k  auditu 
dobrovolně  přihlásila,  zhodnotí  dle metodických materiálů,  obsahujících  závazné 
postupy,  stávající  stav  prorodinných  opatření  a  následně  pomůže  zformulovat 
konkrétní  realizační plán opatření pro  rozvoj  v daných oblastech,  která  se  stanou 
součástí strategického plánu firmy. V závěru (v Rakouském modelu po třech letech) 
hodnotitel  vyhodnotí  naplnění  realizačního  plánu  a  v  případě  úspěšné 
implementace je firmě udělen certifikát. 


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Cílem opatření A a B  je podpora  rodin  s dětmi v kontextu 
trhu práce. Všechna opatření mají za cíl sladění pracovního 
a  rodinného  života  rodičů  a  udržení  kontaktu  se 
zaměstnáním  v době  péče  o dítě  a  následný  vstup  nebo 
návrat na trh práce. 


Rozdíl  uspokojené  a 
neuspokojené 
poptávky po službách 
péče  o  děti  do  7  let 
věku. 
 


Uvádět konkrétní 
hodnoty nelze, 
pokud nebude 
zaveden 
monitorovací 
systém, který 
ozřejmí současnou 
situaci. 
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Opatření ad A ) 
 


Podíly a počty dětí 
předškolního věku, 
které využívají 
opatření (i) až (v) 
 


Konkrétní hodnoty 
nelze uvést, protože 
konkrétní počty se 
budou odvíjet 
mimo jiné od vývoje 
nabídky předškolní 
výchovy 
v mateřských 
školách, které 
garantuje MŠMT a 
místní zřizovatelé  


Opatření ad B)  Podíl zaměstnanců 
s malými dětmi, kteří 
pracující na 
zkrácenou pracovní 
dobu a pobírají 
zaměstnanecký 
benefit cílený na 
podporu rodičů 
s dětmi. 


Konkrétní  hodnoty 
nelze uvést, protože 
na  měřítka  má 
dopad  celá  řada 
dalších  faktorů  a 
potenciální 
příspěvek 
parciálního opatření 
nelze stanovit. 
 


 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Skupina 1  Bezdětní zaměstnanci uvažující o rodičovství a rodiče dětí předškolního věku 


Skupina 2  Zaměstnavatelé 


Skupina 3  Územní samosprávné celky 


Skupina 4  Pedagogický personál 


Finanční dopady 
Nelze jednoduše spočítat. Náklady ve formě dodatečných veřejných výdajů 


 


Popis realizace projektu 
 
  Při realizaci tohoto projektu je, jak je uvedeno výše, třeba blízká spolupráce dotčených orgánů, tedy MPSV 
a MŠMT, kdy jejich postupy by měly být ve shodě. Primárně je třeba tuto oblast důsledně zmapovat a v návaznosti 
na  to  schválit příslušnou  legislativu.  Tento projekt  je úzce provázán  s projektem  „Zvýšení  kvality  a dostupnosti 
předškolního  vzdělávání“  a  jak  uvedeno  v  úvodu  projektu,  je  třeba  při  jeho  realizaci  mít  toto  na  paměti. 
Nelegislativní opatření mohou být inspirována příklady dobré praxe ze zahraničí, jak rovněž uvedeno v úvodu. Tato 
opatření by měla být pro  firmy resp. zaměstnavatele motivací k rozvoji prorodinné  firemní politiky, pokud  jde o 
pracovní  podmínky.  Příklady  dobré  praxe  v oblasti  flexibilní  pracovní  doby  a  zkrácených  pracovních  úvazků  a 
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zajištění služeb péče o děti zaměstnanců, budou realizovány pro zaměstnance státní a veřejné správy, veřejných 
škol a dalších veřejnoprávních institucí.  
 


Výstupy projektu 


 
Úpravy legislativního rámce, jeho aplikace v praxi a dále nelegislativní opatření. 


 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Legislativní opatření ad A.  1/2011
 
 
 
 
 
 
 
 


12/2012
 
 
 
 
 
 
 
 


MPSV 
(MŠMT) 
 
 
 
 
 
 
 


Schválení  příslušné  legislativy
a  sladění  s agendou  MŠMT 
ohledně  finanční  podpory  a 
monitoringu  kvality  služeb 
předškolní výchovy. 
 
 
 


Nelegislativní opatření ad B.  7/2011 12/2013 MPSV 
(veřejná 
správa 
jako 
celek) 


Nelegislativní opatření, 
motivující zaměstnavatele k 
rozvoji prorodinné orientace 
pracovních podmínek.  
 
Příklady dobré praxe v oblasti 
flexibilní pracovní doby a 
zkrácených pracovních úvazků 
a zajištění služeb péče o děti 
zaměstnanců, budou 
realizovány pro zaměstnance 
státní a veřejné správy, 
veřejných škol a dalších 
veřejnoprávních institucí.  
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Konkurenceschopný daňový systém 


Gestor  MF  Spolugestor  MPSV 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2014 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Vyšší  konkurenceschopnost  a  zjednodušení  daňového  systému;  minimalizace 
ekonomické  a  administrativní  neefektivity.  Odstranění  maximálního  počtu 
zbytečných  distorzí,  využití  moderních  trendů  –  Tax  by  Design  a  specifik  české 
ekonomiky.   


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Česká  republika  je malou  otevřenou  průmyslovou  ekonomikou  se  zaměřením  na 
export. Náš daňový systém by měl tomuto zaměření odpovídat a podporovat naše 
silné stránky. Ve většině ukazatelů, jakými jsou daňová kvóta či daňový mix, je Česká 
republika na úrovni průměru evropských zemí. Existuje však řada oblastí, které mají 
potenciál pro zlepšení. Hlavním tendenčním směrem českých daní je přesun daňové 
zátěže na spotřebu a současně snižování zdanění práce, harmonizace daní a  jejich 
zjednodušení. 


 


Podíl jednotlivých typů daní na celkových daňových výnosech (OECD) 
 


  
2000 2008 


DPFO  25 25 
DPPO  10 10 


Sociální pojištění  24 25 
   (zaměstnanci)  ( 9) ( 9) 
   (zaměstnavatelé)  (14) (14) 
Daň z objemu mezd  1 1 
Majetkové daně  6 5 
Všeobecné spotřební daně (DPH)  19 20 
Specifické spotřební daně  12 10 


Ostatní   3 3 
Celkem  100 100 


 


Problematiku lze rozdělit na dvě podoblasti:  


1. Administrativní  náklady  –  snaha  o  maximální  snížení  administrativní 
neefektivity systému, změna institucí, nastavení přívětivého prostředí. 


2. Změna  daňové  politiky  ‐  provedení  nutné  daňové  reformy,  která  bude 
vycházet ze specifik stávajícího systému a zároveň využije v maximání míře 
moderní daňové nástroje. 


Více  než  celková  výše  zdanění  omezuje  ekonomický  růst  a  zaměstnanost  složitá 
struktura  daní,  jejich  konstrukce  a  výběr,  a  proto  je  žádoucí  celkový  systém 
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  zjednodušit  a  stabilizovat  v  dlouhodobém  horizontu.  Zároveň  je  touto  reformou 


nutné minimalizovat negativní dopady na ekonomický růst a zaměstnanost. 


Moderní  daňové  teorie  (Mirrlees  report)  staví  kromě  již  zmíněných  faktorů  i  na 
těchto  aspektech,  které  jsou  platné  zejména  pro  Velkou  Británii,  ale  některé  lze 
aplikovat i v ČR: 


 Nedoporučuje  se příliš  velké  zdanění  jedinců  s nejnižším příjmem. Pokud 
bychom řešili problém motivace, jestli má nebo nemá smysl začít pracovat, 
pak  je  třeba  nastavit  velmi  nízké  (nebo  dokonce  negativní)  marginální 
daňové sazby pro jedince s nízkými příjmy. 


 Obecně  se  doporučuje  progresivní  daň  z příjmů  s transparentní  a 
koherentní  strukturou  sazeb, protože nízkopříjmové  skupiny  čelí vysokým 
sazbám. 


 Moderní  teorie navrhuje harmonogram efektivních daňových sazeb, které 
odrážejí prokázané behaviorální reakce, tedy hledání efektivních sazeb dle 
věku poplatníka.1 


 Doporučuje se spojit danění a sociální zabezpečení – většinou existují dvě 
sazby a úplně rozdílné výjimky, které jsou nejen složité, ale i nelogické.  


 Teorie  tvrdí,  že počet odpracovaných hodin  a participace  žen  s dětmi na 
trhu práce je citlivá na strukturu daňového systému. 


 U  DPH  se  jako  optimální  jeví  jednotná  sazba  pouze  s minimem  výjimek 
(také dáno směrnicemi EU). 


 Doporučuje se zachovat spotřební daně na alkohol a tabákové výrobky. 


 Je doporučováno zdanění finančních služeb. 


 Neexistuje žádná daň z běžného výnosu úspor ‐ s další motivací pro spoření 
na důchod. 


 Harmonogram standardní daně z příjmů aplikovat na příjem ze všech zdrojů 
po  započtení  běžné  sazby  výnosů  z úspor  –  s nižšími  sazbami  daně 
z dividendových příjmů jednotlivců reflektující již uhrazené daně. 


 V oblasti DPPO se doporučuje jednotná daň z příjmu právnických osob (bez 
zdanění  standardní  návratnosti  investic  ‐  totéž  jako  platí  pro  drobné 
střadatele a spoření). 


 Zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a malé firmy by měly být 
stejně daňově zatíženi. 


 


Český daňový systém má například i tyto nedostatky: 
 Aktuální sazby v ČR redukují zaměstnanost více než je nutné. 


 Některé osoby čelí výrazným mezním daňovým sazbám. 


 Analýza daní a dávek vykazuje skokové vybrané mezní hodnoty. 


 Systém generuje firmy typu low‐cost‐low‐revenues. 


 Neumí omezit preferované financování dluhem, když kapitál je také náklad, 
stejně  jako úrok u dluhového  financování a mělo by  se  s ním podle  toho 
nakládat. 


 Nevyužívá dostatečně majetkové daně. 
 
Z  akademických  článků,  empirických  i  teoretických  studiích,  které  se  zabývají 
problematikou  daňových  distorzí,  vyplývají  následující  závěry  a  doporučení  pro 
změny v daňové struktuře: 


 Existuje negativní korelace mezi daněmi z příjmu a ekonomických růstem, 
naopak  velmi  nízké  distorze  u  nepřímých  daní  (OECD,  SSRN,  Journal  of 
Public Economics). 


 Míra  distorzních  účinků  lze  kategorizovat  podle  následujícího  pořadí  (od 


                                                                 
1 V ČR je tento přístup v současné době obtížně aplikovatelný. 
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největší po nejmenší). DPPO (+ sociální pojištění na straně zaměstnavatele), 
DPFO  (+  sociální  pojištění  na  straně  zaměstnance),  daně  na  spotřebu, 
majetkové daně (OECD, Journal of Public Economics). 


 Snížení  sazby korporátní daně o 1 procentní bod vede k navýšení  růstu o 
0,1‐0,2 procentního bodu (Journal of Public Economics). 


 Vysoká míra daňové progresivity u DPFO má negativní vliv na ekonomický 
růst především v dlouhém období (OECD, Economic Inquiry). 


 Snížení marginální daňové sazby o 5 procentních bodů a průměrné sazby o 
2,5 procentního bodu  vede  k navýšení  růstu o 0,2‐0,3 procentního bodu 
(NBER). 


 Zvýšení  daňových  příjmů  o  1  procentní  bod  HDP  by  mělo  za  následek 
snížení ekonomického růstu o 0,36 procentního bodu (World Bank).  


Příklad ze 
zahraničí 


Výše administrativní zátěže (nákladů vyvolaných daňovým systémem) byla změřena 
ve studii Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem (Leoš 
Vítek,  Jan  Pavel;  prosinec  2008).  Celková  administrativní  zátěž  je  za  rok  2007 
kvantifikována ve výši 40,7 mld. Kč. Úspěšné budou takové reformy, které přinesou 
snížení vyvolaných nákladů (vyjádřených ve stálých cenách). 


O mezinárodní  srovnání  administrativní  zátěže  se  pokouší  studie  Doing  Business 
Světové  banky,  podle  níž  je  v roce  2011  Česká  republika  na  128.  místě  ze  183 
hodnocených  států,  avšak  tato  studie  se  neopírá  o  precizní  metodiku  a  její 
vypovídací hodnota je nízká. Obdobně WEF uvádí problematiku placení daní v ČR až 
na 91. místě z celkového množství 139 hodnocených států. 


V  oblasti  jednoduchosti  a  tedy  i  srozumitelnosti  daňového  systému  je  na  tom 
z evropských zemí velmi dobře Irsko. 


 
 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Efektivní vybírání daní   Fungování JIM 
Snížení nákladů


Sjednocení procesních postupů při správě daní – DPFO, SZ 
Efektivita  výběru, 
jednoduchost 


Snížení  výše 
vyvolaných nákladů 


Moderní tax design 
Výběr,  omezení 
distorzí 
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  Hlavní dotčené skupiny 


 


Podnikatelská 
veřejnost 


Firmy  –  pozitivní  dopad,  snížení  administrativní  zátěže,  efektivnější  výplata  zisků 
formou  dividend.  Chybí  razantní  snížení  vedlejších  nákladů  práce.  U  živnostníků 
veliké snížení přímých daní na úkor důchodového systému. 


Populace 
Na vybrané skupiny obyvatel bude mít daňová reforma pozitivní dopad, u některých 
skupin s nižším příjmem může být krátkodobě negativní. 


Finanční dopady 
Některé daňové reformy budou znamenat finanční přínosy, některé naopak náklady 
– viz příloha projektu. 


 


Popis realizace projektu 
 
Zavedení Jednoho  inkasního místa (JIM),  jako soustavy orgánů daňové správy vybírajících daně a pojistné, které 
systém  zjednoduší  finančně  i  administrativně.  V souladu  s tím  harmonizovat  vyměřovací  základy  DPFO  a 
pojistného. Systém by měl vykazovat dlouhodobost, nikoliv každoroční změny sazby a metody výběru. 
Postupný  posun  od  zdanění  práce  ke  zdanění  spotřeby  –  ovšem  v souladu  se  sledováním  situace  v okolních 
státech (viz situace ve zdanění minerálních olejů po zvýšení sazeb daní v ČR v roce 2010). V této oblasti se zaměřit 
na snížení vedlejších nákladů práce zejména snížením pojistného placeného zaměstnavatelem. 
Postupné sbližování sazeb DPH – dle harmonogramu MF. 
Restrukturalizace (zvýšení) daně z nemovitostí. 
Rozšíření  daňového  základu  daně  z příjmů  –  maximální  snaha  o  efektivitu,  provést  posouzení  oprávněnosti 
výjimek  a úlev. Při  té příležitosti  je  však  třeba  vzít  v úvahu  i  to,  že  řada  výjimek  je  součástí daňového  systému 
z důvodu omezení administrativy při zdaňování nulových či velmi nízkých příjmů. 
Zmírnění  rozdílů  v daňové  úpravě  OSVČ  a  zaměstnanců  –  případně  promítnutí  těchto  rozdílů  v průběžném 
důchodovém systému.  
Zajistit daňovou neutralitu financování dluhem a vlastním kapitálem. 
 
V některých oblastech je možné v dalších letech (2014 – 2020) jít i nad rámec aktuálních opatření nyní předkládané 
daňové reformy: 


 Doporučujeme  sladit  maximální  a  minimální  limity  všech  druhů  sociálního  pojištění  v  souladu  s 
požadavkem harmonizace daní a pojistného a konceptem Jednoho inkasního místa. 


 Doporučujeme ekonomicky i fiskálně ospravedlnit výdajové paušály ve výši 40% 60% 80% ‐  aktuální výše 
paušálů není adekvátní průměrným nákladům ve vybraných oborech. 


 Podpora vědy a výzkumu. Doporučujeme využít nejen možnosti odečíst si 100% nákladů na VaV (vstupy) i 
u VaV nakoupené, ale zavést úlevu  i na meziroční nárůst výdajů na VaV. Dále se  také zaměřit nejen na 
vstupy,  ale  na  výstupy  VaV.  Jedním  ze zajímavých  konceptů  je  nizozemská  metoda  vyčlenění  příjmů 
z patentů do samostatného základu daně s nižší sazbou. 


 Doporučujeme  využít  koncept  tzv.  daňové  podlahy  (institutu  dolního  limitu).  Na  nastavení  stropů  na 
sociální/zdravotní pojištění si již populace zvykla a v rámci udržení pracovních míst i v oblasti nízkých platů 
lze uplatnit nezdanitelný minimální základ při výpočtu odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění.  


 Doporučujeme zvýšit podíl majetkových daní na celkových daňových příjmech.  


 Zvážit zvýšení ekologických daní – v souladu se strategií Energy 2020.  


Výstupy projektu 
Nová legislativní úprava daňového systému – přehledný a srozumitelný daňový systém, který nebrzdí ekonomický 
rozvoj. Cílem daňové reformy je systém zjednodušit, zprůhlednit a zajistit rovné podmínky. 
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Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Instituce  vybírající  daně  a  pojistné  ‐ 
JIM  


2011 2013 MF Snížení  administrativních
nákladů  na  straně  státu  i 
poplatníků.  Spolupráce 
poplatníka a správce při plnění 
daňových  a  odvodových 
povinností;  elektronizace 
komunikace,  podání  a 
nahlížení  do  spisu; 
centralizace agend; 


Sjednocení DPH – 17,5%  2011 2013 MF Postupné  zavedení  jednotné 
sazby DPH. 


Zjednodušení základu daně z příjmu a 
omezení distorzí 


2011 2013 MF


I.  fáze  –  novely  zákonů 
586;589;592/1992 Sb. 


2013 2020 MF Paragrafované  znění  do 
16.5.2011,  předložení  do 
vlády  20.7.2011,  účinnost 
1.1.2013 


II.  fáze  –  nový  zákon  o  příjmových 
daních 


2014 2020 MF Propojení  s občanským 
zákoníkem  a  zákonem  o 
obchodních  korporacích, 
integrace  daně  dědické  a 
darovací do daně z příjmu 


Propočet  ideálního  minimálního 
nezdanitelného  základu  při  výpočtu 
základu  sociálního  a  zdravotního 
pojistného  a  jeho  případná 
implementace  do  příslušných 
právních předpisů.  


2011 2013 MF Je možné  vytvořit  informační 
podklady  nákladnosti  a 
přínosu systému, které budou 
předpokladem  pro 
implementaci  do  veřejných 
rozpočtů. 
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Podklady: 


 MF ‐ Teze daňové reformy 2013  


 NERV ‐ Daňová reforma 


 The Mirrlees Review – Tax by Design, Institute for Fiscal studies. 


 OECD. 2010. “Tax Policy Reform and Economic Growth.“ OECD Publishing. 
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Typ nákladu/přínosu  Výše  Doba 
trvání 


Kdo náklady/přínosy ponese 


DPPO  +7,7 mld.  2012‐
2014 


Státní rozpočet 


DPFO  ‐37,2 mld. 2012‐
2014 


Státní rozpočet 


Sociální pojištění  ‐29,3 mld. 2012‐
2014 


Státní rozpočet 


Zdravotní pojištění  ‐6,8 mld. 2012‐
2014 


Státní rozpočet 


Daň dědická a darovací  0 mld. 2012‐
2014 


Státní rozpočet 


DPH    +79,6 mld. 2012‐
2014 


Státní rozpočet 


Zrušení daně z dividend  4,5 mld. 2012‐
2014 


Státní rozpočet 


Nezdanitelný  minimální  základ  při 
výpočtu  odvodu  pojistného  na 
zdravotní a sociální pojištění. 


NÁKLAD:  dle 
velikosti 
minima 


2014‐
2020 


Státní rozpočet 


Efektivní  nastavení  modelu  daní  a 
dávek v ČR 


PŘÍNOS Každoročn
ě 


Státní rozpočet 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Intenzivnější využívání polohové renty


Gestor  MPO  Spolugestor  MD, MMR, MF (GŘC), 
MV,  CzechTrade, 
CzechInvest 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


ČR dlouhodobě těží z jedné ze svých přirozených komparativních výhod ‐ strategické 
polohy uprostřed Evropy a blízko velkých trhů, přičemž na vnitrounijní trh připadá 
výjimečně vysokých 84% exportu. Existuje ovšem možnost využívat polohové renty 
ještě více. 
 
Strategická  poloha  České  republiky  v  centru  Evropy  poskytuje  naší  zemi 
komparativní výhodu, díky níž (jak potvrzují gravitační modely) by se ČR mohla stát 
ještě důležitějším  logistickým hubem Evropy, než  je  tomu dnes a přilákat natrvalo 
produkční či inovační centra, ale i centrály velkých zahraničních podniků. Nelze však 
pomíjet ani důležitost montoven a regionálních opraven. 
 
Projekt  obsahuje  opatření  v  několika  různých  oblastech  (zejména  infrastruktura, 
instituce  a  inovace),  jejichž  detailnějšímu  rozpracování  se  věnují  projekty  v 
příslušných pilířích Strategie. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


NERV  ve  své  zprávě  ve  stručné  SWOT  analýze uvedla,  že  strategická poloha  ČR  v 
centru Evropy přináší naší zemi následující: 


Silné stránky  
Strategická poloha  již  v  současné době  vytvořila  slušné podmínky pro organizační 
inovace  v  oblasti  výroby  (včetně  regionálních  montoven)  a  služeb  (regionální 
opravárenství), které jsou opřené o relativně vyspělou a zcela soukromou logistiku. 
To  se  promítá  ve  struktuře  vyvážených  a  dovážených  výrobků  i  v  úspěšně 
rozvíjených  a  exportuschopných  nákladních  dopravních  službách  (založených  na 
intermodalitě  uzlů  –  propojenost  a  návaznost  silnic,  železnic,  letecké  dopravy, 
potrubní  přepravy  a  přenosové  sítě  elektřiny),  které  mimo  jiné  poskytují  tisíce 
nízkopříjmových a středněpříjmových pracovních míst. 


Příležitosti 
Vytvoření předpokladů pro uchování  i tvorbu nízkopříjmových a středněpříjmových 
pracovních míst v horizontu další dekády, pokud budou faktory ovlivnitelné vládou 
respektovat měnící  se  charakteristiky  podnikání  a maximálně  využijí  strategickou 
polohu jako komparativní výhodu. Plněji tak vytěží potenciál polohové renty, neboť 
zefektivní některá odvětví  (zejména odvětví  závislá na  logistice  – např.  regionální 
opravny  nebo  montovny)  a  tím  zvýší  konkurenceschopnost.  K  měnícím  se 
charakteristikám  podnikání  patří  jeho  „zeštíhlení“  ‐  minimalizace  zásob  díky 
masovému  rozšíření  subdodávek  a dodávek  „just‐in‐time“ mnohdy pod 24 hodin. 
Jiným  příkladem  je  rostoucí  miniaturizace  techniky  (např.  vyráběných  a 
opravovaných  notebooků),  kdy  klesá  průměrná  velikost  přepravovaných  nákladů, 
ale rapidně roste jejich četnost. 
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í Hrozby ve střednědobém horizontu 
Ztráta  nízkopříjmových  a  středněpříjmových  pracovních  míst  v  důsledku 
nekonkurenceschopných dopravních,  celních  či daňových podmínek pro  logistické 
operace (např. lepší dopravní cesty přes Polsko a Německo či dokonce Rakousko by 
vedly  k  převodu  montážních  a  opravárenských  služeb  do  sousedních  zemí).  V 
současné  době  je  významnou  překážkou  pro  rychlé  a  efektivní  budování 
infrastruktury stavební zákon, popřípadě zákon o vyvlastnění. V rámci toho projektu 
se navrhují opatření, která by výhledově měla přispět k vyřešení těchto problémů. 


Hrozby v dlouhodobém horizontu 
S měnícím se charakterem výrobků (poroste podíl nákladů na software, napájecí sítě 
nebo  komunikační  a  satelitní  služby,  což  změní  charakter  klíčového  exportního 
segmentu produkce osobních  automobilů) poklesnou dosud dominující pořizovací 
náklady  na  fyzickou  část  automobilu,  a  proto  se  budou  měnit  požadavky  na 
infrastrukturu a  logistiku. Zásadně  to promění  i  tvar  logistického hubu, požadavky 
na vzdělanost pracovníků a podhoubí inovací. 
Aby mohly  být  alespoň  částečně  eliminovány  výše  uvedené  hrozby  a  co  nejvíce 
využity  příležitosti,  je  třeba,  aby  byl  zjednodušen  a  urychlen  rozvoj  dopravní  a 
technické infrastruktury.  
Nutnou podmínkou pro plné využití polohové renty ČR je však, vedle kvalitní fyzické 
infrastruktury  (detailně  popsané  v  kartách  v  rámci  pilíře  Infrastruktura), 
infrastruktura institucionální a informační. K té patří například: 


 efektivní  síť  celnic  a  efektivní  celní  předpisy  přizpůsobené 
potřebám podniků 


 možnost  využívání  mezinárodních  účetních  standardů  IFRS  pro 
daňové účely 


 efektivní systém cizinecké policie a úpravy zaměstnávání cizinců 


 součinnost obcí při vydávání povolení, budování infrastruktury atp. 


 flexibilní ostatní veřejné služby včetně daňové oblasti  
Pokud chce ČR využívat naplno svých možností a odstranit základní překážky bránicí 
intenzivnějšímu  využívání polohové  renty,  je potřeba,  aby nastavení  institucí  tyto 
možnosti neblokovalo, ale naopak rozvíjelo obchodně vstřícný přístup. Jedná se také 
o  usnadnění  mezinárodního  obchodu  s  meziprodukty,  jehož  velikost  je  již  dnes 
nemalá  (dobrými  příklady  jsou  automobilový  průmysl  a  obchod  s  Německem)  a 
jehož důležitost by při intenzivnějším využívání polohové renty měla narůst. K tomu 
je žádoucí v EU iniciativně vyjednat a s jinými členskými zeměmi doladit podmínky, 
které by umožnily tuzemským subjektům využívat ve větší míře jediné celní řízení v 
zahraničí,  na  vstupní/výstupní  hranici  EU.  Dalšími  obchodně  vstřícnými  řešeními 
jsou mezinárodně  centralizované  celní  řízení, pilotně  aplikované  již dnes  v  cca 10 
případech  globálně  obchodujících  firem,  nebo  širší  využívání  tzv.  zjednodušených 
celních postupů. 
Celní  řízení  v  ČR  se  v  posledních  10  letech  daří  postupně  elektronizovat  jak  pro 
oblast tranzitu, tak i vývozu a dovozu. Projekt zavedení Single Window, navrhovaný 
Generálním  ředitelstvím  cel,  by  měl  zjednodušit  administraci  exportérům,  jako 
příklad obchodně prospěšné organizačně‐informační inovace. V současné době jsou 
na  daňovou  správu  předávána  data  o  rozhodnutých  celních  řízeních,  např.  ve 
vývozu.  Tím  si  daňová  správa  ověřuje  nárok  subjektu  na  odpočet DPH  v  případě 
vývozu zboží mimo EU. Problém  je v tom, že v současné době probíhá komunikace 
mezi jednotlivými státními orgány především formou off‐line výměny dat v určitém 
intervalu,  který  je  nastaven  podle  potřeby.  Data  jsou  zpřístupňována  různými 
způsoby,  nejčastěji  předáním  celého  balíku  na  jiné  místo.  Tím  se  uložená  data 
duplikují a hrozí riziko  jejich nekonzistence, především v oblasti číselníků a registrů 
dokumentů,  které  jsou  důležité  pro  příslušné  řízení.  Toto  by  šlo  řešit  komunikací 
System‐to‐System a pouhým ověřením, zda taková deklarace v systému celní správy 
existuje a  je platná. Jediná správná data by pak byla uložena v Informačním centru 
celní správy. 
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Česká republika umožňuje čím dál více subjektům používat IFRS pro sestavení účetní 
závěrky v souladu se směrnicemi EU. Od roku 2011 tuto možnost dostaly dokonce 
subjekty, které jsou součástí konsolidovaného celku, pokud mateřská společnost má 
povinnost sestavit závěrku dle IFRS. Odhaduje se, že tuto možnost využije přibližně 
1000 subjektů. Pro daňové účely je však nezbytné vést účetnictví a sestavit závěrku 
dle českého zákona o účetnictví, což v praxi představuje duplicitu a tedy dodatečnou 
administrativní zátěž, vyvolanou stávajícím daňovým systémem.  
 
Navrhujeme, aby bylo legislativně upraveno a umožněno účetním jednotkám, které 
mají možnost  (případně  povinnost)  sestavit  účetní  závěrky  dle  IFRS,  vycházet  při 
výpočtu  základu daně  z výsledku hospodařeni dle  IFRS. V některých  zemích EU  je 
tato úprava již umožněna (např. Nizozemsko, Velká Británie, Estonsko, Bulharsko). 
 
Pokud by toto řešení bylo zatím nepřijatelné pro velkou složitost, stálo by za zvážení 
umožnit  těmto  subjektům  při  vedení  duálního  účetnictví  alespoň  použití  funkční 
měny  jiné,  než  česká  koruna,  s  přepočtem  výsledku  hospodaření  pro  úpravy  na 
základ daně dle stanoveného kurzu. 
 
Vedle  fyzické  infrastruktury  a  efektivních  institucí  jsou  důležité  i  inovace.  Jde  o 
vytvoření podmínek pro postupnou přeměnu  stávajících montoven  a  regionálních 
opraven, opřenou o relevantní  inovace produktů, technologií  i organizace. Cílem  je 
využívat  specifik  Česka  a  vytvořit  předpoklady  pro  volbu  vždy  takových  inovací, 
které  odpovídají  dlouhodobě  koupěschopným  trhům  existujícím  či  anticipovaným 
(tzv.  appropriate  efficient  technology)  a místní  regulaci  (ne  všechna  regulace  je 
globální).  Strategie  „fast  second“  (rychlá  napodobenina  jiné  inovace,  imitace  či 
generika)  naznačuje  schopnost  prosadit  se  i  rychlou  aplikací  „druhé“  nejlepší 
inovace poptávané trhem (příklad úspěšného výrobce generik Zentiva). 
V  poslední  době  se  změnil  postoj  orgánů  statní  správy  a  samosprávy  na  všech 
úrovních  k  agendě  lákání  přímých  zahraničních  investic  (PZI)  a  k  investorům  jako 
takovým.  Bez  ohledu  na  oficiální  deklarace  přestalo  lákání  investic  patřit  mezi 
priority  a  tento postoj  se promítnul do  celé  škály  (ne)činností,  které  se působení 
(zahraničních) investorů a investičního klimatu ČR dotýkají.  
Změnilo  se  rovněž  vnímání  ČR  zahraničními  korporacemi:  Česká  republika  ztrácí 
výhodu  preferované  destinace  v  regionu  střední  a  východní  Evropy  a  tuto  pozici 
postupně přebírá Polsko. Mezi manažery nadnárodních korporací  sílí přesvědčení, 
že ČR o zahraniční  investice vlastně nestojí. Strategická poloha ČR není dostatečně 
zdůrazňována v intervencích vlády a potenciálu polohové renty není plně využito.  
Role  CzechInvestu  se  proměnila,  stále  větší  význam  hraje  administrace  dotačních 
programů a role agentury zodpovědné za získávání investic se zmenšila. CzechInvest 
přesto stále představuje důvěryhodnou značku na zahraničních trzích. Tato výhoda 
však postupně odeznívá, aktivní vystupování agentury při vyhledávání a umisťování 
významných projektů se s ohledem na použitelné nástroje omezuje.  
Podobný trend je možné pozorovat na úrovni krajských a obecních samospráv. Obce 
aktivně pracující na  zlepšování  investičního klimatu a na přípravě nemovitostí pro 
investice  jsou  spíše výjimkou, v uplynulých  letech byla  rušena odborná pracoviště 
obecních a krajských úřadů zaměřená na podporu ekonomického rozvoje a investic. 
Systém  přípravy  průmyslových  zón/nemovitostí  (brownfields,  greenfields),  který 
býval významnou součástí  českého produktu pro  investory, přestává být efektivní, 
nicméně iniciativu přebírají soukromí developeři. V některých případech (zejména v 
zaostávajících regionech) by veřejný sektor neměl spoléhat pouze na ně. Ve středně 
a  dlouhodobém  výhledu  bude  mít  velmi  nepříznivý  dopad  chystané  dramatické 
zdražení poplatku  za  vynětí  ze  zemědělského půdního  fondu,  což  se  jen  zčásti dá 
kompenzovat nabídkou brownfields. Při přípravě greenfields je zase jednou z hrozeb 
velmi pomalé a komplikované stavební a územní řízení. 
Nejen  stavební  zákon,  ale  i  některé  další  regulační  akty mají  negativní  dopad  na 
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í fungování  (a  také postoje) zvláště zahraničních  investorů.  Jedná se např. o úpravu 
pobytu  cizinců  v  ČR,  která  má  obzvláště  negativní  dopady  v  případě  high‐tech 
investorů, kteří jsou na způsob zacházení mimořádně citliví. Naše politika ve vztahu 
k  cizincům  snižuje  rovněž naše  šance přitáhnout  investice  z Ruské  federace,  Číny, 
Indie  –  přitom  některé  rozvojové  trhy  mají  nyní  potenciál  stát  se  významnými 
investory  (státy BRICS). Pokud však zástupci společností budou mít problém získat 
vízum do ČR, pak budou investovat jinde. 
Výše popsané trendy nejsou nebezpečné pouze proto, že ztěžují  lákání  investic do 
budoucna (a to především investic s nejlepším „net economic impact“), ale zejména 
proto,  že  v  delším  časovém  horizontu  nevyhnutelně  vyústí  také  v  odchod  části 
investic v české ekonomice již přítomných.  
V  rámci  toho,  že  přes  čtyři  pětiny  českého  exportu  dnes  směřují  do  zemí  EU,  je 
žádoucí  eliminace  jakýchkoliv  přetrvávajících  nadbytečných  regulací  a  překážek  v 
tomto prostoru. ČR je v rámci EU velkým zastáncem jednotného vnitřního trhu bez 
bariér a tuto roli by měla dále posilovat. Významným dokumentem je Small Business 
Act. 


Příklad ze 
zahraničí 


Nizozemsko  využívá  svou  geografickou  polohu  nejen  fyzickou  multimodální 
infrastrukturou  (například  velké  přístavy  a  napojení  na  hlavní  evropské  silniční  a 
železniční  sítě, mezinárodní  leteckou  osobní  a  nákladní  dopravu),  ale  také  velmi 
efektivní  administrativní  strukturou  pro mezinárodní  obchod,  byť  v  elektronizaci 
celní správy v rámci EU zatím zaostává. Naopak například projekt Single Window je 
úspěšně zaveden i v Makedonii, institut fiskálního zastoupení je zaveden nejenom v 
Holandsku, ale i ve Slovinsku. 
Polsko,  které  je  přímým  konkurentem  ČR  a  které  s  námi  sdílí  některé  výhody 
geografické  polohy,  je  v  lákání  přímých  zahraničních  investic  velmi  aktivní  a 
postupně přebírá roli  lídra regionu, dříve náležející ČR. Estonsko, které má nejvyšší 
objem  PZI  na  hlavu  ze  všech  zemí  bývalého  sovětského  bloku,  v  současné  době 
zavádí rozsáhlý program zlepšení podmínek pro investice typu greenfield. 
Z  hlediska  rozvoje  technické  a  dopravní  infrastruktury  je  možné  se  inspirovat 
zejména  Německem,  kde  funguje  efektivní  způsob  oddělení  rozhodování  o 
vyvlastnění a o výši náhrady – což urychluje např. přípravu infrastrukturních staveb 
a náklady s tím spojené. 


 


Cíle a měřítka projektu 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Sladění rozvoje podnikání a rozvoje infrastruktury 
včetně dokončené a mezinárodně dostatečně 
napojené fyzické infrastruktury, dokončená 
informační infrastruktura (například dopravní 
telematika, satelitní navigace) 


Rozvoj podnikání v 
návaznosti na 
infrastrukturu (například 
sledování vlivů dostavby 
dopravní a informační 
infrastruktury) 


% nárůst aktivit podniků 
využívajících výhod 
zlepšené fyzické či 
informační infrastruktury 
(například v určitém 
regionu v návaznosti na 
dostavbu mezinárodního 
dálničního spojení nebo 
dokončení projektu na 
dopravní telematiku) 
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Zrychlení přípravy dopravní a technické 
infrastruktury, například možností spojování 
územních a stavebních řízení či optimalizací 
kompetencí mezi speciálními a obecnými 
stavebními úřady 


Trvání stavebních a 
územních řízení, změny v 
příslušnosti 


Průměrná doba trvání 
stavebního a územního 
řízení u staveb 
infrastruktury se zkrátí 


Efektivní a spravedlivé nastavení vyvlastňovacího 
procesu, například oddělení jednání o vyvlastnění 
a o náhradě, spravedlivá náhrada 


Rychlost procesu 
vyvlastnění 


Průměrná doba se zkrátí
Odděleno jednání o 
vyvlastnění a o náhradě 


Optimalizace sítě celnic přizpůsobených 
potřebám podniků, efektivní síť celních úřadů, 
flexibilní služby dle poptávky firem (jak potřeb 
MSP, tak potřeb např. společností existenčně 
závislých na rychlosti businessu) 


Vzdálenost podniků 
k nejbližší celnici a 
provozní hodiny celních 
úřadů, frekvence obsluhy 
firem v regionu na 
základě mobilních služeb 
v případě neexistence 
celního úřadu.  
Efektivní rozvoj celní 
správy v návaznosti na 
místa podnikání 
(například sledování 
skokových změn 
významných 
podnikatelských center). 


Snížení vzdálenosti od 
podniků k celnici 
(průměrně podle objemu 
obchodu) a možnost 
zvýšení provozních hodin 
celnice v případě poptávky 
(časová flexibilita celních 
služeb například ve 
spojitosti s vícesměnným 
provozem). 
Vyšší efektivnost celních 
úřadů 


Single Window ‐ provázanost elektronických 
celních systémů tranzitu, vývozu a dovozu 
s navazujícími systémy státní správy a jejich 
uživatelské nastavení 


Zavedení projektu Single 
Window do praxe, 
náročnost a délka 
dovozních, vývozních a 
tranzitních procedur, 
jejich uživatelský komfort 


Zavedení projektu, 
zrychlení obchodních 
procedur, zvýšený 
uživatelský komfort 
obchodních procedur 


Efektivní využívání zjednodušených postupů 
v celním řízení, širší využití uživatelsky 
vstřícnějších postupů 


Počet případů 
Rozvoj podnikání v 
návaznosti na celní 
služby (například 
sledování vlivů 
zjednodušených postupů 
v celním řízení) 


Nárůst počtu 
zjednodušených postupů 
Rozvoj podnikání v 
návaznosti na celní 
předpisy (% nárůst aktivit 
podniků využívajících 
výhod zjednodušených 
celních postupů) 


Centralizované celní řízení ‐ jediné celní řízení na 
vstupu do EU, zavedení do šířeji využitelné praxe 


Počet centralizovaných 
celních řízení, počet 
jediných celních řízení na 
vstupu do EU 


Nárůst centralizovaných 
celních řízení ve skupině 
vhodných obchodních 
případů, nárůst jediných 
celních řízení na vstupu do 
EU 


Možnost vycházet při výpočtu základu daně z 
výsledku hospodařeni dle IFRS pro podniky 
sestavující účetní závěrky dle IFRS, případně 
možnost použití funkční měny 


Zavedení výpočtu 
základu daně z výsledku 
hospodařeni dle IFRS a 
administrativní úspory 


Počet zavedení výpočtu 
základu daně z výsledku 
hospodařeni dle IFRS a 
administrativní úspory 
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Možnost využít služeb fiskálního zástupce pro 
subjekty mimo EU 


Zavedení institutu 
fiskálního zástupce, 
přilákání obchodních a 
produkčních toků 


Nenulový počet případů 
využití fiskálního zástupce 
v praxi, pozitivní 
dodatečná přidaná 
hodnota produkce 
v důsledku jeho zavedení 


Efektivní systém cizinecké policie a úpravy 
zaměstnávání cizinců – a) transfery špičkových 
odborníků do ČR zejména v rámci koncernů, b) 
pokud to dovolí domácí pracovní trh 
dynamizovaný rekvalifikacemi, tak doplňkové 
zajišťování levné pracovní síly z třetích zemí 
(zdůvodněné počty kulturně blízkých imigrantů za 
prací) 


Zavedení „fast‐track“ pro 
špičkové odborníky, 
doplňkové zajišťování 
chybějících profesí 
dočasně i na delší pobyty 
v režimu „smart 
immigration“ 


Plynulé fungování „fast 
track“ na cizinecké policii 


Flexibilní veřejné služby při manažerských 
transferech (cizinci by měli mít přístup k 
adaptovaným veřejným službám i v regionech) 


Dostupnost a kvalita 
služeb v regionech 


Nárůst kvality regionálních 
služeb na úroveň Prahy 


Implementace Small Business Act (SBA) 
Počet 
implementovaných 
opatření SBA 


Implementována většina 
(alespoň 50%) 
navrhovaných opatření 


Zvýšení atraktivity ČR pro zahraniční investory 


Příliv zahraničních 
investic (včetně 
reinvestovaných zisků již 
usídlených investorů) 


Růst přílivu zahraničních 
investic 


Získávání a stimulace investic (včetně 
zahraničních) s důrazem na aktivity s vyšší 
přidanou hodnotou 


Množství investorů, 
strategických investorů, 
technologických center a 
center strategických 
služeb lokalizovaných 
v ČR 


Nárůst množství investorů, 
strategických investorů, 
technologických center a 
center strategických služeb 
lokalizovaných v ČR 


 
 
 
 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


Projektový záměr bude ku prospěchu domácím i zahraničním podnikatelům. 


Finanční dopady 
Část finančních nákladů je již obsažena v sekci infrastruktura. Opatření v oblasti celní 
a  daňové  správy  budou  v  řádech  několika  desítek milionů  korun,  ale  na  většinu 
navrhovaných projektů je již alespoň částečně vymezen rozpočet. 
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Popis realizace projektu 
 
Realizaci opatření v této kartě navrhujeme v následujících krocích: 
Navrhujeme  provedení  analýzy  klíčových  prvků  fyzické  infrastruktury  pro  podniky  závislé  na  rychlém  dovozu  a 
vývozu  a následné  sladění požadavků na  výstavbu  klíčové  silniční,  železniční  a  letecké  infrastruktury  a  zajištění 
interoperability s okolními státy. Důležitými kroky  jsou  také posílení energetické  infrastruktury a zavádění smart 
grids, rozvoj broadbandu a telekomunikačních sítí (v souladu s projektem v kapitole Infrastruktura).  
Žádoucí je rovněž dotváření infrastruktury pro inovace a inovační clustery (inkubátory, sdílené služby pro začínající 
podniky,  inovační  centra,  virtuální  tržiště  inovací  atp.)  a  kroky  vedoucí  ke  zvýšení  jejich  využívání  a  efektivity 
(například v případě inkubátorů).  
Z hlediska lepšího využití polohové renty je důležitá optimalizace systému celních úřadů (tak, aby provozní dobou a 
polohou odpovídaly potřebám podniků závislých na rychlosti proclení) a nastavení dalších úřadů tak, aby nebrzdily 
plynulý  rozvoj podniků. Optimalizace sítě celnic přizpůsobených potřebám podniků umožní existenci společností 
závislých na rychlosti businessu.  
Dále  bude  Generálním  ředitelstvím  cel  v  návaznosti  na  již  pokročilou  elektronizaci  realizován  projekt  Single 
Window,  který  je  součástí  připravovaného  rozhraní  SEAP  (Single  European  Access  Point),  jenž  navrhla  vytvořit 
Evropská  komise  v  rámci  programu  Electronic  Customs.  Jeho  podstatou  je  snaha  o  bezpapírové,  uživatelsky 
komfortní  řízení na základě vytvoření vzájemného propojení orgánů veřejné moci  tak, aby subjekt mohl provést 
jediné  podání  a  veškeré  informace  byly  vykomunikovány  automaticky  příslušnými  informačními  systémy.  Tyto 
systémy by měly být propojeny rozhraním tak, aby byly schopny komunikovat v čase. Základem projektu by neměla 
být výměna dat, ale jejich sdílení, resp. sdílení informací tak, aby se data nezdvojovala na různých místech. V rámci 
tohoto  řešení by měla být analyzována  jednotlivá podání a nastaveno work‐flow dat, aby kolovala v příslušném 
pořadí  a  subjekt nebyl obtěžován obíháním  jednotlivých úřadů.  Základem  řešení by měl být  vládní portál nebo 
portál  vytvořený  pověřeným  orgánem,  který  by  umožnil  jednotný  vstup  subjektu  včetně  autentifikace  a 
identifikace. 
Dalším  opatřením  v  gesci  Generálního  ředitelství  cel  je  efektivnější  a  rozšířenější  využívání  zjednodušených 
postupů  v  celním  řízení.  Zde  je  podmínkou  lepší  propagace  zjednodušených  postupů,  především  pak  mezi 
vedoucími pracovníky firem z řad potenciálních zájemců. 
Slibným  projektem  se  jeví  v  relevantních  případech  rozšíření  centralizovaného  celního  řízení  pilotně  již 
provozovaného s několika globálními hráči.  
Velmi  vhodné  by  bylo  umožnit  tuzemským  subjektům,  aby měly možnost  projednat  celní  řízení  v  zahraničí  na 
vstupu  do  EU.  Na  překážku  jsou  zde  nejen  málo  harmonizované  procedury  v  rámci  EU,  ale  i  mnohdy  nižší 
elektronizace procesů závisejících na dokumentech v papírové podobě. V EU je již akceptována inicializační úloha 
celní  správy  ČR  (např.  úspěch  v  prosazení  unijních  předpisů  u  alternativních  důkazů  v  celním  řízení),  čehož  je 
vhodné využít. 
Z hlediska snížení administrativní zátěže se nabízí prověřit, zdali a  jak  legislativně upravit možnost sestavit účetní 
závěrky dle  IFRS u účetních  jednotek, které vycházejí při výpočtu základu daně z výsledku hospodařeni dle  IFRS. 
Pokud by toto řešení bylo zatím nepřijatelné pro  jeho složitost, stálo by za zvážení umožnit těmto subjektům při 
vedení duálního účetnictví alespoň použití funkční měny jiné, než česká koruna, s přepočtem výsledku hospodaření 
pro úpravy na základ daně dle stanoveného kurzu. 
Mělo by být důsledně zváženo právní zakotvení možnosti fiskálního zastoupení pro subjekty mimo EU. Negativní 
zkušenosti  z  pokusů  o  zavedení  daňového  zástupce  z  roku  2004  nejsou  v  současném  období  elektronizace  a 
důkladného  prověřování  dokumentů  zcela  relevantní.  Pro  realizaci  projektu  bude  důležitá  formulace  vládních 
priorit ve vztahu k přímým zahraničním investicím, které budou současně představovat nový mandát pro agenturu 
CzechInvest  a  její  aktivizaci  na  poli  lákání  PZI.  Rovněž  bude  nutné  nově  definovat  „produkt“  ČR  pro  PZI  a  ve 
spolupráci  s  klíčovými  partnery  (obce,  kraje,  vysoké  školy  atp.)  vytvořit  systém  jeho  přípravy  (nový  program 
podpory  průmyslových  nemovitostí,  podpory  strategických  investorů,  technologických  center  a  strategických 
služeb).  Paralelně  je  třeba  provést  inventuru  legislativních  a  regulatorních  aktů,  které  poškozují  image  ČR  jako 
místa pro PZI. 
 


Výstupy projektu 
Propojená  infrastruktura  dopravní,  institucionální  a  informační,  navázaná  na  strategickou  geografickou  polohu 
poblíž velkých trhů. Poskytování uživatelsky vstřícných služeb v souladu s měnícím se charakterem podnikání (jeho 
„zeštíhlování“,  narůstající  role  logistiky  a  globalizace).    Výsledkem  by mělo  být  vyšší  využití  polohové  renty  a 
udržení či nárůst nízkopříjmových a středněpříjmových pracovních míst. 
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Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Analýza klíčových prvků fyzické 
infrastruktury pro podniky závislé na 
rychlém dovozu a vývozu 


2011 2012 MD, MPO Analýza sladění rozvoje 
podnikání a rozvoje 
infrastruktury včetně 
dokončené a mezinárodně 
dostatečně napojené 
fyzické infrastruktury 


Změny ve stavebním zákoně 2011 2014 MMR Úpravy ve 
stavebním zákoně tak, aby 
došlo ke zkracování a 
spojování stavebních a 
územních řízení, změny v 
příslušnosti 


Optimalizace systému celnic 2012 2015 MF, GŘC, 
MPO 


Optimalizace systému 
celnic tak, aby provozní 
dobou a polohou 
odpovídal potřebám 
podniků závislých na 
rychlosti proclení, 
zvládnutí systémů „e‐clo“ 


Single Window  2012 2015 MF, GŘC, 
MPO 


Single Window 
v návaznosti na pokračující 
elektronizaci e‐cla 


Zefektivnění celního řízení –
zjednodušené postupy 


2011 2015 MF, GŘC, 
MPO 


Efektivnější využívání 
zjednodušených postupů 
v celním řízení 


Analýza možnosti vycházet při 
výpočtu základu daně z výsledku 
hospodaření dle IFRS pro podniky 
sestavující účetní závěrky dle IFRS, 
případně jiné možnosti použití 
funkční měny 


2011 2012 MF Analýza možností a 
dopadů využití IFRS pro 
daňové účely případně 
možnosti použití funkční 
měny 


Implementace výsledků analýzy 
vhodnosti využití IFRS pro daňové 
účely 


2012 2015 MF Legislativní zakotvení 
možnosti využití IFRS pro 
daňové účely, pokud 
analýza potvrdí vhodnost 
využití 


Analýza zavedení možnosti institutu 
fiskálního zástupce 


2011 2012 MF, GŘC Důkladná analýza zavedení 
institutu fiskálního 
zástupce v ČR 
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Implementace výsledků analýzy 
vhodnosti fiskálního zastoupení 


2012 2015 MF, GŘC Legislativní zakotvení 
institutu daňového 
zastoupení, pokud jeho 
vhodnost ukáže provedená 
analýza 


Small Business Act  2011 2015 MPO Implementace opatření 
vedoucích k naplnění Small 
Business Act 


Přímé zahraniční investice  2011 2011 MPO, vláda Stanovení vládních priorit 
v oblasti atrakce PZI, 
inventura legislativních a 
regulatorních aktů, které 
poškozují image ČR jako 
místa pro PZI 


Strategie CzechTrade a CzechInvest  2011 2012 MPO, 
CzechTrade, 
CzechInvest 


Formulace strategií 
agentur CzechTrade a 
CzechInvest pro plnění cílů 
zadaných vládou 


Podpora průmyslových nemovitostí  2012 2012 MPO, 
CzechInvest 


Aktualizovaný program 
podpory průmyslových 
nemovitostí 


Vytváření příznivého investičního 
klimatu 


2012 2012 MPO, 
CzechTrade, 
CzechInvest 


Systém spolupráce 
s klíčovými partnery pro 
vytváření příznivého 
investičního klimatu 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Podpora  aktivní  samoregulace  (příklad  rozvoje  kvality  a 


řízení podnikových procesů MSP zaváděním dobrovolných 


přístupů) a systém ověřování environmentální výkonnosti 


výrobků 


Gestor  MPO, MŽP  Spolugestor 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2014 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


A.  Podpora  aktivní  samoregulace ‐ příklad  samoregulace  k  udržitelnému  rozvoji. 
Rozvoj  kvality  a  řízení  podnikových  procesů  MSP  zaváděním    
dobrovolných  přístupů.  Zvýšit  informovanost  a  využívání  dobrovolných  přístupů 
MSP.  Usnadnění  přístupu  MSP  na  zahraniční  trhy  a  usnadnění  spolupráce  se 
zahraničními firmami. Podpora rozvoje metody EPC. 
B.  Systém  ověřování  environmentální  výkonnosti  výrobků. Ověřené  informace  o 
skutečných  environmentálních  přínosech  výrobků  jsou  rozhodující  pro 
environmentálně podložené  rozhodování  investorů. Vstup do  tohoto programu by 
měl  být  výhodný  zejména  pro  výrobce,  inovační  firmy  a  dodavatele,  kteří  tímto 
způsobem mohou na úrovni evropského a světového trhu upozornit na své výrobky. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


A.  Dobrovolné  přístupy  představují  takové  činnosti,  které  subjekty  zavádějí  na 
základě svého svobodného, dobrovolného rozhodnutí a zpřísňují tak vlastní limity ve 
vztahu k životnímu prostředí. 
Realizace projektu by měla významně  rozšířit  využívání  strategického  rozhodování 
založeného  na  principu  dobrovolnosti  v malých  a středních  podnicích.  Zavádění 
dobrovolných přístupů může být využito v řadě oblastí od inovace produktu, inovaci 
procesu po samotnou inovaci organizace, přičemž tyto oblasti mohou být libovolně 
provázány.  
Dobrovolné  přístupy  představují  potenciál  pro  zlepšení  životního  prostředí  a 
zároveň pro  zvyšování  konkurenceschopnosti  jednotlivých  subjektů  tím,  že  zvyšují 
energetickou účinnost a spoří výrobní náklady.  
Přínos  dobrovolných  přístupů  kromě  samotných  úspor  spočívá  v možnosti  jejich 
prezentace v rámci marketingových aktivit firem, které umožní vylepšit pozici těchto 
subjektů na domácím i zahraničním trhu.  
V konzumní společnosti  jednadvacátého století  je ochrana životního prostředí stále 
více a více zdůrazňována a tzv. zelené společnosti, které jsou v tomto ohledu o krok 
napřed  v porovnání  s konkurenty,  se mohou  těšit  z rozšiřování poptávky po  svých 
„zelených“ produktech. 
Sektor MSP zajišťuje v ČR pracovní místa pro 62 % ekonomicky aktivních obyvatel, 
představuje 55% podíl na přidané hodnotě a 36% podíl na HDP. 
Rozvoj  kvality  a  řízení  podnikatelských  procesů  by  se měl  zaměřit  především  na 
malé  a  střední  podniky,  u  nichž  nedostatek  informací  v oblasti  strategického 
rozhodování může vést až ke ztrátě konkurenceschopnosti.  
Potenciál  dobrovolných  přístupů  pro  zvyšování  konkurenceschopnosti  existuje 
zejména  ve  spolupráci  se  zahraničními  firmami,  které  často  vyžadují  zavedení 
systému  environmentálního  managementu  (zejména  ISO  14001)  nejen  u  svých 
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í filiálek, ale i u svých dodavatelů. Aktuální počet subjektů s platným certifikátem ISO 
14001v ČR je dle internetového portálu  www.cenia.cz 1884 subjektů. 
MPO  v rámci  studie  „Možnosti  podpory  dobrovolných  přístupů  ze  strany 
Ministerstva  průmyslu  a  obchodu  jako  alternativního  nástroje  k regulaci„  a  na  ní 
navazujícího dotazníkového šetření  identifikovalo potenciál zavádění dobrovolných 
přístupů  v malých  a středních  podnicích,  zejména  v souvislosti  s materiálovými 
a energetickými úsporami. 
Neinformovanost je spolu s nedostatkem finančních prostředků jednou z největších 
bariér při zavádění dobrovolných přístupů. Hlavní přínosy po jejich zavedení jsou ve 
studii spatřovány zejména ve zlepšené podnikové struktuře, úspoře nákladů a vyšší 
informovanosti managementu podniku pro strategické rozhodování. 
Větší  využití  těchto  nástrojů  by  v souvislosti  se  zkušenostmi  s přístupem 
zahraničních  firem  usnadnilo  pozici malých  a  středních  podniků  na  zahraničních 
trzích. 
Metoda  EPC  (Energy  Perfomance  Contracting  ‐  financování  úsporných  projektů 
z úspor  energie)  je  v současnosti  využívána  převážně  u  velkých  podniků  a  orgánů 
státní  správy  a  ve  velmi  nízké míře  u MSP.  Důvodem  je  poměrně  vysoké  riziko 
pramenící z časové náročnosti projektů EPC, které spočívá v povinnosti dodavatele 
zaručit provoz instalovaného zařízení a objednatele zachovat využití objektu jako ve 
stavu před realizací po dobu trvání smlouvy (cca 4‐12 let). 
 
B.  V ČR  v  současnosti  neexistuje  systém  ověřování  environmentální  výkonnosti 
inovativních  výrobků.  Je  na  výrobcích  přesvědčit  investory  o  výkonových 
parametrech výrobků. Většina investorů požaduje důkaz o výkonových parametrech 
výrobků uznatelný ve všech zemích EU. 
Přestože  je  zaměření  systému  ETV  relativně  úzké,  vzhledem  k  vysokému  stupni 
inovativnosti, který by měl být u ověřovaných technologií podmínkou, může přispět 
k růstu konkurenceschopností ČR. 


Příklad ze 
zahraničí 


Pilotní  projekt  EU  k  ověřování  výkonnostních  parametrů  environmentálních 
technologií  (EU  ETV  system),  který  má  být  nápomocen  MSP  zvýšením 
důvěryhodnosti  jejich eko‐inovativních produktů. Obdobné systémy  jsou zavedeny 
v Kanadě, USA a na Filipínách. 


 
 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Ad A. Zvýšit informovanost a využívání dobrovolných 
přístupů MSP. 


Počet podniků 
využívajících 
dobrovolné přístupy 


Navýšit o 10 % 
počet subjektů, jež 
mají zavedený 
některý 
z dobrovolných 
přístupů dle 
veřejných 
informačních zdrojů 
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Ad A. Usnadnění přístupu MSP na zahraniční trhy a 
usnadnění spolupráce se zahraničními firmami 


Počet subjektů, jež 
mají zavedené EMS 
nebo jiné dobrovolné 
přístupy dle 
veřejných 
informačních zdrojů 


Dosáhnout počtu 2 
000 subjektů se 
zavedeným EMS 
(převážně ISO 
norma 14 001) dle 
veřejných 
informačních zdrojů 


Ad A. Podpora rozvoje metody EPC  Počet projektů 


Realizace projektů 
metodou EPC 
v malých a 
středních podnicích 


Ad B. Zavedení systému ETV v ČR 


1) provedení 
akreditace 
ověřovatelů dle 
požadavků Evropské 
komise pro vybrané 
oblasti 
2) počet žadatelů o 
ověření 


1) všechny 3 oblasti 
odsouhlasené EK 
 
 
2) předpoklad 
řádově jednotky 


 
 
 
 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


A. Malé a střední podniky v celé ČR.
B. Inovativní MSP ve vybraných věcných oblastech 


Finanční dopady 


A. Náklady na propagaci a osvětovou činnosti
B.  Náklady  na  zajištění  organizační  struktury  na  úrovni  ČR  se  odhadují  v řádu 
jednotek  mil.  Kč,  záviset  budou  i  na  počtu  ověřovatelů  (jeden  pro  každou  ze  3 
technologických oblastí nebo jedna zastřešující organizace). 
Z rozpočtové kapitoly MŽP, případně MPO bude nutno zafinancovat aktivní zapojení 
českých expertů do přípravy a připomínkování základních dokumentů na úrovni EU a 
dále akreditaci zvolených ověřovatelů. 
Ze SFŽP ČR  je možno zvážit podporu navrhovatelů  (tj.  firem, které disponují novou 
technologií  /  produktem,  jejíž  vlastnosti  budou  ověřovány),  ve  smyslu  pokrytí 
nákladů  na  testování.  Na  nákladech  ověřování  by  se  pak  měla  podílet  Evropská 
komise. 
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Popis realizace projektu 
 


A. Podpora aktivní samoregulace 


Většina  dobrovolných  přístupů  (Environmentální manažerské  systémy, monitoring  a targeting,  environmentální 
manažerské účetnictví, energetický audit, LCA) pomáhá vrcholnému managementu podnikatelských subjektů získat 
informace o materiálovém toku s cílem zvyšování energetické účinnosti, což vede k významné úspoře prostředků. 
Zvýšení povědomí o možnostech využití  těchto nástrojů usnadní přístup malých a středních podniků k důležitým 
informacím pro strategické rozhodování. Zároveň tyto nástroje založené na principu dobrovolnosti využívají inovací 
a zvyšují spolupráci podnikového sektoru se sektorem  VaV při aplikaci jeho poznatků v praxi. 
 
Velký  potenciál  v  oblasti  dobrovolných  přístupů  je  zejména  u  environmentálních  manažerských  systémů 
(nejrozšířenější  ISO 14001). Tento nástroj  je naprosto univerzální a použitelný pro výrobní  i obchodní organizace 
jakéhokoliv typu,  jakékoliv velikosti a zaměření. Zároveň  je však nutné konstatovat, že zavádění EMS  je poměrně 
náročné na finance. Některé podniky řeší tento problém tím, že EMS zavedou, ale následně  jej necertifikují, čímž 
však ztrácí zpětnou vazbu zvenčí, což může vést k nedostatečnému rozvoji a kvalitě systému.  
Vyšší využití normy ISO 14001 u malých a středních podniků povede k usnadnění přístupu na zahraniční trhy a také 
k lepší spolupráci se zahraničními firmami, neboť právě zahraniční subjekty často u svých filiálek a také dodavatelů 
požadují zavedení této normy před navázáním spolupráce. Zvýšení počtu  firem se zavedenou normu ISO 14001 tak 
povede k nárůstu konkurenční výhody ČR. Pro další zavádění dobrovolných přístupů je vhodné vytvořit metodickou 
příručku pro podniky, které se zajímají o to, jak snižovat dopady podniku na životní prostředí a současně snižovat 
náklady  a  dosahovat  konkurenčních  výhod. Malé  a střední  podniky  jsou  ale  přetíženy  regulací  a  často  nemají 
informace o možnostech využití těchto přístupů ve svém podnikání. Cílem příručky bude podat malým a středním 
podnikům základní  informace o existenci dobrovolných přístupů a poskytnout  jim  jednoduché nástroje pro první 
odhad, zda by některé z dobrovolných přístupů byly pro jejich podnikání vhodné. 
 
Rozšíření metody EPC (Energy Perfomance Contracting ‐ financování úsporných projektů z úspor energie) povede k 
vyššímu  využívání  inovací  u  malých  a  středních  podniků,  neboť  u  nákladů  placených  z  úspor  se  u  každého 
jednotlivého projektu  využívá určité  specifické  řešení  a  využití  inovací  je  zde  tak  téměř nezbytné. Metoda  EPC 
umožňuje subjektům uhradit technickou asistenci i investice až zpětně z dosažených úspor na základě pozitivního 
cash  flow  společného  projektu.  Firma  tak  nemusí  do  energetických  úspor  investovat  žádné  vlastní  finanční 
prostředky. 
Metoda  spočívá v tom,  že  se  subjekt  rozhodne pro  realizaci opatření, které povede ke  snížení  spotřeby energie 
v objektu (jakýkoliv způsob – zateplení, jiný energetický zdroj, aj.). Vybere si firmu, která energetickou službu EPC 
poskytuje  a  ta  na  základě  podrobné  energetické  a  ekonomické  analýzy  a  návrhu  nejefektivnějších  úsporných 
opatření provede realizaci na vlastní náklady, tedy bez vlastních prostředků objednatele. Jediným zdrojem odměny 
pro dodavatele stavby je dohodnutý podíl na prokazatelně dosažené úspoře provozních nákladů snížené o náklady, 
které  musí  jedna  ze  smluvních  stran  vynaložit  na  splácení  vstupní  investice  a  všech  dalších  s  projektem 
souvisejících nákladů.   
Využívání  a  prezentování  metody  EPC  by  zvýšilo  zájem  o  zavádění  dobrovolných  přístupů  se  zaměřením  na 
energetické úspory u malých  a  středních podniků. Metoda EPC představuje pro  tyto  subjekty  reálnou možnost 
zavedení energeticky úsporných projektů s malým rizikem, neboť riziko převezme za daný subjekt specializovaná 
firma, která projekt realizuje. 
 


B. Systém ověřování environmentální výkonnosti výrobků. 


V rámci pilotní fáze evropského systému ETV byly stanoveny následující technologické oblasti: 
•  Úprava vod a monitoring 
•  Materiály, odpady a suroviny 
•  Energetika 
Ověření  výrobků bude provádět Ověřovatel,  s  kterým Evropská  komise uzavře  smlouvu. Akreditaci Ověřovatele 
provede národní akreditační orgán (v případě ČR je jím Český institut pro akreditaci, dále ČIA). Navrhovatel vybírá 
zkušební a analytické laboratoře, na nichž by měl být Ověřovatel nezávislý. 
 
Výraznější  efekty  pro  samotné  navrhovatele  lze  očekávat  až  s větším  rozšířením  systému  EU  ETV,  proto  je 
zapotřebí  v počáteční  fázi  zajistit  kvalitní  informování odborné  veřejnosti  a  zároveň  zvážit  různé možnosti další 
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37 
podpory systému – např. propojením na některé relevantní dotační programy. (Nabízí se také možnost propojení 
na navrhovaný fond rizikového kapitálu pro MSP v oblasti eko‐inovací.) 
 


Výstupy projektu 


1. Zefektivnění strategického rozhodování malých a středních podniků. 
2. Zlepšení přístupu  k  informacím pro  strategické  rozhodování malých  a  středních podniků,  které povede 


k navýšení zájmu těchto podniků o inovace. 
3. Vytvoření  příručky  pro  malé  a  střední  podniky  k identifikaci  využití  dobrovolných  přístupů  v jejich 


podnikání. 
4. Rozšíření v rozmezí 3 let stávající počet subjektů se zavedenou ISO normou 14001. 
5. Zavádění projektů využívající metodu EPC v malých a středních podnicích. 
6. Úspora materiálových  a  energetických  toků,  jež mohou  být  v  souvislosti  s  efektivnějším  strategickým 


rozhodováním managementu využity v oblasti inovací. 
7. Organizační struktura systému EU ETV na úrovni ČR; technologie ověřené dle jednotné metodiky EU. 


 
 
 
 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


 


A. Podpora aktivní samoregulace 


Zefektivnění strategického 
rozhodování malých a středních 
podniků pomocí propagace 
dobrovolných přístupů a 


2011 2014 MPO/MŽ
P 


‐ prezentovat dobrovolné 
přístupy jako možnou 
alternativu k získání 
konkurenční výhody firmy 
‐ vytvořit příručku pro podniky 
k identifikování vhodnosti 
využití dobrovolných přístupů 
v jejich podnikání 


Podpora rozvoje metody EPC  2011 2014 MPO ‐ využívat inovací u metody 
EPC u projektů zaměřených na 
malé a střední podnikatele 
‐ propagovat praktické 
příklady metody EPC u malých 
a středních podnikatelů 
‐ prostřednictvím 
energetického poradenství 
EKIS nabízet možnosti využití 
metody EPC a zprostředkování 
zakázky  
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í Podpora zavádění EMS 
(ISO 14001) a dalších 
dobrovolných přístupů 


2011 2014 MPO/MŽ
P 


‐ posuzovat efektivnost 
zavedení EMS a zvýhodňovat 
podniky s vysoce efektivním 
EMS 
‐ navrhnout podporu pro 
oceňování certifikačních firmy, 
které podnikům pomáhají 
efektivně zlepšovat jejich 
systémy řízení 
‐ vytvoření nástroje finanční 
podpory malým a středním 
podnikům při zavádění 
dobrovolných přístupů  


 


B. Systém ověřování environmentální výkonnosti výrobků 


Rozhodnutí o variantě (počet 
Ověřovatelů) 


  6/2011 MŽP


Výběr a uzavření smluv 
s potenciálními Ověřovateli 


  6/2011 MŽP


Analýza možností propojení s 
relevantními programy finanční 
podpory 


2011 2011 MŽP + 
MPO 


Akreditace Ověřovatelů    2011 ČIA


Realizace ověřování  2011/
2012 


2013
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Příloha č. 5 
 


 


Soulad Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti s doporučeními OECD 
 
 
 


 OECD vydává v přibližně 18‐měsíčních  intervalech hodnotící zprávy  (tzv. Ekonomické přehledy ČR), které se 
zaměřují na hodnocení ekonomického vývoje ČR. Zprávy OECD rovněž předkládají doporučení na odstranění 
aktuálních  i  dlouhodobých  nedostatků  v  hospodářské  politice  ČR,  které  brání  naplnění  jejího  růstového 
potenciálu. Poslední Ekonomický přehled ČR vypracovaný OECD byl zveřejněn dne 6.4. 2010. 


 Identifikované  nedostatky  ČR  z pohledu  OECD  jsou  relevantní,  obdobné  výsledky  lze  nalézt  i v Analýze 
konkurenceschopnosti ČR zpracované MPO. 


 MPO  hodnocení OECD  vzalo  v  potaz  při  vypracování  Strategie mezinárodní  konkurenceschopnosti  (SMK), 
která má za cíl vytvořit vhodné prostředí pro posílení konkurenceschopnosti a životní úrovně ČR. 


 Níže uvedená  tabulka shrnuje doporučení OECD z Ekonomického přehledu  ČR pro  rok 2010  (levý sloupec), 
která jsou analyzována ve vztahu k SMK ČR (pravý sloupec). 


 Opatření navržená ve SMK  s cílem posunout  ČR do dvacítky nejvíce konkurenceschopných ekonomik  světa 
jsou v souladu s opatřeními navrženými OECD. 


 
 
 
 
 
 
 
 


Doporučení OECD  Opatření navržená v SMK 


Instituce 


Další  rozvoj  iniciativ  v  oblasti  elektronické  správy 
(eGovernment) 
 
 
Reforma  rozpočtového  procesu,  zlepšení 
transparentnosti  rozpočtového  procesu,  přísné  ex 
ante a ex post posuzování výdajových programů 
 
 
 
Přepracování postupů zadávání státních zakázek 
 
 
 
Urychlená realizace plánů na sloučení výběru daní, 
cel a příspěvků na sociální zabezpečení 
 
 
Přepracování  procesu  RIA  –  posílení  konzultací, 
důslednější kontrola (screening) 
 


Projekt Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a 
prostředky obsahuje řadu opatření v oblasti eGovernment 
 
1) Online rozpočty veřejných institucí 
2) Jednotný webový portál kde jsou zveřejněny všechny 


informace o nakládání s veřejným majetkem  
Oba systémy propojeny se systémem státní pokladny 
3) Moderní finanční controlling, hlavní důraz na kontrolu 


ex‐ante 
 
Maximální možné zveřejňování informací ohledně veřejných 
zakázek, změna systému sledování a kontroly, elektronizace 
procesu. 
 
Zřízení Jednoho inkasního místa – jediné instituce, 
zodpovědné za výběr všech typů daní a poplatků do 
veřejných rozpočtů 
 
Nová metodika, implementace CIA (hodnocení dopadů z 
hlediska korupčního potenciálu), nezávislá instituce pro 
kontrolu (screening), rozšíření RIA na parlamentní fázi 
přijímání zákonů 
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Makroekonomická stabilita 


Dosažení  strukturálně  vyrovnaného  rozpočtu  ‐  
reformy  rozpočtového  procesu,  včetně  zlepšení 
jeho  transparentnosti,  rychlá  realizace  zavedení 
systému státní pokladny 
 
Přesun  daňového  břemene  směrem  k  méně 
distorzním  daním  –  větší  důraz  na  nepřímé  daně, 
zejména  spotřební,  ekologické  a  majetkové, 
namísto přímého zdanění příjmů z práce a kapitálu 
 
Sazba  daně  z  nemovitosti  by  měla  být  zvýšena, 
základ daně by měl odpovídat aktuální tržní ceně 
 
Systém dvojí DPH by měl být  revidován a DPH by 
měla  být  aplikována  pouze  v  jednotné  sazbě,  s 
minimálními výjimkami a osvobozeními. 
 
Odstranění  dalších  deformací  ve  zdanění  práce  a 
kapitálu  – daň  z příjmu právnických osob  a daň  z 
dividend by měly být upraveny  tak,  aby  se  snížily 
nerovnosti mezi  daňovou  úpravou  různých  zdrojů 
financování investic. 
 


Návrh zavedení fiskálního numerického pravidla, dokončení 
Integrovaného  informačního  systému  státní  pokladna 
(IISSP), posílení prováděcích rozpočtových pravidel 
 
 
Posun od zdanění práce ke zdanění spotřeby 
 
 
 
 
Návrh na zvýšení sazby daně z nemovitosti 
 
 
Postupné sbližování sazeb DPH 
 
 
 
Odstranění postradatelných výjimek 
 
(Pozn.: jednotlivé návrhy opatření jsou zahrnuty v projektech 
Rozpočtový dohled – transparentní a udržitelné veřejné 
finance a Konkurenceschopný daňový systém 
 
 
 


Zdravotnictví 


 
Definovat  soubor  základní  zdravotní péče hrazené 
systémem veřejného zdravotnictví 
 
Umožnit větší rozmanitost pojistných produktů 
 
Reagovat na stárnutí populace 
(OECD  tento  faktor uvádí v kontextu penzijní, ale  i 
zdravotní reformy) 


V souladu se SMK – projekt Vazba pacienta ke zdraví 
 
 
V souladu se SMK – projekt Zefektivnění fungování 
pojišťoven 
V souladu se SMK – projekt Restrukturalizace lůžkové péče 
v ČR 
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Vzdělávání 


Zavedení  školného  ve  vysokoškolském  vzdělání, 
doprovázené státem podporovanými studentskými 
půjčkami 
Posílení vazeb mezi financováním vysokého školství 
a indikátory výstupu a kvality 
Podpořit studentská pracovní místa 
 
 
Potřeba většího srovnávání škol a studentů 
 
 
 
Zabránění "elitářství" ve středoškolském vzdělávání 
 
(Pozn.:  Výše  uvedená  doporučení  čerpána  z 
Ekonomického přehledu ČR z let 2006 a 2008) 


Součástí SMK (projekt k vysokoškolskému vzdělávání)
 
Součástí SMK (projekt k vysokoškolskému vzdělávání) 
 
Součástí SMK (projekt k vysokoškolskému vzdělávání – 
změny v legislativě u zaměstnávání studentů, aby bylo pro 
zaměstnavatele snazší a levnější zaměstnat studenty) 
 
Součástí SMK (projekt k základnímu a středoškolskému 
vzdělání – zavést jasně definované kvalitativní standardy ve 
vzdělávání, zavést odpovědnost za jejich nesplnění) 
 
Součástí SMK (projekt k základnímu a středoškolskému 
vzdělání – podpořit sociálně znevýhodněné žáky) 
 


Trh práce 


Revidovat  systém  daní  a  sociálních  dávek,  týkající 
se  rodin  s dětmi, aby bylo  jednodušší kombinovat 
pracovní a rodinný život a nastavit systém tak, aby 
byl více neutrální z hlediska volby rodičů,  jak  toho 
dosáhnout 
 
Podpořit  mobilitu  pracovní  síly  ‐  přehodnotit 
politiky na trhu bydlení, které jí vytvářejí překážky  
 
 
Snížit  dlouhodobou  nezaměstnanost  (toto  OECD 
doporučuje v posledním přehledu implicitně). 
 


Součástí SMK – projekt Sladění rodinného života a pracovní 
kariéry (různé nástroje pro rodiče – "dětské skupiny"; 
motivování zaměstnavatelů nabízet částečné pracovní 
úvazky) 
 
Součástí SMK – projekt Zvýšení dostupnosti nájemního 
bydlení (analýza trhu s nájemním bydlením a vytvoření 
nástrojů na korekci rozdílů mezi nabídkou a poptávkou) 
 
Součástí SMK – projekt Rozvoj trhu práce (změny v politice 
zaměstnanosti – spolupráce mezi Úřadem práce resp. jeho 
pobočkami a pracovními agenturami) 


Efektivní trh zboží a služeb 


Využít  příležitostí  vytvořených  implementací 
směrnice EU o službách k většímu otevření sektoru 
služeb 
 
 
 
 
Zvážit  snížení  vysokých  nákladů  na  zahájení 
podnikání (minimální výši základního kapitálu). 
 
 
Snížit  regulační  zátěž  podnikání  a  zlepšení  kvality 
regulace 
 


Poskytování kvalitních informací relevantních pro podnikání 
a export (rozvoj portálu BusinessInfo.cz ) 
 
Poskytování asistence a poradenství podnikatelům při jejich 
působení v EU (rozvoj jednotného poradenského systému 
pro podnikatele) 
 
Požadavky na základní kapitál pro společnosti s ručením 
omezeným budou sníženy a bude existovat možnost 
založení společnosti s pouze symbolickým základním 
kapitálem. 
 
Projekt měření a následného zrušení administrativní zátěže 
podnikatelů. Bude zaveden stálý ekoaudit zaměřený na 
přílišnou regulaci v oblasti životního prostředí. Jednotná 
data účinnosti vládních předpisů zlepší právní povědomí u 
podnikatelů. 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Implementace a rozvoj systému celoživotního učení 


(dalšího vzdělávání) 


Gestor  MŠMT, MPSV  Spolugestor  MPO, MMR, MF 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt má za cíl podporovat rozvoj koncepce celoživotního učení (dále jen „CŽU“), 
především  pak  systému  dalšího  vzdělávání  (dále  jen  „DV“),  a  to  včetně  nutnosti 
zefektivnit  veřejné  služby  zaměstnanosti  a  efektivněji  využít  kapacit  institucí 
počátečního vzdělávání a soukromých subjektů. Hlavním záměrem je zvýšení účasti 
obyvatel  v kvalitním  systému  celoživotního  učení  (dalšího  vzdělávání).  Projekt  by 
měl  reflektovat  Strategii  celoživotního  učení  a  lépe  jí  propojit  s politikou 
zaměstnanosti.  Vytvoření  kvalitního  systému  CŽU  patří  k důležitým  faktorům 
konkurenceschopnosti České republiky. 
 
Koncepce CŽU prezentuje zcela nový, systémový přístup ke vzdělávání. Termín CŽU 
deklaruje,  že  vzdělávat  by  se  měl  každý,  a  to  v průběhu  celého  svého  života. 
Zakomponování systému DV do politiky státu přispívá ke zlepšení zaměstnanosti a 
 adaptabilitě  dospělých  na  podmínky  trhu  práce  i  ke  zlepšení  sociální  koheze 
společnosti.  Uplatnění  na  trhu  práce  je  podmíněno  nejen  vzděláním  v  rámci 
počátečního formálního vzdělávání, ale rostoucí měrou především ochotou učit se a 
dále vzdělávat,  získávat nové  znalosti a dovednosti,  rozšiřovat a prohlubovat  svou 
kvalifikaci a pracovat na svém osobním rozvoji i v dospělosti, tedy DV. 
 
Pro  moderní  a  konkurenceschopnou  ekonomiku  je  nezbytné  zapojení  dospělé 
populace do DV. Je nutné stimulovat a motivovat občany ke zvyšování a udržování 
kvalifikace  odpovídající  potřebám  trhu  práce  v průběhu  celého  ekonomicky 
aktivního  života.  Momentálně  je  v ČR  velice  nízký,  byť  rostoucí  podíl  dospělé 
populace zapojené do DV. Systém DV, který  je v moderním světě velmi důležitý,  je 
v ČR  velmi  málo  rozvinutý  a  jen  nedostatečně  se  využívá  jeho  potenciálu  a 
 nepřeberných možností, které nabízí.  
 
DV  je z hlediska konkurenceschopnosti důležité vzhledem k tomu, že vede  člověka 
k rozvinutí a zkvalitnění osobních i profesních dovedností, které mu umožňují trvale 
se  prosazovat  na  trhu  práce.  Kvalitně  vzdělaní  a  kvalifikovaní  občané  tak  mají 
významnou ekonomickou výhodu  čelit budoucím výzvám a  schopnost uplatnit  své 
zkušenosti v praxi, což dále přispívá ke zlepšení jejich sociální a ekonomické situace. 
 
Projekt  musí  klást  důraz  na  dva  aspekty  důležité  pro  úspěch  systému 
v dlouhodobém horizontu: 
 


1) Příprava  a  implementace  opatření  musí  být  prováděna  na  základě 
systematického  uplatňování  přístupů  politik  založených  na  evidenci 
(evidence based policies, podrobněji popsáno též v Úvodu strategie, např. 
důraz by měl být dáván na sběr, analýzu a vyhodnocováni empirických dat 
a  k  jejich průběžným  úpravám  a  nutným  změnám  k docílení  co  největší 
efektivity  jakéhokoliv  opatření.).  Efektivní  systém  CŽU  se  neobejde  bez 
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kvalitně zpracovaných dat o potřebách pracovního trhu a o schopnosti CŽU 
tyto potřeby naplnit.  


 
2) Potřeba  úzké  meziresortní  spolupráce.  Jedním  ze  základních  aspektů 


systému CŽU  je využití nabídky vzdělávací soustavy pro měnící se potřeby 
poptávky  trhu  práce.  Pro  sladění  této  nabídky  a  poptávky  je  nutná 
součinnost zejména MŠMT a MPSV, která by měla postupovat společně při 
přípravě  a  implementaci  efektivních  nástrojů  vycházející  z empirické 
evidence.  V opačném  případě  hrozí  neefektivní  využívání  finančních 
prostředků v důsledku alokačních či procesních nedokonalostí. 


 
Úspěch  této  karty  lze  tedy  očekávat  pouze  při  aktivní  soudržné  spolupráci  obou 
resortů.  
 
Projekt  je  úzce  provázán  s projektem  „Rozvoj  trhu  práce“  v gesci MPSV,  zejména 
s rozvojem  Aktivní  politiky  zaměstnanosti;  a  s projektem  „  Reforma  vysokého 
školství“ v gesci MŠMT. 
 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


V roce 2007 byla schválena Strategie celoživotního učení ČR zastřešující vzdělávací 
systém od základního a středního vzdělávání až po další vzdělávání. Oblast dalšího 
vzdělávání  je  klíčovou  pro  naplnění  role  vzdělávání  ve  vztahu  k posilování 
konkurenceschopnosti.  Problémem  je,  že  jednotlivé  formy  DV  postrádají  v  ČR 
jednotnou  právní  úpravu,  což  může  limitovat  zájem  o  tuto  klíčovou  formu 
vzdělávání,  zejména pro  již  ekonomicky  aktivní osoby.  Z hlediska  rozvoje  různých 
forem dalšího vzdělávání  rovněž chybí  jednotné  zpracování dostupných  informací, 
kterými by bylo možno  vyhodnocovat detailnější  trendy dalšího  vzdělávání. Velmi 
důležitou  budoucí  výzvou  v  oblasti  dalšího  vzdělávání  je  nalezení motivačních  a 
 stimulačních nástrojů pro  intenzivnější zařazení osob s nižším vzděláním, případně 
pro jejich zaměstnavatele. 
 
Průběžné  zvyšování  vzdělanosti  pracovní  síly,  ať  již  cestou  formálního  či 
 neformálního vzdělávání či školení a rekvalifikací, je v ČR stále nedostatečné. Podle 
posledních  dostupných  údajů  z  roku  2009  si  u  nás  nějakým  způsobem  zvyšovalo 
svou kvalifikaci 6,8 % všech osob ve věku 25–64 let, ale na úrovni EU 27 to bylo 9,3 
%. Přitom severské státy uvádějí, že si svou odbornost zvyšovalo až 25 % osob v této 
věkové skupině.  
 
ČR  tak  stále  zaostává  ve  využívání  finanční  podpory  podnikového  vzdělávání, 
daňových úlev, zabezpečení kvality školitelů apod. 
Je  třeba  zlepšit  přístup  k  CŽU,  aby  lidé  mohli  snadněji  dostát  růstu  profesních 
nároků, případně snadněji měnit zaměstnání směrem do odvětví s vysokou přidanou 
hodnotou  a  do  expandujících  profesí.  CŽU  je  proto  nutné  provázat  s potřebami 
zaměstnavatelů  a  regionů  („kurzy  na  zakázku“),  jejichž  systémová  účast  vhodnou 
formou (s ohledem na obecnost či firemní specifičnost vzdělávání) je v řadě případů 
klíčová pro smysluplnost dalšího vzdělávání. 


Příklad ze 
zahraničí 


Švédsko:  Systém  CŽU má  ve  Švédsku  již  pevnou  tradici.  Vzdělávání  dospělých  je
 vůbec  jednou  z hlavních priorit dlouhodobé  vzdělávací politiky.  Systém umožňuje 
každému staršímu 20  let doplnit si vzdělání od základní po středoškolskou úroveň 
podle  individuálních požadavků a potřeb  formou kurzů. Vzdělávání dospělých mají 
na  starosti  obce,  které  jsou  povinné  ho  zdarma místním  zájemcům  zajišťovat  a 
 aktivně o něm informovat. Navíc pracující mají právo vzít si na doplnění vzdělávání 
volno, případně jim i stát poskytne finanční podporu či půjčku. Pro ty, co nemohou 
docházet  na  pravidelné  kurzy,  je  ve  Švédsku  několik  tzv.  národních  škol,  které 
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 provádí doplňkovou výuku formou dálkového studia. Ty jsou spravovány státem.
 
Dánsko:  schválilo  globalizační  fond,  který  investuje do  rekvalifikací  a DV pracovní 
síly.  Podle  OECD  je  Dánsko  v  tomto  ohledu  světovým  lídrem,  čtyřicet  procent 
dělníků už prošlo těmito programy. 
 
Velká  Británie:  Při  zavádění  systému  CŽU  je  inspirací  projekt  Business  Link.  Ten 
 funguje  jako  ucelená  síť  s vhodnou  kombinací  poradenských,  vzdělávacích, 
mentorských a sociálních služeb, které se flexibilně přizpůsobují změnám a reakcím 
na trhu práce, ale i v podnikání, makro i mikroekonomice a legislativních změnách. 


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Vytváření  systému  CŽU  na  základě  analýz  a  vyhodnocení 
potřeb  trhu  práce  v souladu  se  zásadami  empirických 
analýz,  vyhodnocení  úspěšnosti  a  efektivnosti  jednotlivých 
aspektů CŽU (dle zásad nastíněných v části  "Úvod“) 


Existence empirické 
evidence, analýz a 
vyhodnocení situace 
na trhu práce a 
v systému CŽU 


Veškeré kroky 
v oblasti CŽU jsou 
podnikány na 
základě empirických 
analýz 


Rozvoj nabídky kurzů DV (jak v rámci středních a vysokých 
škol, tak v rámci podniků, pro zaměstnance i uchazeče o 
zaměstnání) 


Počet dostupných 
kurzů DV 
 


Nelze adekvátně 
měřit 


Zvýšení participace občanů v DV 
% ‐ zapojení občanů v 
DV 


Zvýšení podílu 
účasti občanů (25‐
64 let) na DV na        
15 % do roku 2020 
(do 2015 – 
poměrná část) 


Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a 
kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů 


Vyšší úroveň 
kvalifikací podle NSP, 
resp. NSK. 


Vyšší než nyní 


Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob 
ohrožených na trhu práce 


Počet uchazečů a 
zájemců o 
zaměstnání, u kterých 
došlo ke zvýšení či 
získání nové 
kvalifikace a ke 
zlepšení jejich 
postavení na trhu 
práce. 


Vyšší 
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Dokončení národní soustavy povolání (NSP)  
a Národní  soustavy  kvalifikací  (NSK)  v souladu  s požadavky 
podnikatelského prostředí 


Fungující NSP a NSK 
Kvalitativní měřítko


Posílení  systémové  vazby  mezi  počátečním  a  dalším 
vzděláváním na úrovni terciárního vzdělávání 
 


Počet a kvalita dílčích 
kvalifikací Národní 
soustavy kvalifikací 
na úrovních 5 až 8. 
 


Růst počtu těchto 
dílčích kvalifikací 


Vytváření transparentních systémů uznávání předchozího 
učení a DV 


Počet zkoušek dílčích 
kvalifikací před 
autorizovanou 
osobou 


Růst počtu těchto 
zkoušek 
(samostatně do 
úrovně 4 EQF a od 
úrovně 5 do úrovně 
8 EQF) 


 
 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Skupina 1 
Podnikatelský a veřejný sektor


Skupina 2 
Zaměstnanci 


Skupina 3 
Školicí střediska a školy, poskytovatelé vzdělání, poradenská centra 


Skupina 4 
Úřad práce 


Finanční dopady 
Nelze jednoduše vyčíslit


 
 


Popis realizace projektu 
 


Popis realizace 


 
Jasné  rozdělení kompetencí mezi MŠMT a MPSV při  tvorbě společné koncepce  rozvoje DV a  identifikace oblastí 
společných garancí.  
Monitoring a vyhodnocení situace a vývoje na trhu práce (v agregátní, sektorové  i regionální struktuře), na  jehož 
základě budou vytvářeny či upravovány adekvátní strategie a specifická opatření v systému DV.  
Tvorba politiky trhu práce a vzdělávací politiky v souladu se strategií DV.  
Nastavení státního systému podpory kurzů DV. 
Nastavení systému zajišťování kvality kurzů DV. 
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Nastavení systému poradenských  a dalších podpůrných služeb. 
Nastavení pravidel spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti a podnikatelské sféry. Rozvoj podnikových systémů 
 řízení a  rozvoje  lidských  zdrojů. Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí  zaměstnanců a uchazečů a   zájemců o 
zaměstnání. 
Otevřený systém kurzů celoživotního vzdělávání (dále jen “CŽV“) poskytovaných vysokými školami. 
Opatření, kde to  je technicky možné, musí obsahovat rámec hodnocení  jejich dopadu, podle kterého se účinnost 
opatření musí ex‐post vyhodnocovat. 
 


Výstupy projektu 


Funkční  systém  CŽU  opírající  se  o  kvalitní  empirické  analýzy  vycházející  z podkladů  dodaných MŠMT  a MPSV, 
motivující a stimulující občany ČR dále se v průběhu života vzdělávat a projevující se zvýšením účasti občanů ČR na 
 dalším vzdělávání a zefektivněním trhu práce. 
Alokace finanční podpory z fondů EU pro rozvoj podnikových systémů řízení a rozvoj lidských zdrojů a pro rozvoj a 
 podporu při získávání nové kvalifikace a při zvyšování, rozšiřování a prohlubování dosavadní kvalifikace. Zapojením 
zaměstnavatelů budou sladěny podporované dovednosti s potřebami trhu práce. 
Přijetí LLL Charter for Universities vysokými školami v ČR. 
Nastavení systému uznávání předchozího, neformálního vzdělávání a informálního učení. 
 
 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Kontinuální podpora vzdělávacích aktivit 


reflektujících aktuální a budoucí potřeby 


trhu práce  


2011 2020 MPSV
MŠMT 
MPO 


Zjednodušení přístupu 
podniků k finančním formám 
podpory profesního 
vzdělávání – strukturální 
fondy EU. Poskytování 
podpůrných služeb 
k usnadnění přístupu k DV. 


Zřízení Metodického, informačního a 


poradenského centra DV 


2011 2015 MŠMT, 
MPSV a 
MPO   


Zřízení koordinačního centra, 
které by mělo na starost 
rozvoj dalšího vzdělávání. 


Zavedení Informačního systému DV  2012 2015 MŠMT ve 
spoluprá
ci se 
všemi 
zainteres
ovanými 
aktéry 


Zavedení informačního 
systému DV, který by všem 
zainteresovaným stranám 
přehledně zprostředkovával 
relevantní informace o DV. 
Informace by systém získával 
a zpracovával v souladu se 
zásadami politik založených na 
evidenci. 
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Zavedení systému kariérového 
poradenství v celoživotní perspektivě 


2011 2015 MŠMT, 
MPSV 


Zavedení integrovaného 
systému poradenských služeb 
pro volbu vzdělávací cesty a 
povolání, uplatnění na trhu 
práce a profesní rozvoj v 
celoživotní perspektivě. 
Součástí etapy je i revize a 
případná úprava současné 
legislativy týkající se CŽU ( 
DV), tak aby pro CŽU (DV) 
existovala jednotnější právní 
úprava, která by lépe sloužila 
potřebám systému CŽU (DV) a 
 pracovního trhu. 


Zavedení ratingu vzdělávacích 
institucí – jednoduchost s důrazem 
na zavedení systému excelence   


2011 2015 MŠMT –
spoluprá
ce se 
vzdělávac
ími 
instituce
mi 


Zavedení mechanismu 
podpory vzdělávacích institucí 
či interních firemních 
vzdělávacích systémů pomocí 
systému 
sebehodnocení/hodnocení. 
Opatření by se mělo řídit 
zásadami politiky založené na 
evidenci. 


Implementace novelizovaného 
zákona o vysokých školách 


2012 2013 MŠMT Implementace opatření 
v zákoně o vysokých školách, 
která se týkají CŽV. 


Nastavení státního systému podpory  
DV (finanční), úprava daňových 
předpisů 


2012 2016 MŠMT, 
MF, 
MPSV, 
MPO 


Finanční podpora DV. 


Realizace pilotního projektu 
„Vzdělávejte se pro růst!“ a zavádění 
nových nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti 


2011 2012 MPSV Projekt „Vzdělávejte se pro 
růst!“ podporuje soulad 
nabídky a poptávky na trhu 
práce a koncepční změny 
v této oblasti se zaměřením na 
růstová odvětví.  
 


Národní soustava povolání  2011 2012 MPSV Vytvoření otevřené databáze 
obsahující popis povolání, 
typových pozic a jednotek 
práce a kompetencí pro jejich 
výkon. 


Národní soustava kvalifikací 2011 2015 MŠMT Vytvoření kompletní databáze 
NSK. 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Odměňování a vzdělávání zdravotníků 


Gestor  MZd  Spolugestor  Zřizovatelé ZZ 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2013 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Zlepšení postavení zdravotnického personálu jak z hlediska vzdělávání, tak zejména 
v oblasti  odměňování.  Optimalizace  dělby  práce  mezi  jednotlivými  skupinami 
zdravotníků tak, aby nedocházelo k neúčelnému plýtvání časem vysoce odborného 
personálu vinou  špatně nastavených vyhlášek požadujících přítomnost  lékaře  i při 
úkonech, u kterých tato přítomnost není nutná. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


V současné době je ohodnocení odborného personálu v nemocnicích pod obvyklou 
úrovní EU nejen v nominálních číslech, ale i jako poměr platu lékaře k průměrnému 
platu  v dané  zemi.  Vzhledem  k obecně  se  zvyšující  mobilitě  pracovní  síly  i 
zlepšujícímu  se  jazykovému  vybavení  mladší  generace  lze  předpokládat,  že 
tendence  k odchodu  do  zahraničí  v závislosti  na  rozdílnosti  nabízených 
ekonomických podmínek v populaci českého zdravotnického personálu poroste. Pro 
zajištění  odpovídající  kvality  péče  je  proto  třeba  nastavit  podmínky  v tomto 
segmentu trhu práce tak, aby výsledný stav negativně neovlivnil negativně kvalitu i 
kvantitu poskytované péče. 
 
V oblasti vzdělávání je zejména třeba napravit některé mylné kroky z minulých dob a 
stabilizovat systém postgraduálního vzdělávání. Dále je nutné, vzhledem k trendům 
v medicíně  i  k demografickému  vývoji  v populaci  zdravotnických  pracovníků, 
zracionalizovat využití pracovních sil ve zdravotnictví. 


Příklad ze 
zahraničí 


Zaměstnaní specialisté (dle metodiky tedy zejména nemocniční lékaři) v ČR mají 
podle metodologie OECD v průměru plat 1,5 x GDP per capita, zatímco například 
v UK je toto číslo 3,3, v Itálii 2,8 a ve Finsku 2,6. 


V oblasti vzdělávání je praxe mezinárodně velmi různorodá, avšak poslední dobou 
dochází k významnému přesunu pravomocí směrem k nelékařským pracovníkům. 
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Cíle a měřítka projektu 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Odměňování zdravotníků 


Nastavení  takových  platových  podmínek, 
aby  nedocházelo  k  systém  ohrožujícím 
tokům pracovní síly do zahraničí (resp. aby 
podobné  toky  mohly  díky  zajímavosti 
nabízených  pozic  být  neutralizovány 
případnou  migrací  pracovní  síly  z jiných 
zemí) 


Existence systému 
ohrožujících 
migračních  toků – 
Ano/Ne 


Vzdělávání zdravotníků  Optimalizovat systém vzdělávání   
Ano/Ne 


Optimalizace pravomocí jednotlivých 
skupin zdravotnických pracovníků 


Realokovat  některé  pravomoci 
nelékařským  profesím  a  zvýšit  tak 
efektivitu práce 


Ano/Ne 


 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Cílová skupina 
projektu 


Zdravotníci. 


Finanční dopady 
Celkem  se  očekává,  že  nárůst  platů  zdravotnického  personálu  si  vyžádá  tento  rok 
alokaci  dodatečných  dvou  miliard  korun.  Pokrytí  dodatečných  nákladů  je 
předpokládáno z úspor získaných v rámci ostatních projektů.1 


 


Popis realizace projektu 
 
V oblasti  odměňování  se  ministerstvo  zavázalo  plnit  memorandum  podepsané  ministrem  zdravotnictví  a 
zástupcem  LOK.  Pro  roky  2011  a  2012  jsou  tedy  kroky  vedoucí  ke  zvyšování mezd  lékařů,  ale  i  nelékařského 
odborného  personálu,  jasně  vymezeny.  Pro  další  roky  bude  zvyšování  odvislé,  v souladu  memorandem,  od 
zvyšování efektivity zdravotnického systému. Dá se tak očekávat pozitivní efekt z hlediska efektivity, neboť  lékaři 
jako zájmová skupina budou přímo zainteresováni na jejím růstu. 
V oblasti vzdělávání se bude  jednat zejména o změnu souvisejících zákonných norem a to ve dvou fázích (malá a 
velká novela zákona 95/2004 Sb.). V rámci tzv. malé novely dojde k přenesení některých činností souvisejících se 
specializačním  vzděláváním na  fakulty.  Změny nastanou  v dotačním  systému  a  zruší  se  tzv.  stabilizační dohody, 
čímž dojde k určité liberalizaci trhu práce. 
V  rámci  velké  novely  pak  bude  zjednodušen  systém  akreditací  a  budou  zavedeny  další  kroky  přispívající 
k liberalizaci pracovního trhu v této oblasti. 
 


Výstupy projektu 


Stabilizovaný  pracovní  trh  ve  zdravotnictví,  fungující  a  motivující  systém  postgraduálního  vzdělávání  ve 
zdravotnictví. 
 


                                                                 
1 Naopak, nastavením vyšších pravomocí nelékařům může dojít k úsporám v platové oblasti. 
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Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Změna úhradové vyhlášky a 
navýšení prostředků 
nemocnicím o 2 mld. Kč na 
platy zdravotnických 
pracovníků 


2011  2011 MZd Dohoda s LOK, ČLK 


Vzdělávání lékařů  2011 
 malá 
novela 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 – 
příprav
a velké 
novely 


2013 MZd Změny v systému financování 
specializačního vzdělávání, dotační 
program na rezidenční místa, 
změny v rozsahu činnosti 
akreditačních komisí. Přenesení 
některých činností související se 
specializačním vzděláváním 
na pověřené organizace. 
Ruší se povinnost rezidenta 
vykonávat povolání lékaře na území 
ČR po dobu 5 let. 


Zjednodušení systému akreditací a 
procesních pravidel pro odnětí 
akreditace. 
Zpřesnění podmínek pro 
specializační vzdělání a nástavbové 
kurzy. 
Úprava správního trestání + 
doplnění kontrolních mechanismů. 


Úprava tarifních platů lékařů i 
ostatního zdravotnického 
personálu 


2012  2013 MZd Navýšení průměrného platu lékaře 
v souladu s memorandem 
podepsaným MZd a LOKem. 


Systematické vzdělávání a 
rozšiřování kompetencí 
nelékařských profesí 


2011  2013 MZd Rozšíření pravomocí sester, aby 
mohly vykonávat některé činnosti 
místo lékařů.  
Umožnění vykonávat některé 
činnosti ještě před získáním 
specializované způsobilosti. 
Možnost práce záchranářů na 
intenzivní péči a ARU. 
Úspora fin. nákladů + zvýšení 
prestiže těchto povolání. 


Legislativní ošetření výkonu 
funkce lékaře jako 
svobodného povolání  


2011  2013 MZd Možnost flexibilnějšího 
zaměstnávání lékařů a zvýšení 
efektivity nemocnic. 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Spolupráce mezi podniky


Gestor  MPO  Spolugestor  CzechInvest 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Tento projekt je zaměřen na rozvoj takových forem spolupráce mezi firmami, které 
podporují  realizaci  jejich  inovačních  aktivit  a  rozvoj  na  inovacích  založené 
konkurenční výhody. V důsledku  realizace níže uvedených aktivit bude více využit 
potenciál vzájemné spolupráce firem pro inovace. 
K  dosažení  tohoto  cíle  bude  (na  základě  výsledků  analýzy)  podporován  rozvoj  a 
manažerské řízení klastrů a jiných kooperačních uskupení mezi podniky 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Nejúspěšnější  inovace a nové růstové obory mají často  interdisciplinární charakter. 
Výzkumy  v  oblasti  tvorby  inovací  a  zdrojů  konkurenceschopnosti  opakovaně 
dokládají, že rozvinuté sítě spolupráce firmám podstatně usnadňují rozvoj vlastních 
znalostí a schopností pro podnikání, a to nejen na rozhraních oborů, kde  jsou trhy 
s nejvyšším  růstovým  potenciálem.  Významná  je  přitom  horizontální  spolupráce 
(mezi  firmami  a  institucemi  podobného  či  doplňkového  zaměření)  i  vertikální 
spolupráce  (mezi  firmami,  jejichž produkty na  sebe navazují v rámci hodnotového 
řetězce). 
Význam  vzájemné  spolupráce  firem  pro  inovace  spočívá  mj.  v  tom,  že 
prostřednictvím sítě dodavatelsko‐odběratelských vztahů se neustále šíří informace 
důležité  pro  strategické  zaměření  a  řízení  inovací  ve  firmách.  V  tomto  ohledu  je 
třeba zdůraznit zejména spolupráci mezi tzv. high‐tech firmami (HT obory) na straně 
jedné a medium‐tech a low‐tech firmami (LMT obory) na straně druhé.  
Pro  růst  ekonomiky  a  zaměstnanost  jsou  i  v  těch  nejrozvinutějších  ekonomikách 
zásadní  inovace  v medium‐tech a  low‐tech oborech  (podrobněji  viz úvod  kapitoly 
Inovace).  Ty  jsou  přitom  do  značné míry  založeny  na  využití  produktů  high‐tech 
firem (oborů). LMT obory tak představují klíčového zákazníka pro produkci high‐tech 
oborů. Schopnost využití produktů HT pro vlastní inovace však často záleží právě na 
vzájemné  spolupráci.  Vzhledem  k  významu  poptávky  i  pro  tzv.  “science‐driven” 
inovace  stimuluje  taková  spolupráce  i  inovace  v  high‐tech  firmách  (oborech). 
Nepřímo  tak  spolupráce mezi  firmami  stimuluje  i poptávku po  spolupráci  firem  s 
akademickými institucemi.  
Přes zásadní význam spolupráce pro inovační procesy a konkurenceschopnost firem 
není  spolupráce  mezi  firmami  dalšími  institucemi  dostatečně  rozvinuta  (index 
globální  konkurenceschopnosti  Světového  ekonomického  fóra  GCI  11:03  Stav 
rozvoje klastrů ‐ 41. místo, výrazné zaostání za rozvinutými ekonomikami).  
V ČR  bylo  založeno mnoho  klastrů  a  do  jejich  rozvoje  bylo  investováno  nemálo 
veřejných prostředků. Některé  klastry  fungují dobře. Další  se po  fázi  zorientování 
začínají  rozvíjet.  Nemalý  počet  podpořených  klastrových  iniciativ  nevedl 
k očekávanému  efektu.  Tyto  případy  jsou  nutnou  „daní“  za  rozvoj  nových  aktivit 
v prostředí, které rozvoji multilaterální spolupráce příliš nepřeje (viz níže). Pro další 
aktivity  v této  oblasti  je  velmi  žádoucí  kvalitní  zmapování  výsledků  a  dopadů 
dosavadních nástrojů podpory rozvoje spolupráce. Na potřebu promyšlené podpory 
v této  oblasti  ukazují  nové  zdola  (přirozeně)  vznikající  klastrové  iniciativy,  které 
naráží na potřebu koordinace. Efektivní koordinaci mnohdy brání to, že se  jedná o 
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špičkové manažery pro řízení a iniciaci nových kooperačních aktivit. 
Spolupráce mezi firmami se však zdaleka netýká jen klastrů. Intenzivnější spolupráci 
brání  celkové prostředí,  v němž důvěra a vymahatelnost práva nejsou na nejlepší 
úrovni. Zároveň v  tomto prostředí  firmy hledají vhodné partnery pro  spolupráci v 
nejrůznějších oblastech a toto prostředí jim zvyšuje náklady na identifikaci vhodných 
partnerů a rozvoj přínosné spolupráce. V tomto ohledu ani podpůrné instituce jako 
VTP  či P‐inkubátory  ve  většině případů  k  rozvoji  vzájemné  spolupráce  firem příliš 
nepřispívají.   


Příklad ze 
zahraničí 


V zemích s rozvinutou tržní ekonomikou  je mnoho úspěšných klastrů. Jelikož každý 
klastr je z hlediska podmínek a motivace vzniku (a tím realizovaných aktivit) v zásadě 
unikát,  není  účelné  zde  jmenovat  konkrétní  klastry.  To  samé  platí  o  centrech 
kompetence a VTP. 
Máme za to, že inspirovat se v zahraničí má v případě nástrojů této projektové karty 
smysl  až  na  úrovni  jednotlivých  klastrů,  kompetenčních  center,  VTP  ad.  Obecné 
doporučení  vhodných  příkladů  však  často  vede  k  přebírání  řešení  bez  ohledu  na 
vlastní specifické podmínky. 


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Empirická analýza fungování existujících klastrů a dalších 


forem spolupráce mezi podniky 


analýza Existence a kvalita
analýzy 


 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


Manažeři  klastrů,  dalších  kooperačních  uskupení,  VTP  a  PI,  podniky  zapojené  do 
klastrů, dalších kooperačních uskupení, sídlící v PI nebo VTP 


Finanční dopady 
Náklady  na  analýzu  fungování  existujících  klastrů  (jednorázově)  ‐  státní  rozpočet 
(MPO) 
Přínosy: strategické informace, bez nichž nelze nastavit případné efektivní nástroje 


 
 


Popis realizace projektu 
 
Klastry a jiné platformy spolupráce 


1. Provedení důkladné empirické analýzy současného fungování existujících klastrů a dalších forem spolupráce 
mezi podniky 
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Cílem této analýzy by měly být: 
o Identifikace  „životaschopných“  klastrů  a  jiných  platforem  spolupráce  –  tzn.  schopných  poskytovat  služby 


generující vlastní příjmy, byť to neznamená, že by musely být hlavním zdrojem financování, aby byl klastr či 
jiná platforma spolupráce považován za životaschopný a pro členy přínosný. Důležitá je kombinace schopnosti 
zvyšovat vlastní příjmy v poměru k veřejnému financování a růst počtu členů (vč. VaV institucí a zahraničních 
členů).  


o Identifikace  a  poznání  služeb/aktivit  klastrů  a  jiných  platforem  spolupráce,  které  dle  firem  vedou  ke 
skutečným přínosům. 


o Vyhodnocení manažerského  řízení  a  kvality  lidských  zdrojů  jako  zdrojů  životaschopnosti  klastrů  a  jiných 
platforem spolupráce. 


o Vyhodnocení  dosavadních  nástrojů  podpory  spolupráce  jak  z hlediska  výsledků  a  dopadů,  tak  z hlediska 
slabých míst podmínek implementace 


2. Při  případném  poskytování  podpor  je  třeba  zvážit  výsledky  empirické  analýzy  současného  fungování 
existujících klastrů a dalších forem spolupráce mezi podniky a podporovat jen takové činnosti, které napravují 
možná  tržní  selhání.  Zejména  je  třeba  zohlednit  životaschopnost  klastrů  posuzovanou  dle  jejich  finanční 
soběstačnosti.  


 
 
Výstupy projektu 


 Kvalitní evaluační analýza dosavadní politiky a nástrojů v oblasti podpory klastrů a jiných forem spolupráce 


 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Spolupráce mezi podniky a klastry ‐ 
analýza současného stavu, 
identifikace problémů a případných 
rozvojových potřeb 


9/2011  6/2012  MPO 
identifikace problémů, 
přínosů a případných 
rozvojových potřeb 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Restrukturalizace lůžkové péče v ČR


Gestor  MZd  Spolugestor  MPSV, zdravotní 
pojišťovny, územně‐
správní celky 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2013 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


V  rámci  tohoto  projektu  je naplánována  rozsáhlá  restrukturalizace  lůžek  zejména 
akutní péče, přičemž ex ante předpoklad je takový, že část lůžek bude převedena na 
lůžka následné péče, část pak bude pro nadbytečnost zrušena. V případě nedostatku 
lůžek v některých zařízeních bude tato kapacita navýšena v souladu s optimalizací. 
Součástí  a  první  částí  projektu  musí  nezbytně  být  analýzy  potřebnosti  lůžek  u 
jednotlivých odborností beroucí v úvahu rozličné  faktory – od změn v dojezdových 
dobách až po změny v léčebných praktikách některých oborů (oftalmologie). 
Projekt  musí  nutně  probíhat  ve  spolupráci  s  kraji  a  zejména  se  zdravotními 
pojišťovnami. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Restrukturalizace lůžkového fondu je nezbytnou součástí racionalizace zdravotnictví. 
Česká  republika  v současné  době  vykazuje  poměrně  nízkou  obložnost  lůžek, 
nevyhovující poměr mezi  lůžky následné a akutní péče. Původní  systém  lůžkových 
zařízení  na  území  republiky  byl  plánován  v době,  kdy  dojezdové  časy  na  jeden 
kilometr byly v průměru až řádově jiné, závažná (např. onkologická) onemocnění se 
vesměs  neléčila  ve  specializovaných  centrech,  prakticky  neexistovala  jednodenní 
chirurgie  a  mnoho  dnes  ambulantně  prováděných  výkonů  muselo  být  spojeno 
s ústavní léčbou. 


Na  druhou  stranu  počet  lůžek  následné  péče  a  počet  lůžek  dlouhodobé  péče 
v mnoha krajích nevyhovuje novým potřebám vyplývajícím z demografických změn. 


Příklad ze 
zahraničí 


Dle  OECD  Česká  republika  vykazovala  v roce  2008  7,3  lůžka  na  tisíc  obyvatel, 
zatímco např.  Itálie 3,8, Dánsko 3,6 a Slovensko 6,6.  Česká  republika měla  rovněž 
v roce 2008 podle OECD po Slovensku, Turecku a Mexiku nejmenší obložnost  lůžek 
akutní péče ze sledovaných zemí OECD.  
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Cíle a měřítka projektu 
 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Vznik podkladového 
materiálu 
k restrukturalizaci 


Vypracování  aktuálních  analýz  mapujících  potřeby 
lůžkové péče na celém území ČR;  
využití datového fondu k určení sítě zařízení s rozlišením 
na  základní,  super  specializované  a  kandidáty  na 
restrukturalizaci lůžkového fondu; 
agregace údajů na úrovni případů DRG. 


Ano/ne, počet krajů, 
pro které byla analýza 
úspěšně dokončena a 
výsledky odsouhlaseny 
relevantními aktéry.  


Restrukturalizace  ‐ 
racionalizace výdajů 
na lůžkovou péči 


Klasifikace  lůžek  na  nezbytná,  lůžka  na  zrušení  a  ta, 
jejichž existence závisí na léčebných zvyklostech, a to na 
základě rozdělení skupin DRG;  
vytvoření  skórovacího  systému pro hodnocení  korelace 
mezi vytížeností a počtem ošetřujících dnů; 
snížení  výdajů  na  hospitalizaci  v rámci  následné  péče 
nastavením kriteriorálního hodnocení, relativních cen;  
snížení výdajů na ústavní péči; 
snížení  výdajů  na  sociální  hospitalizaci,  řešení  umístění 
pacientů ex ante. 


Kč – rozdíl oproti 
minulosti; realokace 
výdajů na zdravotní 
péči nejen v rámci 
lůžek a krajů.   


Restrukturalizace – 
optimalizace potřeb 
lůžkové péče 


Zvýšená  obložnost  lůžek  akutní  péče  fázovým 
navyšováním  s minimem  70  %  v  roce  2012,  dále  5% 
růstem meziročně; 
restrukturalizace i formou převedení lůžek na lůžka  
následné  a  dlouhodobé  péče  nebo  transformací  mezi 
odděleními; 
slučování lůžek více specializovaných oddělení; 
vytvoření společného lůžkového fondu.   


Obložnost měřena 
standardním způsobem 
pojišťovnami, optimální 
dostupnost lůžek 
následné péče pak 
bude stanovena v 
každém kraji na 
základě výsledků fáze 
1. 


Dlouhodobá péče 


Vytvoření  konceptu  dlouhodobé  péče  ve  smyslu 
zdravotně sociálním včetně finančního zajištění (je nutné 
mimo  jiné  definovat  roli  komunity  ve  financování 
dlouhodobé  péče  a  jejího  zdrojového  krytí 
prostřednictvím  rozpočtového  určení  daní,  např. 
majetkové daně).  


Akreditace 
poskytovatele a 
poskytování zdravotní i 
sociální služby; 
definice úhradových 
mechanismů a pravidel 
čerpání věcných či 
peněžních dávek podle 
klasifikace disability;  
stanovení spoluúčasti 
pacienta a komunity 
podle disability a 
sociálního statutu 
pacienta; 
nutnost kontroly 
nároku pojištěnce na 
dávky výše uvedené.   
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Hlavní dotčené skupiny 
 


Cílová skupina 
projektu 


Lůžkový fond ZZ na území ČR, zdravotní pojišťovny, MZd.


Finanční dopady 
Snížení nákladů systému v.z.p. – přesné vyčíslení není možné před provedením fáze 
1. 


 


Popis realizace projektu 
 
V první fázi projektu dojde k vytvoření určité datové základny formou výměny dat zejména mezi pojišťovnami, kraji 
a odbornými společnostmi. Po vytvoření takovéto datové základny bude následně provedena analýza potřebnosti 
lůžek  beroucí  v úvahu  následující  faktory:  místní  a  časová  dostupnost  na  základě  definovaných  povinností 
pojišťoven  zajistit  péči  pro  ten  který  konkrétní  obor  svým  pojištěncům,  obložnost  lůžek,  vývoj  v medicínských 
technologiích – zejména posun k „jednodenní“ chirurgii a ambulantním výkonům v některých oborech, zachování 
páteřní  sítě  pro  případ  nepředvídatelných  událostí  atd.  Počty následných  lůžek  by měly  být  určeny  na  základě 
počtu  lidí,  kteří  již nepotřebují  akutní péči,  avšak ústavní péče může dále  zlepšovat  jejich  zdravotní  stav podle 
Mezinárodní klasifikace  funkčních  schopností, disability a  zdraví.  Je  třeba definovat  rozhraní  zdravotní a  sociální 
péče a optimalizovat počty lůžek zdravotní a sociální péče na potřeby krajů a celé ČR. V další fázi pojišťovny upraví 
počet nasmlouvaných lůžek na základě analýzy a dohody s ministerstvem a zástupci samospráv. Lze předpokládat, 
že vzhledem k rozsahu úkolu a rozdílným politicko‐ekonomickým podmínkám bude projekt pokračovat po krajích, 
přičemž v určitých krajích mohou být určité jeho fáze naplněny rychleji než v jiných. 
 


Výstupy projektu 


V  první  fázi  vypracovaná  analýza  potřebnosti  lůžek,  v druhé  fázi  pak  úspory  a  zvýšená  dostupnost  následné  a 
dlouhodobé péče měřena výše uvedenou metrikou. 
 
  


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Sběr dat pro analýzu 
potřebnosti lůžek 


2011  2011 MZd, kraje, 
pojišťovny 


Datová základna pojišťoven, 
odborných společností, ÚZISu ČR a 
případná data od krajů musí být 
vytříděna a upravena do tvaru 
umožňujícího analýzu. 


Analýza potřebnosti lůžek  2011  2011 MZd, kraje, 
pojišťovny 


V současné době již probíhá pilotní 
projekt v Jihomoravském kraji a 
analýza ve většině ostatních krajů 
ČR; analýza musí vzít v úvahu místní 
a časovou dostupnost, jakož i další 
faktory. 
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dále fázově 
ZZ V návaznosti na nový počet 


nasmlouvaných lůžek zdravotnická 
zařízení z ekonomických důvodů 
zruší nebo převedou na lůžka 
následné péče přebytečnou 
kapacitu. 


  1. fáze 
2011 


Zrušení lůžek s dohodou; 
analýza dopadů, aktualizace dat pro 
další 2 až 3 roky.   


  2. fáze 
2012 


Krajská 
úroveň 


Spolupráce krajů a zvolených 
zástupců pojišťoven; 
uzavírání nejméně na úrovni 
lůžkové stanice, nejlépe však 
oddělení k ušetření fixních nákladů; 
rámcová řízení s městskými a 
obecními zařízeními s cílem 
vyjednání změny úhrad.  


Úprava úhrad na základě 
nových rámcových smluv   


2012  2012 Pojišťovny Dohadovací řízení o rámcových 
smlouvách v roce 2012, pro 
uzavírání smluv 2013; na základě 
provedené analýzy pojišťovny v 
dalších letech nasmlouvají jen 
taková lůžka, u kterých byla 
prokázána potřebnost. 


Dlouhodobá péče  2011  2013 MZd, 
MPSV, 
zdravotní 
pojišťovny 


Analýza pro rozdělení prostředků 
stávajících subjektů financujících 
zdravotní a sociální péči, ve vazbě 
na jejich recipienty na přerozdělení 
do jednotlivých kohort; sběr a 
analýza srovnatelných dat ze 
zahraničí; příprava finančních 
modelů a ověření jejich 
proveditelnosti; legislativní úpravy; 
příprava smluvních ujednání pro 
akreditované poskytovatele na 
zajištění zdravotních a sociálních 
služeb dlouhodobé péče se 
zdravotními pojišťovnami; 
spolufinancování zdravotně 
sociálních služeb; 
úprava přerozdělení s ohledem na 
věkovou strukturu kmene a riziko 
potřeby dlouhodobé péče. 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a 


VaV sektorem 


Gestor  Vláda ČR (RVVI)1  Spolugestor  MPO, MŠMT, TAČR 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt sestává ze sedmi níže uvedených opatření, která společně přispějí k 
1) Zvýšení připravenosti výzkumných institucí ke spolupráci s podniky 
2) Zvýšení vzájemné informovanosti a motivace ke spolupráci  
3) Rozvoj služeb podporujících komercializaci výsledků VaV 


Rozsah  záběru a počet opatření  této projektové karty  je dán  tím, že  spolupráce a 
transfer znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem jsou limitovány řadou vzájemně 
provázaných  bariér  jak  na  straně  firem,  tak  výzkumných  institucí,  vč.  úrovně 
jednotlivých výzkumníků (viz Berman Group, 2010). Dosažení signifikantní změny v 
této oblasti tak vyžaduje koordinovanou realizaci řady opatření napříč resorty. 
Stanovené cíle budou naplněny realizací těchto opatření: 


a) zavedením místním  podmínkám  přizpůsobené  verze  britského  programu 
Knowledge Transfer Partnership 


b) nepřímou podporou soukromých výdajů na VaV 
c) posouzením možností a zavedení nástrojů podpory horizontální mobility 
d) rozvojem  personálních  kapacit  CTT  pro  zvýšení  kvality  poskytovaných 


služeb  (vč.  asistence  s  tvorbou/nastavením  interních  pravidel  v  oblasti 
smluvního výzkumu a komerčního využití jeho výstupů) 


e) grantové schéma na podporu “proof of concept” aktivit ve VaV sektoru2 
f) public procurement ‐ zavedením místním podmínkám přizpůsobené verze 


britského  programu  Small  Business  Research  Initiative  (SBRI)  nebo 
obdobného v Nizozemí, případně dalších PCP aktivit 


g) grantové  schéma pro  spolufinancování a koordinaci  regionálních nástrojů 
podpory  spolupráce  transferu  technologií  mezi  podnikovým  a  VaV 
sektorem (např. inovační vouchery) 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Rozvinutá  (na vzájemné důvěře  založená)  spolupráce mezi  firmami a  výzkumnými 
institucemi  je základním předpokladem pro efektivní transfer znalostí a technologií 
a  tím  vyšší  využití  potenciálu  pro  hospodářský  růst,  který  je  skryt  ve  veřejném 
výzkumu. Ačkoliv spolupráce mezi podnikovým a VaV sektorem v Česku probíhá, její 
přínos pro inovace a hospodářský růst je značně omezený (viz např. Berman Group, 
2010; TCAV, 2008). Hlavní příčiny jsou následující: 


 Nedostatečně ambiciózní poptávka po spolupráci ze strany firem jako důsledek 


                                                                 
1 Realizace  tohoto projektu v celé  jeho šíři vyžaduje nadresortní koordinaci, která v Česku dosud není příliš  funkční. V  tomto 
ohledu by gestorem tohoto projektu měla být Vláda ČR. Jakkoliv téma spadá do agendy RVVI,  je třeba upozornit, že stávající 
RVVI není v pozici, z níž je schopna potřebnou koordinaci napříč resorty prosadit a zajistit (viz projektová karta I1_Institucionální 
rámec NIS).   
2 V Česku  je tento nástroj rozšířeně označován pojmem “pre‐seed fond”. Nicméně dle vývoje v pracovní skupině vytvořené k 
přípravě tohoto nástroje se nebude  jednat o  fond pro kapitálové vstupy do  firem. Označení pre‐seed  fond  je proto matoucí. 
Výhledově  je  třeba zvážit a využít možnosti alespoň částečné návratnosti prostředků vložených do podpory proof of concept 
aktivit. Rozvoj tohoto nástroje by tak měl v delším období směřovat (alespoň částečně) k principu obrátkovosti.   
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  (i)  struktury  ekonomiky  a  (ii)  velmi  nízkého  počtu  firem,  které  staví  svou 


konkurenční  výhodu na  inovacích.  Inovace  ve  firmách  jsou  často  založeny na 
dovozu  vlastních  (zahraniční  firmy)  nebo  nákupu  cizích  technologií.  Poptávce 
proto  dominují  služby  a  nikoliv  kontrahovaný  výzkum.  Proto  je  pouze  velmi 
malá  část  poptávky  pro  výzkumníky  odborně  motivující  (resp.  taková,  aby 
umožnila společný výzkum).  


 S  předchozím  bodem  souvisí  to,  že minimum  firem  je  ochotných  spolupráci 
financovat  z  vlastních  prostředků.  Řada  firem  vnímá  veřejné  prostředky  jako 
základní předpoklad pro zahájení spolupráce.  


 Legislativní  bariéry  a  nepřipravenost  většiny  VaV  institucí  na  spolupráci  s 
podnikovým  sektorem  (vnitřní  procesy  a  směrnice,  stanovení  cen,  schopnost 
garantovat podmínky kontraktu, klientský přístup atd.). Například jen minimum 
českých výzkumných organizací již přijalo vlastní „Code of Practice“ (zacházení s 
duševním vlastnictvím při technologickém transferu), doporučovaný Evropskou 
komisí již od roku 2008. 


 Nízká  vzájemná  informovanost  o  potřebách,  podmínkách  a  možnostech 
spolupráce  podporuje  tvorbu  a  šíření  nedůvěry,  která  odrazuje  od  vzájemné 
spolupráce  (deformovaný pohled soukromého sektoru na poslání a výkonnost 
VaV  sektoru  vedoucí  v mnoha  případech  k názoru,  že  “...vědci  žijí  mimo 
realitu…“;  obdobné  neporozumění  lze  však  nalézt  i  na  straně  některých 
výzkumníků, které navíc může být ovlivněno  i chováním některých podnikavců 
”...podnikatelům jde o levný přístup k našemu IP...” apod.). 


 Nízká  horizontální  mobilita  přispívá  k  nízké  vzájemné  informovanosti  (viz 
předchozí  bod)  a  limituje  tvorbu  osobních  kontaktů  a  vazeb,  jejichž 
prostřednictvím dochází k rozvoji vzájemné důvěry a spolupráce. 


 Významná  část  podnikavých  lidí  z  VaV  sféry  v  90.  letech  odešla  do  sféry 
businessu  či  do  zahraničí.  Pro  mladé  podnikavě  orientované  lidi  není 
akademická/vědecká kariéra motivující. 


 “Kulturní atmosféra” uvnitř mnoha VaV institucí spolupráci a transferu nepřeje 
(“...aplikovaný výzkum není dostatečně vědecký…“); tato atmosféra se promítá 
do  interního systému hodnocení a  částečně do národního systému hodnocení 
VaV  institucí;  řada  výzkumníků  tak  uvádí,  že  kariérní  růst  výzkumníka  ve 
veřejném  sektoru  je  podstatně  jednodušší,  pokud  se  věnuje  základnímu 
výzkumu a nikoliv aplikacím. 


 Rozvinutá neformální spolupráce na úrovni individuálních výzkumníků (rychlejší 
a  jednodušší  forma  spolupráce,  zvláště  jde‐li o méně  ambiciózní poptávku  ze 
strany firem). 


Vedle rozvinuté spolupráce mezi podniky a výzkumnými  institucemi (resp. týmy)  je 
ke  zvýšení  přínosu  veřejného  výzkumu  pro  hospodářský  růst  zapotřebí  systém 
fungující podpory komercializace výsledků výzkumu prostřednictvím (i) prodeje práv 
ke  komerčnímu  využití  IP,  (iii)  zakládání  spin‐off  firem  apod.  Výsledky  výše 
uvedených analýz ukazují, že: 


 existující  (nově  zakládaná)  CTT  čelí  dvěma  typům  problémů  –  (i)  absence  / 
nedostatek  zkušených  odborníků  pro  poskytování  interních  i  externích 
poradenských/asistenčních  služeb  v  oblasti  transferu  technologií,  (ii) 
kompetence  a  zdroje  CTT  v  rámci  příslušných  univerzit  neodpovídají  jejich 
poslání; manažeři CTT  často nemají potřebnou “politickou” podporu v  řídících 
strukturách  univerzit  (zájem  o  TT  je  v  řídících  strukturách  daných  institucí 
formální). 


 interní směrnice pro zakládání spin‐off firem existují či jsou rozvíjeny; nicméně v 
podmínkách rozšířených obav (např. z dopadů na výzkumný tým, atmosféru na 
pracovišti  atd.)  výzkumníků  zvažujících  komercializaci  i  managementu  VaV 
institucí je reálná motivace k zakládání spin‐off firem velmi nízká. 
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 mnoho výsledků  s potenciálem ke komerčnímu uplatnění není dále  rozvíjeno; 
aby  byla  posílena  kritická  masa  “materiálu”  ke  komercializaci,  je  třeba 
zintenzívnit  dotahování  výsledků  s  potenciálem  komerčního  uplatnění  do 
prodatelné podoby či podoby atraktivní pro financování soukromým kapitálem. 


  Stávající  daňová  úleva  pro  podniky,  které  si  mohou  snížit  základ  daně  o 
investice do VVI provedené za vlastní prostředky ve vlastních prostorách, nemá 
dostatečný vliv na zvýšení  investic podniků do VVI a není stimulační z hlediska 
spolupráce s veřejným výzkumným sektorem. 


Příklad ze 
zahraničí 


a) Příkladů nástrojů podpory spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV 
sektorem  je  v  zahraničí  velmi  mnoho  (pro  získání  základního  přehledu  nástrojů 
používaných v zemích se zavedenou tržní ekonomikou viz např. TCAV, 2010). Velmi 
úspěšným  nástrojem  je  britský  Knowledge  Transfer  Partnership 
(www.ktponline.org.uk), který komplexně podporuje rozvoje spolupráce a transferu 
znalostí  a přitom  efektivně přispívá  k profesnímu  růstu  talentovaných  absolventů 
VŠ.  
b) R&D Tax Credit ve Velké Británii je daňovou úlevou (resp. daňovým dobropisem) 
pro podniky, které realizují VaV aktivity. Tato úprava podnikových daní je zahrnuta v 
daňovém  zákonu  z  dubna  2000  a  v roce  2007  došlo  k dalšímu  rozšíření  této 
podpory. V současné době existují dvě odlišná schémata pro malé a velké podniky: 


 MSP si mohou odečíst od základu daně 150% uznatelných nákladů na VaV 
nebo mohou  získat příspěvek  (daňový dobropis) ve výši 24% uznatelných 
nákladů  na  VaV  v případě  ztráty.  V současné  době  vláda  diskutuje  s EK 
možnost rozšíření této podpory i na podniky do 500 zaměstnanců a zvýšení 
odpočtu na 175%. 


 velké  podniky mají  nárok  na  daňový  odpočet  ve  výši  125%  uznatelných 
nákladů na VaV, přičemž počínaje rokem 2008 byl odpočet zvýšen na 130%. 
Velké podniky nemají nárok na finanční příspěvek v případě ztráty. 


Pro obě skupiny platí i rozdílná pravidla uznatelných nákladů: 
 MSP mohou  uplatnit  náklady  na  výzkum,  který  subkontrahovaly  u  jiných 


organizací;  pokud  obdrží  grant  (další  veřejnou  podporu),  je  jejich  nárok 
pouze snížen; 


 u  velkých  podniků  jsou  subkontrakty  omezeny  zejména  s ohledem  na 
evropská pravidla veřejné podpory. 


Spodní limit pro uplatnění odpočtu je 10 tis. £, horní mez není stanovena. 
Daňové  zvýhodnění  je  nástrojem,  který  používá  řada  zemí,  ale  jiné  tento  nástroj 
odmítají. Domníváme se, že díky specifickým podmínkám ČR nelze žádný stát brát 
jako příklad hodný následování.  
c) To platí  i o podpoře horizontální mobility. Za zvážení stojí v Rakousku používaný 
princip  dočasné  úhrady  sociálního  a  zdravotního  pojištění  za  absolventa  PhD 
přijatého firmou (může být selektivní dle oborů apod.). Účast odborníků z podniků 
na  výuce  či  výzkumu  a  naopak  VaV  pracovníků  v  podnikovém  výzkumu  je  spíše 
otázkou  nastavení  legislativy  a  vytvoření  interních  motivačních  prvků 
managementem  příslušných  institucí  než  převzetím  nějakého  v  zahraničí 
používaného nástroje. To samé platí u tzv. “industrial PhD”. Máme za to, že v této 
oblasti  je  zapotřebí především  zahájit  kvalifikovanou diskusi uvnitř  ČR a  že  z  této 
diskuse lze získat zcela konkrétní náměty. Přílišná inspirace v zahraničí zde může být 
spíše bariérou.  
d)  Fungující  CTT má  naprostá  většina  zavedených  univerzit  v  rozvinutých  tržních 
ekonomikách. Interní organizace a poskytované služby se však liší případ od případu. 
Společný  znakem  je  vlastní  “podnikatelský” plán  takové  instituce důraz na  tvorbu 
špičkového týmu zkušených odborníků s patřičnou sítí kontaktů (nikoliv absolventů 
či pracovníků s omezenými zkušenostmi a kontakty).  
e‐f)  Pro  public  procurement  (veřejné  nákupy)  může  být  inspirací  britský  Small 
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  Business  Research  Initiative 


(http://www.innovateuk.org/deliveringinnovation/smallbusinessresearchinitiative.a
shx), který na  základě hodnocení  inovační poptávky  (potřeb) ve veřejném  sektoru 
de‐facto  vytváří  nové  inovační  příležitosti  pro  podniky  a  v  případě  úspěšných 
projektů v zásadě pomáhá vytvářet nové trhy, neboť podobné potřeby ve veřejném 
sektoru  obvykle  existují  v  mnoha  dalších  institucích  v  mnoha  dalších  zemích. 
Nástroje v oblasti public procurement se však značně  liší v závislosti na národních 
podmínkách a tím konkrétních cílech a patrně žádný z nástrojů nelze převzít tak, jak 
je  realizován.  To  samé  platí  o  nástrojích  proof  of  concept  (či  pre‐seed).  Inspirací 
může  být  skotský  Proof  of  Concept  Programme  (http://www.scottish‐
enterprise.com/start‐your‐business/proof‐of‐concept‐programme.aspx),  který  je 
kofinancován z SF EU. 
U nástrojů podpory proof of concept aktivit by měla proběhnout diskuse dotčených 
institucí o tom, kdo bude implementující subjekt. Zaznamenané názory (MŠMT či TA 
ČR)  mají  v současné  situaci  klady  i  zápory  a  závisí  mj.  na  výsledné  podobě 
připravovaného nástroje.  
Na základě praxe v zahraničí je třeba zvážit také možnosti podpory proof of concept 
aktivit v případech, kdy  žadatelem není výzkumník, ale např.  začínající podnikatel. 
Není  pravdou,  že  všechny  smysluplné  proof  of  concept  aktivity  v podnikatelském 
sektoru budou (mohou být) pokryty fondy rizikového kapitálu.   


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Schválení novely zákona o dani z příjmu  


Celkový objem 
daňových úlev v 
oblasti podnikových 
výdajů na VaV 
(celkem, externí 
nákup VaV) 


Změna v % 
Stanovení cílové 
hodnoty není 
relevantní 


Vytvoření nástrojů na podporu horizontální mobility 


Počet měsíců 
strávených v podniku 
/ na VaV pracovišti 
Počet hodin 
odučených na VŠ  


Změna v % 
Nejsou výchozí 
statistiky 
Rozhodující je 
obsah aktivit, ne 
kvantita 


Zvýšení kvality služeb pro TT 


Počet prodaných 
licencí (celkem, do 
zahraničí) 
Příjmy z prodaných 
licencí (celkem, ze 
zahraničí) 
Počet spin‐offs 
(celkem, nově 
založených) 


Potřeba zavést sběr 
relevantních dat 
pro tvorbu metrik. 
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Zavést a realizovat nástroj na podporu proof of concept 


aktivit  


Zavést a realizovat českou verzi SBRI (public procurement) 


Zavedení a realizace české verze programu Knowledge 


Transfer Partnership 


Úspory v důsledku 
vývoje nových 
technologií / 
produktů 
Příjmy z prodeje 
nových produktů / 
technologií (vč. 
licencí k IP) 


Stanovení cílových 
hodnot není 
relevantní 


Koordinovat a zvýšit účinnost regionální inovační politiky 


Objem investic 
regionálních subjektů 
na podporu inovací a 
konkurenceschopnos
ti (v rámci režimu 
spolufinancování) 
Počet nově 
založených firem v 
rámci nástrojů RIS 
Příjmy z prodeje 
licencí k IP u VaV 
týmů podpořených 
nástroji RIS 


Zvýšení v % 
Není výchozí 
hodnota 


 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Cílová skupina 
Podniky, podnikatelé
Výzkumné instituce, výzkumníci, absolventi 
Intermediární instituce (CTT, inkubátory, inovační centra ad.) 


Finanční dopady 


a) Knowledge 
transfer 
partnership 


Náklady na přípravu a pilotní ověření 20 mil. (jednorázové) ‐
státní rozpočet (MPO) 
Náklady na realizaci programu  50 mil. (roční) ‐ státní 
rozpočet (MPO) 
Přínosy: noví špičkoví pracovníci ve firmách a růst daňových 
výnosů do státního rozpočtu 


b) Novela zákona 
o dani z příjmu 


Počáteční náklady v řádu max. prvních mld. Kč budou do 3 let 
vyváženy a poté v postupně rostoucím řádu převáženy vyšším 
výnosem daní u podpořených firem v důsledku růstu jejich 
hospodářského výkonu. V období do 5 let by měly celkové 
fiskální přínosy přesáhnout řád mld. Kč. 


c) Horizontální 
mobilita 


Náklady na přípravu 20 mil. Kč (jednorázově) ‐ státní rozpočet 
(MŠMT) 
Náklady na realizaci programu 100 mil. Kč  (ročně) ‐ státní 
rozpočet (MŠMT) 
Přínosy: kontinuální zvýšení kvality výuky a absolventů, vznik a 
rozvoj nových sítí spolupráce mezi podnikovým a VaV sektorem 


d) CTT 
Náklady na realizaci programu 50–100 mil Kč (ročně) ‐
státní rozpočet (MŠMT) 







Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem 


6  
 


40 
   
In
o
va
ce
  Náklady na metodické centrum 10 mil Kč (ročně) ‐ státní 


rozpočet (MŠMT/TAČR) 
Přínosy: Rozvoj kvalitních služeb TT, průběžný růst příjmů VaV 
institucí z komercializace výsledků VaV 


e) proof of 
concept 


Náklady na přípravu programu 25 mil Kč (jednorázově) ‐ státní 
rozpočet (MŠMT) 
Náklady na pilotní ověření (v první fáze) ‐ 80‐120 mil Kč 
Náklady na realizaci programu v případě prokazatelného 
přínosu této podpory  200 ‐ 300 mil Kč (ročně) ‐ státní rozpočet 
(MŠMT / TAČR) 
Přínosy: nové komerčně uplatnitelné IP 


a) Knowledge 
transfer 
partnership 


Náklady na přípravu a pilotní ověření 20 mil Kč (jednorázové) ‐
státní rozpočet (MPO) 
Náklady na realizaci programu  50 mil Kč (roční) ‐ státní 
rozpočet (MPO) 
Přínosy: noví špičkoví pracovníci ve firmách a růst daňových 
výnosů do státního rozpočtu 


 


 


Popis realizace projektu 
 
a) program Knowledge transfer partnership 


MPO v současnosti testuje na pilotních projektech, jak bude program v českých podmínkách fungovat. Na základě 
vyhodnocení průběhu a  výsledků  realizovaných projektů  je  třeba připravit ostrou  verzi programu a  zahájit  jeho 
realizaci.  
Základní princip implementace je následující:  


 koordinátor (MPO či pověřená instituce) shromažďuje poptávku firem po řešení specifických problémů (např. 
vývoj  technologie);  doporučujeme  zapojit  i  možnost  zapojení  zahraničních  firem,  byť  jejich  účast  bude 
zpočátku  sporadická; pro maximalizaci přínosu programu  je  třeba  věnovat  trvalou péči  generování  vhodné 
poptávky firem, což bude vyžadovat aktivní vyhledávání vhodných firem; 


 absolventi  VŠ  se  hlásí  do  programu  na  základě  koordinátorem  vypsaných  témat/projektů;  koordinátor  ve 
spolupráci s firmami organizuje výběrové řízení; uchazeči tak soutěží o získání projektu; výběru podpořených 
uchazečů se účastní zástupce zapojené firmy; 


 úspěšný uchazeč dostává rozpočet na realizaci projektu a spolupracuje s firmou a dalšími výzkumníky, experty 
ad. lidmi, které si sám vybere pro řešení projektu; rozpočet kromě mzdy obsahuje i zdroje na nákup služeb VaV 
apod.;  


 koordinátor  má  vlastní  procesní  tým,  který  asistuje  úspěšným  uchazečům  při  realizaci  jejich  projektů  (v 
organizační  či administrativní práci, aby  se uchazeč mohl věnovat  výhradně manažerské a odborné  stránce 
projektu);  


 koordinátor  buduje  síť  výzkumníků  se  zájmem  o  zapojení  do  programu  jako  nezávislí  experti  či  nabízející 
výzkumné kapacity;  


 projekty  trvají  od  půl  roku  do  3  let,  v případě  úspěchu  (spokojenosti  firmy  s řešením)  firma  nabídne 
absolventovi  programu  pracovní místo  a  zároveň  získává  vysoce  kvalifikovaného  odborníka,  který  prokázal 
mimořádné manažerské a technické kompetence; projekty jsou etapizovány a průběžně hodnoceny; rozpočet 
může být navýšen či zkrácen na základě výsledků v předem definovaných “milestones”; 


 







Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem 


7 
 


In
o
vace


40 
b) nepřímé nástroje podpory soukromých výdajů na VaV 


Proces  novelizace  zákona  o  dani  z  příjmů  v  současnosti  běží.  V  rámci  pracovní  skupiny,  která  k  tomuto  byla 
vytvořena, bylo  schváleno,  aby poplatník mohl od  základu daně odečíst  také  vlastní  výdaje na VaV  realizovaný 
externě v rámci VŠ či VVI.  
Úkolem nyní je dohled nad přijetím navržených změn zákona. Z hlediska dalšího rozvoje nástrojů nepřímé podpory 
soukromých  výdajů  na  VaV  je  důležité  systematicky  monitorovat  efekty  provedených  změn  (včetně  sběru 
“měkkých”  informací přímo od dotčených subjektů –  firem  i  jejich partnerů na straně VŠ  či VVI) a pokračovat v 
odborné  diskusi  nad  nastavením  konkrétní  výše  a  formy  daňového  zvýhodnění  a  dalším  rozvojem  tohoto  typu 
nástrojů. 
Hodnocení a další rozvoj těchto nástrojů by mělo být prováděno v kontextu celkové situace v podnikovém sektoru, 
která se v současnosti vyznačuje velmi omezenou inovační poptávkou, zejména pokud jde o inovace vyššího řádu. 
 
c) nástroje horizontální mobility 


Máme  za  to,  že  výchozím  krokem  v  tomto opatření  je  široká diskuse odborníků  z podnikového,  výzkumného  a 
vzdělávacího sektoru. Z každé z  těchto stran přichází  řada návrhů na posílení horizontální mobility a zároveň se 
jednotlivé  strany  obvykle  nejsou  schopny  dohodnout  na  společném  postupu.  Zainteresovaní  lidé  opakovaně 
upozorňují na to, že bariérou v této oblasti není ani tak legislativa jako osobní motivace jednotlivců (obvykle těch, 
kteří rozhodují) ve VaV a vzdělávací sféře. Stejně tak upozorňují na potřebu iniciace a zprostředkování vytvoření a 
rozvoje sítí spolupráce vedoucí k horizontální mobilitě. V tomto kontextu je třeba: 


 vytvořit platformu pro odbornou diskusi o možnostech a nástrojích podpory horizontální mobility 


 identifikovat potřebné změny v legislativě (budou‐li takové) – problémem je spíše to, že legislativa neobsahuje 
“návod”, jak postupovat, což v praxi veřejných institucí často vede k neochotě a obavám z nezvyklých řešení 


 navrhnout konkrétní podpůrné nástroje  (např. platba  sociálního a  zdravotního pojištění  za hostujícího/nově 
přijatého zaměstnance) pro zvýšení motivace k horizontální mobilitě 


 zajištění zdrojů (vytvoření programu MŠMT nebo i MPSV) pro financování podpůrných nástrojů 


 spolupráce rezortů (zejména MŠMT a MPO) s Technologickou agenturou ČR, která je ze zákona odpovědná za 
realizace programů pro podporu inovací a aplikovaného VaV 


 
d) kapacity a kvalita služeb (vč. nových služeb) pro TT 


Klíčovým předpokladem plně  funkčních CTT  je kritická masa poptávky zevnitř samotných  institucí, při nichž  jsou 
CTT  rozvíjena.  Převládají‐li  v  akademické  obci  dané  instituce  negativní  názory  na  aplikace,  transfer  znalostí  a 
komercializaci,  nelze  očekávat  plně  funkční  CTT.  Vnitřní  prostředí  VŠ  /  VVI,  interní  poptávka  po  spolupráci  s 
podniky a komercializaci jsou základním předpokladem rozvoje funkčních CTT. Další jsou pak zkušení odborníci na 
TT, kterých  je v Česku velmi málo. Na druhou stranu  je třeba zdůraznit, že pro zajištění funkčního CTT není třeba 
velkého počtu  lidí. Stejně tak  je třeba zdůraznit, že komerčně využitelných výsledků nevzniká mnoho. Na základě 
uvedeného je třeba: 


 Zahrnout  úspěšný  technologický  transfer  do  systému  hodnocení  výsledků  veřejných  VaV  institucí  jako 
plnohodnotný důkaz kvality výzkumu na dané instituci. 


 Vytvořit  v  rámci  struktury MŠMT  či  při  TAČR  (rozhodnutí  vyžaduje  diskusi)  specializovaný  tým  špičkových 
odborníků na TT pro poskytování poradenství manažerům VaV institucí a jejich CTT. 


Tento  tým  (3  –  5  špičkových  zkušených  odborníků)  vybavený  vlastním  administrativním  aparátem  bude  (i) 
poskytovat konzultace v oblasti nastavení  interních procesů, podpůrných nástrojů atd.,  (ii) organizovat stáže 
pro místní specialisty v úspěšných CTT v zahraničí, (iii) zprostředkovávat kontakty a mezinárodní spolupráci v 
TT, (iv) monitorovat problematiku TT v ČR, (v) iniciovat a vytvářet nástroje podporující pro‐aplikační atmosféru 
uvnitř VaV institucí.  


 Zvážit potřebu zavedení programu podpory rozvoje LZ pro poskytování služeb TT. Vedle investic do odborného 
rozvoje pracovníků CTT a dalších pracovníků VaV institucí věnujících se interními či externími službami v oblasti 
spolupráce  s  podniky  a  TT  je  třeba  zvážit  potřebnost  a  potenciální  přínosy  ze  spolufinancování mzdových 
nákladů.  Nárok  na  získání  této  dotace  by  podléhal  ověření  ze  strany  výše  uvedeného  týmu  špičkových 
poradců. Klíčoví lidé funkčních CTT totiž musí být špičkoví odborníci s patřičnými zkušenostmi a kontakty. Pro 
získání  tohoto  typu  lidí  do  CTT  je  nezbytné  vytvořit  odpovídající  mzdové  podmínky,  což  v  současnosti 
představuje pro řadu institucí problém.   
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e) proof of concept 


Pod MŠMT již byla vytvořena pracovní skupina na přípravu tohoto nástroje. Výstupy však zatím nejsou veřejné. Na 
základě rozhovorů se 140 předními výzkumníky máme za to, že: 


 Není vhodné pro  české podmínky zavádět nástroj založený na principu  fondu, neboť zde není síť zkušených 
specialistů s ambicí investovat vlastní prostředky do proof of concept aktivit. 


 Výhledově je třeba možnost postupného přechodu nástroje na fond zvážit. 


 Absorpční  kapacita  je  velmi  omezená,  jakkoliv  zájem mezi  výzkumníky  o  tento  nástroj  bude  vysoký.  Pro 
zajištění efektivity vynaložení veřejných prostředků na tento nástroj  je klíčovým úkolem vytvoření vhodného 
mechanismu hodnocení a výběru projektů. Je třeba zabránit, aby v hodnotící a výběrové komisi byla převaha 
zástupců VaV sektoru, neboť ten je hlavním příjemcem prostředků na proof of concept.  


 Povaha rozvoje  (dotahování) výsledků výzkumu směrem ke komerčně atraktivním výsledkům vyžaduje  jasné 
stanovení cílů a metrik  jejich dosažení. Zároveň  je třeba umožnit (na základě průběžného hodnocení) odklon 
od původních cílů, neboť v průběhu projektu se mohou ukázat nové komerčně atraktivní směry.  


 Je  třeba  systematicky  rozvíjet  vazbu  vybíraných  projektů  na  zájem  konkrétních  podnikatelů  /  investorů  o 
komerční  využití  výsledků předložených projektů. Vytvoření  takového  systému  je nezbytně evoluční proces 
vyžadující postupné budování zkušeností  implementujícího subjektu. Proto by měl být objem prostředků pro 
pilotní ověření (první fáze) nízký (80‐120 mil Kč) a v případě prokazatelného přínosu této podpory by mohl být 
zvýšen (cca. 200 – 300 mil Kč ročně).    


 
f) public procurement 


Program  vytváří  poptávku  po  inovativních  produktech/technologiích  prostřednictvím  koordinace  a  selekce 
poptávky  institucí  veřejného  sektoru.  Veřejné  peníze  jsou  určeny  na  vývoj  inovativního  řešení  konkrétního 
problému.  Zároveň  motivují  firmy  k hledání  vhodných  partnerů  pro  spolupráci,  čímž  se  veřejné  prostředky 
dostávají prostřednictvím podpořené firmy zpět do výzkumných institucí. V případě vývoje úspěšného řešení tímto 
vznikají významné nové obchodní příležitosti. Při výběru vhodných potřeb (poptávky) a vývoji úspěšného řešení lze 
očekávat, že nové řešení budou potřebovat v příslušných veřejných institucích nejen v ČR.   
Klíčovým procesem  celého projektu  je  aktivní  komunikace  s veřejnými  institucemi,  kde  vznikají potřeby nových 
(technologicky náročných)  řešení problémů. Obvyklým cílem  takových  řešení v UK, USA bývá: snížení nákladů na 
proces,  zvýšení bezpečnosti procesu,  technologie, úspora energie,  zrychlení procesu,  zvýšení účinku. Projekt  lze 
rozdělit do 4 etap, které na sebe navazují. 


1. Příprava 


 Detailní koncepce programu (cíle, podmínky, selektivní zaměření atd.) 


 Aktivní vyhledání poptávky ve veřejných institucích (zejm. zdravotnictví, policie, armáda, 
záchranný systém, doprava, vzdělávání ad.) 


 Tvorba odborné komise pro hodnocení poptávky, výběr a tvorbu témat pro výběrová řízení 


2. Pilotní ověření programu 


 Spuštění programu pro vybrané téma (okruh dílčích témat) 


 Hodnocení a úprava podmínek dle jeho výsledků  


3. Ostrá verze programu 


 Sestává z několika tematicky zaměřených výběrových řízení „na nákup vývoje nového zařízení 
nebo nákup vývoje nových služeb“ 


4. Monitoring a průběžná evaluace 


Do  konkrétní  soutěže  se  hlásí MSP,  výzkumníci  (zvažující  založení  firmy).  Komise  odborníků  ve  spolupráci  se 
zástupci  poptávající  instituce  vybere  projekty  k podpoření  (např.  3  pro  dané  téma).  Vybrané  projekty  jsou 
rozfázovány a monitorovány ve spolupráci se zástupci poptávající veřejné instituce. V reakci na průběžné výsledky 
jsou firmám uvolňovány prostředky na realizaci dalších fází. Prototypy řešení (produktů) jsou testovány v praxi. Na 
tomto základě si poptávající  instituce vybere nejlepší  řešení. U dalších  řešení, která se dostala do  fáze  testování 
prototypu, odborná komise rozhodne o dalším využití (konec podpory, pokračování podpory, využití jinou institucí 
apod.) 
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g) podpora spolupráce a TT v regionech 


Prakticky každý kraj v ČR má regionální inovační strategii či jinak pojmenovaný rozvojový dokument, jehož cílem je 
podpora  inovací,  resp. na  inovacích  založené konkurenceschopnosti místní ekonomiky. Rozvoj nástrojů podpory 
inovací na úrovni regionů je poněkud živelný, nikdo příliš nehodnotí jejich přínos a finanční gestoři (obvykle kraj či 
město) často nemají potřebné odborné kapacity na řízení či dohled nad realizací regionální inovační strategie (jsou 
však výjimky  jako Jihomoravský kraj). To se pak promítá v neochotě  investovat potřebné zdroje do  lidí, kteří mají 
tyto  strategie  a  nástroje  realizovat.  Stejný  problém  stojí  za  nízkou  kvalitou  služeb  mnoha  podnikatelských 
inkubátorů, VTP aj. institucí.  
V zemích se zavedenou  inovační politikou  je přitom regionální úroveň  jako platforma pro  implementaci  inovační 
politiky  považována  ze  stejně  významnou  jako  úroveň  národní.  V  řadě  případů  je  totiž  přínosnější  nástroje 
implementovat z úrovně regionu a zajistit tak mnohem vyšší citlivost nástrojů (a tím zvýšit jejich přínos) na místně 
či oborově specifické problémy. Na základě rozboru uvedeného problému navrhujeme: 


 Zmapovat současnou situaci v oblasti regionálních politik a nástrojů podpory inovací / konkurenceschopnosti. 
Jedním z výsledků bude identifikace fungujících nástrojů vhodných k podpoře z národní úrovně formou dotace 
na  realizaci  (nutno  zachovat  princip  spolufinancování).  Příkladem  takových  nástrojů  jsou  např.  Inovační 
vouchery či Inovační akademie, což jsou nástroje realizované Jihomoravským inovačním centrem v Brně.  


 Vytvořit malý odborný  tým při MPO  (3  ‐ 5  lidí) vybavený administrativním aparátem,  jehož úkolem bude  (i) 
monitoring  a  vyhodnocování  regionální  inovační  politiky,  (ii)  vyhledávání  vhodných  nástrojů  pro  získání 
podpory z národní úrovně, čímž MPO získá silný nástroj na koordinaci podpory inovací v regionech, (iii) iniciace 
spolupráce a  šíření dobré praxe  jak mezi  regiony v  ČR  tak  s  regiony  ze  zahraničí,  (iv) koordinace  regionální 
inovační politiky s cílem zvýšit účinnost národní inovační politiky, (v) metodická podpora při tvorbě a realizaci 
RIS a nástrojů podpory inovací, (vi) monitoring a šíření zahraniční dobré praxe.  


 Zajistit prostředky a vytvořit program na podporu (princip spolufinancování) regionálních veřejných institucí v 
oblasti koncepce a realizace podpory  inovací a konkurenceschopnosti. V závislosti na prokázaných přínosech 
by  program  poskytoval  dotaci  v  podobě  tzv.  “výkonnostního  bonusu”  na  posílení  realizace  vybraných 
nástrojů3.  


 
Výstupy projektu 


 Program Knowledge transfer partnership 


 Novela zákona o dani z příjmu 


 Nové nástroje a program podpory horizontální mobility 


 Zvýšení kvality služeb TT a zabránění nekoordinovanému rozvoji CTT 


 Program na podporu proof of concept aktivit 


 Program cíleného výzkumu pro potřeby veřejného sektoru podporující inovace v MSP 


 Zvýšení kvality regionální inovační politiky, zlepšení služeb podpůrné infrastruktury v regionech 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                                 
3  Tímto by bylo možné mj. odradit některé  regiony od pouhého  kopírování nástrojů bez ohledu na místní podmínky  (např. 
Inovační vouchery v Karlovarském či Královéhradeckém kraji) 
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Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


a) program knowledge transfer partnership 


Vyhodnocení pilotního programu  6/2011  12/2011  MPO 
Vyhodnotit průběh, výsledky, 
přínosy a poznat problémy – 
využít pro přípravu programu 


Zavedení ostré verze programu  1/2012  2020  MPO 
Řízení programu, vč. 
kontinuální evaluace a 
zlepšování implementace 


b) daňové zvýhodnění podnikových investic do VaV


Novela zákona o dani z příjmu  2011  2012  MF 


Rozšířit možnost snížit základ 
daně z příjmu poplatníka o 
výdaje na VaV, který ve 
prospěch a na náklady 
poplatníka provádí výzkumný 
veřejný sektor 


c) posouzení možností a zavedení nástrojů podpory horizontální mobility


Iniciace odborné diskuse  9/2011  3/2012  MŠMT  
Platforma odborné diskuse a 
identifikace vhodných 
nástrojů  


Vytvořit program na podporu 
horizontální (intersektorální) mobility 


2012  2020 
MŠMT ve 
spoluprá
ci s TAČR 


Vytvoření a realizace nástrojů 
podpory mezisektorové 
mobility. 


d) rozvoj kapacit CTT pro zvýšení kvality poskytovaných služeb


Program podpory rozvoje LZ pro 
řízení a poskytování služeb v oblasti 
TT 


2011  2015+4  MŠMT 


Grantové schéma (princip 
spolufinancování) pro 
podporu projektů VŠ, jejich 
dílčích jednotek a VVI 


Metodické poradenské centrum  2011  2020 
MŠMT / 
TAČR 


Malý tým špičkových 
odborníků – metodických 
poradců pro podporu TT 


                                                                 
4 Prodloužení dle výsledků a aktuálních potřeb 
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e) program na podporu “proof of concept” aktivit


Příprava a pilotní ověření   2011  2013 
MŠMT / 
TAČR 


Příprava již probíhá v rámci 
usnesení o vytvoření “pre‐
seed fondu” 


Ostrá verze a postupná úprava 
implementace programu 


2014  2020  TAČR 


Realizace programu (vč. 
možnosti postupného 
přechodu na / postupného 
převedení části prostředků do 
pre‐seed fond / u) 


f) public procurement 


Příprava podmínek a koncepce 
programu a pilotní ověření 


6/2011  2013 
MPO / 
TAČR 


Koncepční příprava a tvorba 
podmínek pro realizaci 
programu  


Realizace programu  2014  2020  TAČR 
Realizace ostré verze 
programu 


g) regionální nástroje podpory spolupráce a TT


Průzkum a ověření poptávky  9/2011  6/2012  MPO 


Zhodnocení současného stavu 
v oblasti regionálních nástrojů 
podpory inovací a identifikace 
potřeb v oblasti podpory a 
koordinace 


Vytvoření a realizace programu  7/2012  2020  MPO 


Grantové schéma na podporu 
koncepčního rozvoje podpory 
inovací a 
konkurenceschopnosti v 
regionech 


Evaluace a metodická podpora  9/2011  2020  MPO 


Monitoring, evaluace 
a metodická podpora pro 
realizaci regionální inovační 
politiky v ČR 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Zefektivnění fungování zdravotních pojišťoven 


Gestor  MZd  Spolugestor  MF, MPSV 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2013 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Zpřehlednění  postavení  pojišťoven  v  systému  je  nutnou  podmínkou  zefektivnění 
jejich fungování. Obsahem projektu bude zejména systémové zrovnoprávnění VZP s 
ZZP, nové právní ukotvení zdravotních pojišťoven a normalizace jejich účetnictví. 
Cílem  bude  také  vyšší  míra  zodpovědnosti  statutárních  orgánů  za  hospodaření 
pojišťoven. 
Otevře se rovněž možnost pro realokaci úspor na programy pro pojištěnce, čímž se 
posílí možnost konkurence mezi zdravotními pojišťovnami a dále zesílí tlak na jejich 
efektivitu. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


V  současné době existuje  jeden  zákon pro VZP a  jeden  zákon pro  zaměstnanecké 
zdravotní  pojišťovny  (551/1991  a  280/1992).  Současná  situace  vytváří  určitou 
nerovnoprávnost mezi  jednotlivými pojišťovnami. Nový zákon by měl  také díky sui 
generis  právnické  formě  pojišťoven,  avšak  standardně  vedenému  účetnictví, 
poněkud  přiblížit  hospodaření  pojišťoven  běžným  obchodním  společnostem. 
Fondové hospodaření  se ukazuje být neoptimální  formou,  která  komplikuje  řízení 
pojišťoven,  nemá  obdobu  ve  standardních  společnostech  a  znemožňuje  užívání 
mnoha obvyklých nástrojů řízení společnosti. 
V současnosti členové vrcholných orgánů pojišťoven rovněž neručí svým majetkem, 
jak je běžné u jiných typů společností. 


Příklad ze 
zahraničí 


Holandsko a Německo (volitelné plány, společné nákupy, pozitivní lékové seznamy), 
Velká  Británie  (od  národního  systému  k diferenciaci  nabídky  několika  subjekty; 
vnitřní  konkurence  v  rámci  národní  zdravotní  služby,  připuštění  soukromých 
poskytovatelů). Rovněž  rozšířené  jsou standardní zodpovědnosti  členů správních a 
dozorčích rad v pojišťovnách v zahraničí. 


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Institucionální nastavení fungování 
pojišťoven 


Přijetí nového zákona zavádějícího
standardní účetnictví, odpovědnost 
správních rad atd. 


Ano/ne 
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Jednotná právní úprava formy a 
postavení zdravotních pojišťoven  


Odstranění dosavadní ambivalentnosti při 
existenci dvou zákonů zrušením správní 
rady;  
právní forma ZP sui generis; 
úprava volby a složení statutárního 
orgánu;  
nastavení podmínek pro zaručení 
obezřetného řízení.  


Ano/ne 


Zvláštní úprava účtování zdravotních 
pojišťoven fungujících na fondovém 
principu   


Účtování na principu aktuálním souvztažně 
s účty zúčtovacích vztahů; 
účtování o základním fondu, provozním a 
rezervním fondu odděleně; 
rezervní fond veden Kanceláří, pravidla 
pro čerpání z něj kontrolována MZd a MF; 
separátní účetnictví v případě vyplácení 
dávek nemocenské zdravotními 
pojišťovnami.  


Ano/ne 


Zpřísnění stávající právní úpravy o 
zajištění dostupnosti zdravotní péče 


Definice místní dostupnosti a zajištění 
dostupnosti časové; 
zavedení veřejně přístupných čekacích 
listin a maximální čekací doby.   


Ano/ne 


Transparentnost výběrových řízení pro 
zajištění významu rovnováhy kvality a 
ceny 


Závazné pozitivní seznamy léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků; 
indikativní parametry úhradového 
systému jako výsledek výběrových řízení; 
povinnost zdravotnických zařízení 
předepisovat v souladu s pozitivními 
lékovými seznamy; 
přednostní vydávání léčiv ze Seznamu 
lékárnami.  


Ano/ne 


Oprávnění k provozování komerčního 
zdravotního pojištění formou připojištění 
k v.z.p. či pojištění osob nekrytých 
zákonem o v.z.p.  


Možnost zakládání dceřiných spol. nebo 
spolupráce s komerčními pojišťovnami; 
kontrola komerčního pilíře ČNB.  


Ano/ne 


Dohled nad hospodařením a zajištěním 
nároků pojištěnců vyplývajících ze 
zákona o v.z.p.  


Dohled nad hospodařením dohledovým 
orgánem MF zveřejňováním zpráv; 
dohled nad zajišťováním nároků 
pojištěnců MZd, resp. MPSV.  


Ano/ne 


Dohled nad Kanceláří zdravotních 
pojišťoven  


Zajištění činnosti centrálního registru,
výběru pojistného na v.z.p, jeho 
přerozdělení.  


Ano/ne 
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Úprava společných činností zdravotních 
pojišťoven  


Zřízení Kanceláře zdravotních pojišťoven;
snížení administrativní zátěže např. 
formou převzetí činností VZP ČR Kanceláří; 
zpřesnění kompenzace rizika zdravotních 
pojišťoven přerozdělováním vybraného 
pojistného na jednotlivé zdravotní 
pojišťovny Kanceláří; 
zajišťovací fond jako adresná rezerva 
pojišťoven.  


Ano/ne 


 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Cílová skupina 
projektu 


Zdravotní pojišťovny, MPSV, MZd, územně správní celky.


Finanční dopady 


Obtížně vyčíslitelné, v krátké době určité náklady na změnu systému účetnictví. 
 
Financování  Kanceláře  nesníží  zdroje  na  úhradu  zdravotní  péče.  Kancelář  bude 
financována  z  provozních  prostředků  zdravotních  pojišťoven  na  jejich  společnou 
agendu,  dnes  roztříštěnou  mezi  různé  entity  jako  je  např.  Národní  referenční 
centrum,  Svaz  zdravotních  pojišťoven  či  VZP.  Nadto,  předpokladem  pro  kvalitní 
soutěž na trhu zdravotních pojišťoven je rovné postavení VZP, která proto nesmí mít 
postavení administrátora systému. 


 


Popis realizace projektu 
 
V první  fázi  projektu  je  třeba  pro  změnu  nastavit  institucionální  podmínky  prostřednictvím  úpravy  současných 
zákonných norem. Ve spolupráci MZd, MPSV, zdravotních pojišťoven i dalších zainteresovaných partnerů je třeba 
zpracovat  analýzy  ohledně  podoby  nové  právní  formy.  Za  další  fázi  lze  považovat  legislativní  proces.  Samotná 
implementace potom bude již v gesci jednotlivých zdravotních pojišťoven. 
 


Výstupy projektu 


Výstupem  první  fáze  bude  nová  zákonná  norma,  výstupem  druhé  fáze  pak  samotné  nové  vnitřní  nastavení 
zdravotních pojišťoven. 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Přípravné analýzy  2011  2012 MZd Přípravné  analýzy  k chystaným 
změnám.  


Legislativní proces a 
implementace ze strany ZP 


2012  2013 MZd Legislativní proces a  implementace 
ze strany ZP. 
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Příloha č. 4 
 
Opatření se vztahem k boji proti korupci 
 


Strategie  mezinárodní  konkurenceschopnosti  České  republiky  na  období  2012  –  2020  (SMK)  je  zaměřena  na 
zefektivnění  české  ekonomiky,  s nímž  nutně  souvisí  i  odstraňování  korupce,  jakožto  společenského  jevu,  který 
efektivitu české ekonomiky výrazně snižuje (hovoří se o dopadech až ve výši 1 – 3% HDP ročně). Vizí SMK je zajistit 
prostřednictvím  zvýšení  konkurenceschopnosti  pro  české  občany  a  české  podniky  dlouhodobě  udržitelný 
ekonomický růst podpořený kvalitním institucionálním prostředím. Proto se SMK hlásí v obecné rovině k Strategii 
vlády  v boji proti  korupci na období  let 2011  a 2012. Některá opatření  v boji proti  korupci pak  SMK přejímá  a 
rozšiřuje,  vzhledem  k jejich  významným  pozitivním  synergiím  s posilováním  české  konkurenceschopnosti. Mezi 
taková opatření a projekty patří: 


 Projekty zaměřené na boj proti korupci obecně: 
o Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem, rozpočtová transparentnost 
o Důsledná  aplikace  RIA  a  CIA  v legislativním  procesu  a  s nimi  spojené  veřejné  konzultace  a 


transparentní lobbying 
o Otevřené vládnutí a zveřejňování dat a informací o veřejných institucích 


 Dílčí projekty zaměřené na boj proti korupci v určité oblasti: 
o Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků 
o Transparentnost  výběrových  řízení  pro  zajištění  významu  rovnováhy  kvality  a  ceny  při  nákupu 


léků 
o Transparence v migrační politice  
o Stabilní systém hodnocení kvality VaV institucí 


Pro  komplexní  představu  jsou  níže  v tomto  dokumentu  uvedeny  základní  charakteristiky  obecných  opatření 
zaměřených na posilování konkurenceschopnosti a boj proti korupci. 


Projekty zaměřené na boj proti korupci obecně 


Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem, rozpočtová transparentnost 


Z hlediska SMK mají protikorupční aspekty následující navrhovaná opatření: 
1.  finanční kontrola, finanční řízení a transparence veřejných rozpočtů, 
2.  dispozice s veřejným majetkem, 
3.  veřejné nákupy – zejména ty uskutečňované prostřednictvím veřejných zakázek. 
 
Ad 1) Pro zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity veřejného sektoru v ČR je základní podmínkou fungování 
finanční  kontroly  a  finančního  řízení.  Základem  pro  navrhované  změny  v  procesech  nakládání  s  veřejnými 
prostředky  je  zavedený  řídící a  kontrolní  systém na  všech úrovních  veřejné  správy  ČR  se  zvláštním důrazem na 
oblast veřejných rozpočtů. 
Finanční  kontrolu  ve  veřejné  správě  upravuje  v  současné  době  zákon  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole  ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zcela nenaplňuje nejlepší praxi finančního řízení, jehož 
nedílnou  součástí  je  kontrola  jako  prevence  a  jeden  z  účinných  nástrojů  pro  odhalování  indikátorů  korupce, 
podvodů, zneužívání aktiv státu a EU. V rámci plnění Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 
(dále jen „Protikorupční strategie“) se připravuje novela tohoto zákona, nicméně ve střednědobém horizontu se dá 
očekávat nutnost jeho nahrazení novou koncepční úpravou. 
Realizace nového zákona o  finančním  řízení a  interním auditu by mohla vycházet z  řady analýz a projektů, které 
byly  vypracovány  v  rámci  a  v  návaznosti  na  dokument  „Koncepce  kontrolního  systému  v  ČR  se  zaměřením  na 
finanční kontrolu“ na léta 2006 až 2013, kterou vláda schválila svým usnesením č. 1570 dne 7. prosince 2005. Tato 
koncepce byla vypracovaná v návaznosti na negociační  jednání před vstupem ČR do EU ke kapitole 28: Finanční 
kontrola a ostatním navazujícím kapitolám a na základě analýzy současného systému kontroly ve státní správě ČR 
(schválené Usnesením vlády č. 738/2005) a zohledňuje výsledky konzultací s odborníky EK a členských států EU v 
rámci  probíhajících  twinningových  projektů,  mezinárodních  a  národních  konferencí  k  problematice  řídícího  a 
kontrolního systému veřejné správy moderního státu 21. století, jakož i poznatky z dosavadní praxe.  
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Realizace navrhovaného opatření ve střednědobém horizontu by měla vést k zefektivnění nakládání s veřejnými 
prostředky v úzké provázanosti na právní ukotvení konceptu zásadních změn v oblasti manažerské odpovědnosti, 
interního  auditu  a  centrální  koordinace  obou  těchto  základních  prvků  řídícího  a  kontrolního  systému  veřejné 
správy. 
S problematikou kontroly hospodaření státu a veřejných institucí souvisí ještě otázky spojené s veřejnou kontrolou. 
V  této  oblasti  je  dlouhodobým  problémem,  který  efektivně  znemožňuje  veřejnou  kontrolu,  nepřehlednost 
veřejných rozpočtů pro veřejnost a občany. Z tohoto důvodu se navrhuje publikace veřejných rozpočtů ve formátu 
srozumitelném pro veřejnost a s jejich případným následným navázáním na systém Státní pokladny.  
 
Ad 2) Roztříštěnost právní úpravy a neexistence centrálního zveřejňovacího systému v určité míře nahrává korupci 
a neefektivitě při dispozici veřejným majetkem, neboť zájemce ze soukromého sektoru o koupi/pronájem/směnu 
aj. musí sledovat mnoho různých zdrojů informací.  
Tento systém tedy na straně poptávky nemotivuje dostatečnou hospodářskou soutěž – a přitom veřejné instituce 
každoročně pronajímají nebo prodávají majetek v  řádu miliard korun. Opatření navrhované v  tomto projektu se 
zaměřuje na zefektivnění interakce nabídky a poptávky po veřejném majetku a na zvýšení průhlednosti nakládání s 
ním, což by mělo přispět ke zvyšování výnosů z této činnosti.  
Navrhují se dvě opatření. První spočívá v realizaci centrální platformy, kde by měly být soustředěny  informace o 
všech dispozicích majetkem veřejných  institucí a kde bude možné uživatelsky příznivé vyhledávání, bude vedena 
statistika o dispozici veřejným majetkem i o jeho kupcích, prodejních cenách apod. Platforma by měla být zároveň 
výhledově  propojena  se  systémem  Státní  pokladny  tak,  aby  mohla  být  efektivně  využita  pro  účely  finanční 
kontroly.  
Druhé opatření pak směřuje k rozboru právní úpravy dispozice veřejným majetkem a k její případné změně. Změna 
by se mohla týkat zakotvení jednotného postupu při dispozici veřejným majetkem pro veřejné instituce, které se v 
současnosti řídí různou právní úpravou. Postup prací na druhém z navrhovaných opatření by měl být koordinován 
mezi resorty (zejména MF a MV a dalšími rezorty a institucemi).  
Zvýšená  efektivita  při  prodeji  veřejného  majetku  má  potenciál  být  významným  prvkem  v  budování 
konkurenceschopnosti  ČR  i v boji proti korupci. Opět,  i v  tomto případě  je možné  říci, že by  toto opatření mělo 
přispět k omezení korupce, větší efektivitě nakládání s veřejnými prostředky a k tlaku na zlepšení cen, za které se 
prodeje veřejného majetku realizují. 
 
Ad  3)  Dostupná  data  o  veřejných  zakázkách,  které  jsou  jednoznačně  považovány  za  jednu  z korupcí  nejvíce 
zasažených  oblastí  veřejných  institucí,  ukazují,  že  je  na  straně  nabídky  –  tj.  mezi  dodavateli  ‐  nízká  míra 
konkurence.  To  je  významný  problém,  neboť  nelze  dosáhnout  úspor  z  efektu  konkurence.  Tato  situace  navíc 
naznačuje, že řada podnikatelů se o zakázky neuchází, buď proto, že předpokládá, že je bez korupce nelze vyhrát, 
nebo proto, že se o nich ani nedozví. 
Z tohoto důvodu je důležité, aby systém veřejných zakázek regulovaný zákonem o veřejných zakázkách (podlimitní 
a nadlimitní zakázky) nebo směrnicemi zadavatele  (zakázky malého rozsahu) byl přehlednější,  transparentnější a 
lépe kontrolován. K tomuto cíli směřují opatření navrhovaná v rámci tohoto projektu, která se týkají zejména lepší 
publicity,  monitoringu,  kontroly  a  přehlednosti  zadávání  veřejných  zakázek.  Část  opatření  je  legislativního 
charakteru  a  předpokládá  novelizace  zákona  o  veřejných  zakázkách,  část  opatření  je  pak  spíše  nelegislativního 
charakteru a zabývá se technickými řešeními, která mají vést k větší transparenci a soutěži o veřejné zakázky mezi 
uchazeči. 
Podobně problematická jako ve veřejných zakázkách, ne‐li horší, je i situace týkající se veřejných soutěží o granty, 
podpory a jiné veřejné prostředky. I zde se vytváří prostor pro korupci, daný složitostí procesů při žádání o veřejné 
prostředky, dále nízkou mírou  transparence  těchto procesů  a obecně  špatně  fungující  kontrolou  systému. Tato 
oblast nakládání s veřejnými prostředky musí být rovněž zpřehledněna a lépe kontrolována – mj. proto, že jde ve 
vztahu  k  veřejným  zakázkám  o  spojitou  nádobu  –  tj.  boj  s  korupcí  a  neefektivitou  v  jedné  z  oblastí musí  být 
proveden i v druhé oblasti, aby došlo ke skutečnému zlepšení. 


Hodnocení dopadů regulace (RIA) a transparentní lobbying 


Hodnocení dopadů  regulace  (Regulatory  Impact Assessment  ‐ RIA)  je  jedním z důležitých nástrojů pro zvyšování 
kvality právních předpisů  i  legislativního procesu  jako  takového. Hodnocení dopadů  regulace  zahrnuje  soustavu 
analytických metod  směřujících  k  systematickému hodnocení negativních a pozitivních dopadů navrhovaných  či 
existujících právních předpisů v oblasti hospodářské, sociální a environmentální. Hodnoceny jsou rovněž dopady na 
různé ekonomické a sociální skupiny. 
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Právě  hodnocení  dopadů  z hlediska  zájmových  skupin  je  nejvýznamnějším  aspektem  RIA  v oblasti  boje  proti 
korupci. RIA se totiž zabývá hodnocením variant,  jak konkrétní zákonné ustanovení v praxi aplikovat. Zvolena by 
měla  být  taková  varianta,  jejíž  celospolečenské  přínosy  nejvýrazněji  převyšují  jeho  náklady.  Při  vyhodnocování 
návrhů zákonů a  jiných právních předpisů  tak  lze  již před přijetím konkrétní varianty právní úpravy  identifikovat 
typy  opatření,  jejichž  přínosy  budou  intenzivně  svědčit  pouze  jedné  konkrétní  zájmové  skupině  a  pro  všechny 
ostatní budou znamenat pouze náklady, a tyto návrhy již v této fázi vypustit. Díky RIA by se tak do zákonů již ve fázi 
jejich  přípravy  nemělo  dostat  přílišné  množství  jasně  vylobbovaných  ustanovení.  Zkušenosti  zemí,  kde  RIA 
zavedena  správně vytvořený a implementovaný  systém hodnocení dopadů napomáhá ke  zlepšení efektivnosti a 
účinnosti  vládnutí  a  rovněž  v širším  kontextu  přispívá  k posílení  výkonnosti  tržního  hospodářství  a  zlepšení 
fungování hospodářské soutěže.  


Hlavním přínosem RIA tedy je, že přináší zdůvodnění výběru určité alternativy regulace (proč je nejlepší...), které je 
podložené  důkladnou  analýzou  a  logickou  argumentací,  což  zmenšuje  prostor  pro  účelová  a  neopodstatněná 
ustanovení.  Povinnou  součástí  RIA  jsou  navíc  veřejné  konzultace,  v jejichž  rámci  se  k provedenému  hodnocení 
mohou vyjádřit všechny dotčené skupiny – de facto se jedná o transparentní lobbying. Příkladem strukturovaných 
konzultací  je například mechanismus, kterým komunikaci s veřejností při přípravě evropských hodnocení dopadů 
realizuje Evropská komise1.  


Tento přístup má následující výhody: 


 dotčené subjekty (asociace, jednotlivé podniky, sdružení apod.) budou mít jasně danou příležitost se 
vyjádřit – jakékoliv následné mediální či politické tlaky (např. v podobě přílepků) bude možné odmítnout s 
tím, že daný subjekt již měl možnost se vyjádřit a své stanovisko obhájit 


 náprava reputace transparentního lobbyingu – lobbying je součástí demokracie a nemusí být nutně 
spojován s korupcí; zavedení systému transparentního lobbyingu umožní slušným subjektům hájit v 
legislativním procesu oficiálně své zájmy 


 vytvoření registru lobbyistů , což je jeden ze zásadních kroků k pozvolnému boji s korupcí a ke kultivaci 
české politické scény, na níž se lobbying i v současnosti běžně odehrává 


 sběr užitečných podnětů z praxe (konkrétně vyjádření subjektů z řad dotčených skupin k možným 
ekonomickým, společenským a environmentálním dopadům navrhované právní úpravy a k jejímu 
možnému vlivu na korupci) 


 vytvoření kanálu pro systematické komunikace s veřejností a vzdělávání veřejnosti v právní oblasti. 


K tomu, aby v České  republice RIA  skutečně vedla k výše popsaným přínosům pro boj  s korupcí, však vede  ještě 
poměrně dlouhá cesta, která s sebou nese několik základních nutných kroků: 


 RIA musí být povinná pro všechny subjekty se zákonodárnou iniciativou. Musí vymizet praxe, kdy zájmová 
skupina instruuje „své poslance“, aby do zákona projednávaného v Poslanecké sněmovně na poslední 
chvíli „vsunuli“ bez komentáře a odůvodnění účelové paragrafy, které členům takové zájmové skupiny 
následně zaručí mnohdy nemalý prospěch posvěcený zákonnou úpravou. RIA musí být povinná i na 
předpisy a pozměňovací návrhy poslanců a senátorů2.  


 Příprava a zpracování RIA musí předcházet tvorbě právního předpisu, který je hodnocen, zpracovávání RIA 
k již připravenému paragrafovanému znění zákona výrazně snižuje účinnost hodnocení a RIA se tak stává 
jen formálním dokumentem bez valného významu.  


 Konzultace prováděné v rámci RIA by neměly být ryze formální ‐ musí být zřejmé, že s připomínkami 
dotčených skupin se bude dále pracovat a budou buď zohledněny, nebo popřeny na základě věcné 
argumentace. Pokud tomu tak nebude, dotčené skupiny se nebudou konzultací účastnit. 


                                                 


1 Systém transparentního  lobbyingu předpokládá povinnou registraci subjektů, které se chtějí ke konkrétnímu předpisu (nebo 
skupině předpisů) vyjádřit. V rámci registrace musí každý subjekt deklarovat, jakou zájmovou skupinu zastupuje (případně, zda 
zastupuje pouze sám sebe) – tedy v podstatě odkrýt intenzitu svého především hospodářského zájmu v dané oblasti. Každému 
konzultačnímu příspěvku může pak být na základě deklarovaného zájmu na dané problematice přikládána určitá váha, s jakou je 
zohledňován při následném dopracování předpisu. 


2 Současný trend směřující k tomu, že se „obchází“ legislativní proces a důležité změny se prosazují poslaneckými iniciativami, je 
velmi negativní a podrývá významným způsobem důvěru veřejnosti v právo.  
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 Transparence procesu přípravy RIA je základním stavebním kamenem nutným proto, aby RIA měla 
skutečně protikorupční efekty. Zpracované RIA, připomínky k nim a data pro ně využitá musí být veřejně 
dostupné, nejlépe v otevřeném formátu, na webu a musí v nich být možné vyhledávání. 


 Kvalita zpracování RIA musí být kontrolována nejen po formální, ale i odborně po věcné stránce, jinak 
nedosáhne kýžených efektů3. 


Je zřejmé, že provedení výše popsaných kroků bude bezpochyby vyžadovat zásadní změny  legislativního procesu 
(např. v Jednacích řádech Poslanecké sněmovny a Senátu, v Legislativních pravidlech vlády aj.), bude klást zvýšené 
nároky na kvalitu  lidských zdrojů a  jejich koordinaci4 a v počáteční  fázi bude nepochybně vyžadovat  i dodatečné 
prostředky  ze  státního  rozpočtu.  Vzhledem  k tomu,  že  by  však  poctivá  aplikace  RIA  měla  přispět  k omezení 
korupce, a to korupce zabudované do zákonů a právních předpisů, lze se domnívat, že přínosy z ní plynoucí výrazně 
všechny popsané náklady převýší.  


Hodnocení korupčních rizik (Corruption Impact Assessment) 


Provádění hodnocení korupčních rizik CIA pro všechny nové a vybrané stávající zákony je jedním z nástrojů, který 
by měl pomoci rozkrýt a eliminovat nekvalitní a korupci umožňující legislativní prostředí. CIA by se měla stát nejen 
nedílnou součástí hodnocení dopadů regulace (RIA), ale i celého legislativního procesu.  


Podobně  jako RIA  je  i CIA  soustava metod,  jejímž prostřednictvím  jsou analyzovány  faktory  způsobující korupci. 
Prostřednictvím zavedení CIA bude možné identifikovat, zhodnotit a porovnat korupční rizika a navrhnout opatření 
k  jejich snížení  či eliminaci v nových  i stávajících právních předpisech.  Ještě před přijetím  regulace, CIA pomáhá 
identifikovat determinanty korupčního rizika.  


Příkladem otázek, na něž by se měla CIA soustředit, jsou následující: 


 Je v rámci dané agendy za rozhodování zodpovědná konkrétní osoba? 
 Je veřejně známo, která osoba rozhoduje? Ex ante, ex post? 
 Lze jednoznačně identifikovat, jak rozhoduje, na základě jakých podkladů? 
 Jak lze danou osobu postihnout za vadná rozhodnutí? 
 Existuje srovnání s činností jiných osob v dané agendě? 
 Počet osob, které na dané problematice pracují a rozhodují? 
 Jak funguje kontrola činnosti dané osoby (frekvence, detailnost, kontrolní orgán)?  
 Kolik je kontrolních orgánů v poměru k počtu úředníků rozhodujících o dané agendě?  
 Kde je umístěn úředník provádějící danou agendu a kde se nachází kontrolní orgán? 
 Zveřejňují se údaje o dané problematice? Zveřejňují se způsobem umožňujícím dálkový přístup? Zveřejňují 


se ve formátu, s nímž je možné dále pracovat (např. xml, xls…)? 
 Zveřejňují se údaje o celém procesu/agendě nebo jen jejich část? Zveřejňují se údaje ex ante, průběžně, ex 


post? 
 Kdo a jak často kontroluje zveřejněná data? 
 Vypovídají zveřejněná data opravdu o struktuře rozhodovacího procesu (tzn. lidově řečenou – jedná se o 


data, z nichž lze něco vyčíst?)? 
 Odpovídá systém zveřejňování nějakému již funkčnímu zahraničnímu vzoru (např. OECD, jiné členské státy 


aj.)? 


                                                 


3 Z hlediska očekávaných dopadů na podnikatelský sektor a na veřejné rozpočty apod.) a kvality jejich vyhodnocení by měla mít 
dohled nezávislá odborná  instituce  (komplement k technické podpoře  zajišťované Výborem RIA na MV). Tato  rada  (která by 
mohla fungovat jako dvojče Legislativní rady vlády složené z expertů na rozpočty a regulaci) by měla fungovat  jako záchranná 
brzda proti právním předpisům, které mohou mít  zásadní negativní dopady na ekonomiku, veřejné  rozpočty,  zaměstnanost, 
hospodářskou  soutěž,  popř.  environmentální  či  společenské  dopady,  a  u  nichž  předkladatel  intenzitu  těchto  dopadů 
nevyhodnotil nebo vyhodnotil nesprávně či nedostatečně. Posoudí‐li rada, že právní předpis  je nesprávně vyhodnocen (RIA či 
CIA)  a  že  by mohl mít  výše  popsané  negativní  dopady,  bude moci  legislativní  proces  přerušit  a  předpis  s  RIA  a  CIA  vrátit 
předkladateli k přepracování (týká se i poslaneckých iniciativ, pozměňovacích návrhů atp.). Jedině tak bude RIA efektivní cestou, 
jak předcházet excesům typu špatně nastavené podpory pro fotovoltaiku apod. 


4 Dobře  zpracovaná RIA k zákonu vyžaduje efektivní  spolupráci mezi věcnými a  legislativními odbory,  systematické budování 
analytických dovedností u osob, které RIA zpracovávají, a vzdělávání uživatelů RIA v tom, jak s ní pracovat a jak ji číst. 
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 Shromažďují  se  a  zveřejňují  se  příklady  dobré  nebo  špatné  praxe?  Jsou  dostupné  dálkově? Mohou  je 
úředníci/regulátoři využívat při svém rozhodování a případně dále doplňovat? 


 Je jasně uvedeno, které údaje se nezveřejňují a proč? Je určeno, kdo a s jakou frekvencí kontroluje údaje, 
jež se nezveřejňují? 


 Jak početné skupiny se rozhodnutí týká (pozitivně i negativně)? 
 Ekonomická síla zájmových skupin? 
 Profesionalita kompaktnost dané zájmové skupiny? 
 Účastnily se všechny zájmové skupiny transparentně konzultací? 
 aj. 


Několikaleté zkušenosti z Jižní Koreje ukazují, že  je možné pomocí systematického hodnocení korupce dosáhnout 
významných pozitivních změn v kvalitě právního řádu v relativně krátkém čase. Ideálně by měl být celý proces CIA 
společně s RIA zastřešen nezávislou expertní institucí, kterou by mohla být například zamýšlená nezávislá rada (viz 
poznámka pod čarou 5). 


Otevřené vládnutí a zveřejňování dat a informací o veřejných institucích 


Poskytování  informací  je  jednou  ze  základních  služeb  veřejné  správy.  V  současné  době  orgány  veřejné  správy 
provozují  velké  množství  nejrůznějších  registrů,  které  spolu  ovšem  nejsou  plně  provázány  a  občan  tak  není 
schopen tyto informace efektivně využít – například pro watchdog aktivity a boj s korupcí. 


V oblasti poskytování informací, která je jednou z významných činností veřejné správy, se vyskytují problémy, které 
lze rozdělit v zásadě na dva typy: 


 informace nejsou zveřejňovány způsobem, který by umožnil jejich efektivní využití v boji proti korupci (tj. 
data jsou zveřejňována v nevhodných formátech, způsobem, který neumožňuje vyhledávání apod.)5; 


 některé informace a data se nezveřejňují vůbec (popřípadě si je musí občan vyžádat dle zákona o 
poskytování informací) – jedná se například o informace, které mají veřejné instituce k dispozici, nicméně 
veřejné instituce je nikdy nezveřejnily. To se týká například řady statistik, výzkumů, analýz a auditů, které 
si veřejné instituce nechaly zpracovat, ale které se ovšem nikdy nedostaly dále než k příslušnému 
úředníkovi, který si je objednal.  


Oba  výše  uvedené  problémy  blokují  další  užití  a  zvyšují  náklady  obětované  příležitosti,  neboť  zahraniční  praxe 
ukazuje,  že  zveřejňování  dat  vede  k  jejich  dalšímu,  obvykle  produktivnímu,  využití  ze  strany  vědy  a  výzkumu, 
podnikatelského sektoru aj. Veřejné instituce také tajnůstkářským přístupem ke zveřejňování dat připravují občany 
o možnost vystupovat v roli „hlídacího psa“ (neboli neformálního kontrolního orgánu). 


Jak ukazuje studie Evropské komise MEPSIR z roku 2006, má zveřejňování dat shromažďovaných a produkovaných 
veřejnou správou významné pozitivní ekonomické efekty v podobě veřejné kontroly, vytváření prostoru pro vznik 
sekundárního  průmyslu  (např.  společnosti,  které  kombinují  informace  z  veřejných  rejstříků  a  poskytují  je  ve 
strukturované podobě klientům, poradenské společnosti)  i aplikovaného výzkumu (zejména v oblasti ekonomie a 
společenských věd). Zatímco některé státy možností, které nabízí Open Government a Open Data hojně využívají 
(Velká Británie, Slovinsko, Nizozemí, Švédsko, Finsko), ČR se doposud k této vlně příliš nepřiblížila.  


Vhodným, nákladově efektivním a účinným opatřením by bylo zpřístupnění Obchodního rejstříku pro stahování xml 
(s následným pozvolným zpřístupňováním Sbírky listin), podobným způsobem by pak měly být postupně pro další 
užití  uvolňovány  i  informace  z  dalších  registrů  a  rovněž  z webových  stránek ministerstev  a  dalších  veřejných 
institucí. 


                                                 


5 Například informace a data zveřejněné na webu ve formě prokliků na velké pdf soubory oskenovaných dokumentů jsou pouze 
velmi málo využitelné. Na druhou  stranu  zveřejňování dat ve  strukturovaných  formátech  (tj.  tak, aby bylo možné  je  rovnou 
stahovat do databáze), prezentace dat  tak, aby se v nich dalo na webových stránkách  jednoduše a kvalitně vyhledávat aj.  je 
způsob, který má potenciál velmi napomoci rozšíření a prospěchu watchdog aktivit. 








Letecká, vodní a veřejná doprava 


 
1 
 


In
frastru


ktu
ra


8 


Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Letecká, vodní a veřejná doprava


Gestor  MD  Spolugestor  MMR, MPO 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2025 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt  je  součástí  dlouhodobé  strategie  dopravy,  která  řeší  komplexní 
problematiku  rozvoje dopravního  sektoru. Tato  strategie má  zajistit  koordinovaný 
rozvoj všech modů dopravy ‐ tj. silniční, železniční, vodní a letecké dopravy. Projekt 
"Dopravní infrastruktura – letecká, vodní doprava a veřejná doprava" si klade za cíl 
zapojit  leteckou  a  vodní  dopravu  do  celkové  dopravní  koncepce  ČR.  U  veřejné 
dopravy  jsou  formulovány  zásady  koordinace  a  podpory  veřejné  dopravy  ve 
městech,  krajích  i  na  celostátní  úrovni  s  ohledem  na  efektivitu  ekonomickou  i 
energetickou. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


A ‐ Letecká doprava 
Rozvoji  brání  nevyjasněnost  v řízeních  o  územním  rozhodnutí  o  pozemcích 
k rozšíření  kapacitních možností  letišť  a  nevyjasněné  otázky  financování  návazné 
infrastruktury propojení s městskými aglomeracemi, a to  jak v osobní dopravě tak  i 
v oblasti carga.  
 
V projektu  je  formulován  záměr  –  vytvořit  z mezinárodního  letiště  Praha  Ruzyně 
hlavní  středoevropský  „hub“ pro dálkové  spoje  a  to  jak  v osobní,  tak  i  v nákladní 
letecké dopravě. Budou posouzeny také rozvojové plány krajů vybudovat regionální 
letiště s mezinárodní dopravou. 
 
Umístění  v  žebříčku  Světového  ekonomického  fóra:  V  oblasti  přepravní  kapacity 
letecké  dopravy  (airline  seat  kilometers)  skončila  ČR  na  60.  místě  ze  139 
hodnocených zemí. V rámci EU‐27 získala ČR 16. pozici. 
 


B ‐ Vodní doprava 
V oblasti vodní dopravy je problematické zajištění strategického celoročního spojení 
českého  území  včetně  prvních  přístavů  v Děčíně  s evropskou  sítí  vodních  cest  a 
severoněmeckými  námořními  přístavy.  Proto  se  projekt  zaměřuje  na  koncept 
rozvoje  vodní  vnitrozemské dopravy nákladní  i  rozvoje plavby  rekreační, posilující 
atraktivitu regionů. Projekt bude koordinován s rozvojovými plány krajů, kde vodní 
vnitrozemská  doprava  má  svůj  historický  význam.  Pozornost  bude  věnována  i 
projektu průplavního spojení „Dunaj, Odra, Labe.“ 
 
Umístění  v  žebříčku  Světového  ekonomického  fóra:  V  oblasti  kvality  přístavní 
infrastruktury skončila ČR na 54. místě za 139 zemí. V rámci EU‐27 pak obsadila 19. 
příčku.1 
 
 


                                                                 
1 Světové ekonomické  fórum používá pro mezinárodní  srovnání v oblasti  infrastruktury převážně  tzv.  "měkká data",  jimiž  je 
dotazování reprezentativního vzorku podnikatelů. 
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  C ‐ Veřejná doprava 


Kvalitu veřejné dopravy snižuje dosud málo účinná koordinace městské a příměstské 
dopravy v rámci konceptů  integrované městské dopravy. Tím se snižuje atraktivita 
veřejné  dopravy  ve  srovnání  s dopravou  individuální.  To  má  důsledek  v nižší 
poptávce po službách veřejné dopravy. 
 


Příklad ze 
zahraničí 


Jako  příklad  dobré  praxe  v  letecké  dopravě  mohou  posloužit  systémy  letišť  a 
navazující  infrastruktura v Nizozemsku, Dánsku, Německu. Projekt  se  soustředí na 
zvýšení  konkurenceschopnosti  systémů  letišť  i  navazující  logistiky  z  pohledu 
atraktivity  a  polohy  v  centrální  oblasti  Evropy.  Letištní  systémy  v  Kodani  a  v 
Amsterdamu mohou  být  vzorem  provázanosti  systémů  i  ekonomické  úspěšnosti, 
jakož i uplatňování financování formou PPP. Oblast vodní vnitrozemské dopravy má 
svůj vzor v dopravě v Německu, Nizozemsku, Francii, a  to zejména v provázanosti 
vodní dopravy s ostatními prvky kombinované dopravy. 


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Zabezpečení financování  Existuje plán  ano 


Letecká doprava  


Rozšíření kapacit přistávacích drah na letišti Praha 
Ruzyně, napojení letiště na železniční systém a 
vytvoření konceptu navazujících logistických systémů, 
hotelových a kongresových kapacit.  


Rozšíření logistických kapacit regionálních letišť 
s mezinárodním statusem a zapojení jejich činností a 
služeb do celoevropského konceptu. 


Optimalizace vzletových a přistávacích koridorů 
s ohledem na hlukovou zátěž. 


Nárůst přepravní 
kapacity 


20 mil. cestujících 
ročně a 
dvojnásobný nárůst 
kapacity carga. 


Vodní doprava 


Optimalizace parametrů vodních cest, kdy v ČR jsou 
přepravní výkony ovlivněny nespolehlivostí Labské 
vodní cesty v úseku Ústí n/L – státní hranice.  


Zlepšení logistických návazností vodních cest a jejich 
infrastrukturních kapacit na ostatní logistické systémy 
v ČR a vytvoření podmínek pro kontejnerovou přepravu 
nákladními plavidly s nízkým ponorem. 


 


 


 


Přepravní výkon 


 


Odhadovaný 
přepravní výkon na 
vodních cestách 
v roce 2025 
v případě zlepšení 
plavebních 
podmínek je 2 430 
mil. tunokilometrů. 
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Veřejná doprava 


 Zlepšení koordinace veřejné dopravy, zvýšení 
spolehlivosti a komfortu 


 


 


Zkvalitnění podmínek pro regulaci a vytvoření 
stabilnějšího podnikatelského prostředí ve veřejné 
dopravě 


 


 


 


Zlepšení návaznosti systémů veřejné dopravy na 
systémy dopravy v klidu – na systémy P+R (Park & 
Ride)2 


Přepravní výkony 
v jednotlivých 
modalitách veřejné 
dopravy 
 
 
 
 
Stáří vozidel ve 
veřejné dopravě 
 
 
 
Kapacity systémů P+R 


 


Zvýšení počtu 
cestujících 
v systémech 
veřejné dopravy o 
10% do roku 2025 


Do r. 2025 stáří 
autobusů max. 10 
let, kolejová vozidla 
max. 20 let 


 


Zvýšení kapacity 
P+R na dvojnásobek 


 
 
 
 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


Podnikatelé ve veřejné dopravě


Finanční dopady 
4 – 7 mld./rok/vodní+letecká doprava; 1‐1,5 mld Kč/veřejná doprava/rok 


 


Popis realizace projektu 
 
První  fáze  bude  u  všech modů  dopravy  stejná.  Bude  nutné  vytvořit  analýzu možností  alternativních  způsobů 
financování a na základě multikriteriální analýzy vytvořit prioritizaci projektů k  realizaci. Mutlitkriteriální analýza 
zohlední mimo  jiné  také dopady na  životní prostředí. Cílem  je primárně  realizovat projekty  s nejvyšší přidanou 
hodnotou  za  vynaložené  peníze.  Za  tímto  účelem  bude  vytvořeno  expertní  zázemí  pro  hodnocení  projektů  a 
hodnocení rekonstrukcí a oprav pro zajištění kvality stávající infrastruktury. V této fázi bude také nezbytné vytyčit 
legislativní změny v jednotlivých modech dopravy.  
 
 
A)  Letecká doprava  
Bude provedena analýza vnitřních a vnějších vztahů v oblasti středoevropské, evropské a globální letecké dopravy, 
a to zejména z hlediska prognózovaných kapacit a z hlediska poptávky po skladbě letadel a potřebných parametrů 
letišť. Na tuto analýzu bude navazovat soubor východisek a vlastní strategie podpory konkurenceschopnosti letištní 
infrastruktury.  Rozvojové  plány  budou  souviset  s  rozvojem  území  a  budou  akceptovat  analýzy  vlivu  na  životní 
prostředí.  S  tím  bude  souviset  i  návrh  zásad managementu  přistávacích  a  vzletových  trajektorií  s  ohledem  na 


                                                                 
2 Park & Ride jsou parkoviště s napojením na veřejnou dopravu, která se obvykle nachází na předměstí metropolitních oblastí 
nebo na okraji velkých měst. Tato parkoviště umožňují dojíždějícím a dalším lidem, kteří chtějí cestovat do center, aby opustili 
svá vozidla na okraji měst a do centra cestovali prostředky veřejné dopravy. 
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hlukové  mapy.  Konkurenceschopnost  bude  podpořena  i  nárůstem  zaměstnanosti  na  prosperujících  letištních 
provozech. 
 
B)  Vodní doprava 
 
Projekt bude koordinován se strategickými dokumenty a rozvojovými plány krajů s vodními dopravními cestami. 
Podle  zahraničních  zkušeností bude analyzována dopravní  infrastruktura  ve  vztahu  konkurenceschopnosti  vodní 
dopravy  v  kontextu  udržitelné mobility.  Budou  posouzeny  přínosy  pro  produkční  funkci  regionů  a  doporučeny 
priority pro splavnění jednotlivých úseků tak, aby byla výstavbou vodních děl zvýšena konkurenceschopnost země. 
Důležitou  součástí  projektu  je  koncept  navazujících  logistických  systémů,  podobně  jako  tomu  je  v  Německu, 
Nizozemsku  a  dalších  zemích  s  bohatou  vodní  vnitrozemskou  dopravou,  avšak  v  míře  přiměřené  našim 
parametrům vodních toků. 
 
C)  Veřejná doprava 
Budou analyzovány a uplatněny nejlepší zkušenosti evropských států a měst. Rozvojové koncepty veřejné dopravy 
budou uvažovány v kontextu růstu poptávky po individuální dopravě a v kontextu nárůstu kongescí ve městech i na 
hlavních  tazích  sítě  ČR. Budou doporučena opatření  v oblasti dopravní  telematiky  (mýto,  řízení dopravy  v  klidu 
atd.) Bude podpořen koncept zlepšení kvality prostředí ve stanicích i prostředcích veřejné dopravy. 
 
 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Revize finančního rámce  2011 2014 MD Tvorba modelů PPP spojených 
s výstavbou  logistických 
systémů pro nákladní dopravu 
a  navazující  propojení  letiště 
s osobní i nákladní dopravou. 


Legislativní změny  2011 2014 MD, 
MMR 


Revize  a  úpravy  koncesního 
zákona,  implementace 
evropských  standardů  do 
české legislativy. 
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Nastavení prioritizace projektů  2011 2013 MD, 
MMR 


ČR v současné době disponuje 
na  sebe  navazujícími 
strategickými materiály,  které 
ve  střednědobém  a 
dlouhodobém  plánují  rozvoj 
dopravní  infrastruktury. 
Jmenovitě se jedná o Dopravní 
politiku  ČR  a  Sektorové 
strategie ČR. Dalším důležitým 
krokem  k rozvoji  strategií  je 
správné  vyhodnocení 
důležitosti  staveb  dopravní 
infrastruktury a  jejich přidané 
hodnoty.  Proto  je  nutné 
vytvořit  metodiku  hodnocení 
navrhovaných  staveb  pomocí 
metody  multikriteriálního 
hodnocení. 


Realizace cílů 
LETECKÁ DOPRAVA 
Projekt optimalizované infrastruktury 
Letiště Praha Ruzyně 
Letiště ve vybraných aglomeracích 
Návaznosti  na  MHD  a  logistické 
systémy 


2011 2025    MD, SFDI Analýza  a  popis  kontextů 
letecké  dopravy  v evropském 
a globálním měřítku, 
Klíčové  rozvojové  procesní 
indikátory  pro  leteckou 
dopravu v centru Evropy  
Návrhy  opatření  pro  zvýšení 
konkurenceschopnosti 
s ohledem na kvalitu a  rozsah 
služeb. 


VODNÍ DOPRAVA 
Zlepšení  plavebních  podmínek  na 
Labi a na Vltavě 


2011 2020 MD Analýza  neuralgických  bodů 
v současném  stavu  a 
formulace  postupů  vedoucích 
ke  zvýšení 
konkurenceschopnosti  vodní 
dopravy v přepravě vybraných 
komodit. 


VEŘEJNÁ DOPRAVA 
Projekt  optimalizace  integrované 
osobní dopravy v rámci krajů 


2011 2015 MD, kraje Systémový,  ekonomicko‐
provozní  koncept  integrace 
v rámci  celé  ČR  –  integrace 
provozních  i  tarifních 
podmínek  s využitím  nových 
telematických technologií. 


 
 








Příloha č. 1 ‐ Projektové záměry Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky 


 


Příloha č. 1 


Projektové záměry Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 
 


Instituce  
1 Efektivní veřejná správa 
2 Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a 
prostředky  
3 Zjednodušení přístupu ke službám veřejné správy 
4 Vyšší kvalita a dostupnost regulace 
5 Lepší vymahatelnost práva  
 


Infrastruktura 
6 Silniční doprava 
7 Železniční doprava 
8 Letecká a vodní doprava 
9 Státní energetická koncepce (SEK) a strategické 
usměrňování 
10 Implementace státní politiky Digitální Česko 
 


Makroekonomická stabilita 
11 Rozpočtový dohled – transparentní a udržitelné 
veřejné finance 
12 Konkurenceschopný daňový systém 
13 Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR ‐ 
systém včasného varování 
 


Zdravotnictví 
14 Protikorupční a racionalizační změny 
v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a 
léků 
15 Zefektivnění systému financování zdravotnictví 
16 Zefektivnění fungování zdravotních pojišťoven 
17 Restrukturalizace lůžkové péče v ČR 
18 Ekonomická vazba pacienta ke zdraví 
19 Odměňování a vzdělávání zdravotníků 
 


Vzdělanost 
20 Zvýšení kvality a dostupnosti předškolní výchovy 
21 Změny v základním a středním školství 
22 Reforma vysokého školství 


23 Změny obsahu vzdělávání 
 


Trh práce 
24 Sladění rodinného života a pracovní kariéry 
25 Rozvoj trhu práce 
26 Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení 
27 Zavedení jednotného výplatního místa  
28 Politika migrace kvalifikovaných pracovníků  
29 Implementace a rozvoj systému celoživotního 
učení (dalšího vzdělávání) 
 


Finanční trhy 
30 Realizace pilotního Seed fondu 
31 Transformace ČMZRB a.s. 
32 Posílení vymahatelnosti práv věřitelů a 
primárních emisí akcií 
 


Efektivnost trhu zboží a služeb a 
zkvalitňování charakteristik podnikání 
33 Zlepšování podnikatelského prostředí 
34 Služby pro rozvoj podnikání 
35 Služby pro inovační podnikání 
36 Intenzivnější využívání polohové renty 
37 Podpora aktivní samoregulace a ověřování 
environmentální výkonnosti výrobků 
 


Inovace 
38 Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje 
národního inovačního ekosystému 
39 Prostředí pro excelentní VaV 
40 Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi 
podnikovým a VaV sektorem 
41 Spolupráce mezi podniky 
42 Foresight a technologické oblasti strategického 
významu pro ekonomický růst ČR 
43 Kosmické aktivity českých firem 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Politika migrace kvalifikovaných pracovníků 


Gestor  MV  Spolugestor  MPSV,  MPO,  MZV, 


Czechinvest 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2015 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


A.  Cílem  projektu  jsou  opatření  zejména  v  oblasti  imigrační  politiky,  tak  aby  ČR 
mohla těžit ze zkušeností a schopností lidských zdrojů ze třetích zemí (ze zemí mimo 
EU).  Podstatou  projektu  je  vytvoření  pravidel,  která  budou  umožňovat  pracovní 
migraci kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí, a to  i v rámci vnitropodnikových 
převodů.  Pravidla  budou  zajišťovat  flexibilitu,  hospodárnost,  předvídatelnost  a 
možnost  efektivního  usměrňování  takové  migrace  při  zachování  národní 
bezpečnosti a potlačování vzniku segmentů šedé ekonomiky a sociálních problémů. 
Rovněž  zajistí,  aby  ČR  zůstala  konkurenceschopnou  z hlediska  přílivu  FDI  (foreign 
direct investments – přímé zahraniční investice), neboť právě možnost zaměstnávat 
klíčové  pracovníky  ze  zahraničí  je  jedním  z rozhodujících  faktorů  při  umístění 
investice.  
 
Efektivní  imigrační politika musí být komplexním vyústěním ekonomických potřeb, 
demografických,  sociálních,  bezpečnostních  i  zahraničně‐politických  aspektů.  Jako 
taková by měla být dostatečně transparentní pro cizince i další subjekty, které mají 
na  imigraci  vysoce  kvalifikovaných  cizinců  zájem  (školy,  zaměstnavatelé).  Systém 
musí zajišťovat pružný soulad mezi nabídkou a poptávkou po různých dovednostech 
a  odbornostech.  V případě  dlouhodobé  imigrace  je  pak  nutné  zajištění  následné 
úspěšné  integrace,  nebo  alespoň  dočasné  adaptace,  a  to  jak  v případě  vysoce 
kvalifikovaných migrantů, tak zejména v případě jejich rodinných příslušníků.  
Aktivní  imigrační  politika  by  měla  umožňovat  vysoce  kvalifikovaným  cizincům 
orientovat  se  v systému  vstupu  a  pobytu  na  území  České  republiky.  Celý  systém 
musí  být  nastaven  administrativně  a  časově  úsporně,  flexibilně  a  transparentně 
s náležitým  využitím  moderních  technologií  a  jasnými  pravidly  pro  cizince  i  jiné 
subjekty.  
 
(Pozn. Rozvoj  sektoru  výzkumu,  vývoje  a  inovací  a  vysokoškolského  sektoru bude 
pro konkurenceschopnost ČR nepostradatelný. Toho však nebude možno dosáhnout 
bez  přílivu  špičkových  zahraničních  akademiků  ve  výzkumu  a  vývoji.  Příchod 
zahraničních studentů vysokých škol bude podporován).  
 
B.  Druhá  část  projektu  se  soustředí  na  usnadnění  vstupu  a  dočasného  pobytu 
specifickým kategoriím fyzických osob na základě mezinárodních smluv, pokud jde o 
pobyt delší než 90 dnů. V případě obchodních dohod EU jsou to primárně kategorie 
vysoce  kvalifikovaných  vedoucích pracovníků,  specialistů a  stážistů převedených  v 
rámci podniku, poskytovatelů služeb na základě kontraktu,  investorů a obchodních 
návštěv.  V případě  bilaterálních  smluv může  jít  i  o  další  typy migrace  do  České 
republiky, včetně migrace dočasné či cirkulární u kvalifikovaných i nekvalifikovaných 
migrantů. 


 
Nedílnou součástí celého projektu je také průběžný meziresortní monitoring oblasti 
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migrace, tak aby bylo možné objektivně vyhodnotit aktuální potřeby dlouhodobé  i 
dočasné imigrace a zohlednit je při přípravách legislativních změn.  


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


A.  Možnost  získat  vysoce  kvalifikované  odborníky  včas  na  potřebné  místo  je 
nedílnou  součástí  globálních  obchodních  modelů.  Je  základní  podmínkou  pro 
investice, protože umožňuje zajistit potřebné kvalifikované pracovníky v místě, kde 
je  jich nedostatek. Je tak mj. možný přenos znalostí, odborného know‐how, rozvoj 
inovací či zavádění nových technologií. Pokud ČR nebude schopná zajistit podmínky 
pro  včasné  zajištění  kvalifikované  pracovní  síly,  zahraniční  investoři  a  podniky 
obecně se budou orientovat na země, kde tyto možnosti  jsou. A  to  i při zvažování 
relokace či expanze svých aktivit. 
     Stále jsou patrné bariéry pro vstup kvalifikovaných zahraničních pracovníků, kteří    
nebudou  zabírat  pracovní  místa  českým  občanům.  Délka  řízení,  resp.  postupy 
související  s migrací  kvalifikovaných odborníků neodpovídají  skutečným potřebám 
zaměstnavatelů či klíčových investorů. Současná situace ČR v oblasti migrace se však 
nesnaží  podporovat    národní  ekonomické  zájmy.  V roce  2011  vláda  ČR  schválila 
svým usnesením č. 48 koncept ekonomické migrace do České republiky, tzv. „Nový 
systém ekonomické migrace“1. Určitou zjednodušenou formu představují v aktuální 
právní úpravě zelené a modré karty. Ty však nelze využít pro pracovníky ve firmě již 
zaměstnané,  tedy pro  ty, kteří  jsou převáděni v  rámci  téhož podniku. Kromě  toho 
jsou  zelené  karty  v současné  době  určeny  pouze  pro  taxativní  výčet  zemí.  Počet 
udělených  zelených  karet  se  pohybuje  v desítkách  ročně. Modré  karty  je možno 
využívat od začátku roku 2011. Ke květnu 2011 byly podány první žádosti o modré 
karty. 
 
B. Platné mezinárodní dohody,  jimiž  je ČR vázána, umožňují přístup poskytovatelů 
služeb z některých třetích zemí na trh ČR. Dle existujících závazků (viz bod 4 Přílohy) 
je ČR povinna umožnit dočasný pobyt v délce tří let pro určité skupiny zaměstnanců 
převedených v rámci podniku (manažeři a specialisté), roční pobyt pro stážisty, 90‐ti 
denní  pobyt  pro  prodejce  služeb  (zástupce  zahraničního  poskytovatele  služeb 
uzavírající  jeho  jménem kontrakt o poskytnutí služby) a obchodní návštěvy (vysoce 
postavení  pracovníci)  a  6‐ti měsíční  pobyt  v  rámci  12‐ti měsíčního  kontraktu  pro 
smluvní  poskytovatele  služeb  (zaměstnance  zahraniční  firmy)  a  nezávislé 
profesionály  (osoby  samostatně  výdělečně  činné  ve  třetí  zemi),  kteří  přijíždějí  za 
účelem poskytnutí služby na základě smlouvy.  
Členské  státy  EU mohou  nadále  uplatňovat  opatření  regulující  vstup  a  pobyt  na 
jejich  území  za  předpokladu,  že  tato  opatření  neruší  či  neznehodnocují  přijaté 
závazky. Ve všech případech dosud platných a  sjednávaných dohod  jsou  to  (až na 
marginální  výjimky)  vysoce  kvalifikovaní  pracovníci.  Do  budoucna  je  pak  nutné  i 
v nové  právní  úpravě  zohlednit  závazky  z těchto  mezinárodních  smluv  tak,  aby 
mohly být bez problémů prováděny.  
 
Legální  krátkodobá  migrace  vysoce  kvalifikované  pracovní  síly  je  klíčovým 
předpokladem  pro  konkurenceschopnost  českých  a evropských  firem,  a  proto  je 
třeba  zajistit  flexibilní  systém  udělování  povolení  k pobytu  pro  kvalifikované 
poskytovatele  služeb  a  investory.  Tento  systém  by  kromě  možnosti 
bezproblémového provádění existujících závazků měl nabízet  také určitou vůli pro 
další  liberalizaci  v oblasti  poskytování  služeb  prostřednictvím  dočasného  pohybu 
osob. Dosavadní nástroje  (zelené a modré karty) nejsou aplikovatelné na uvedené 
kategorie osob. 
Praktické  zkušenosti  firem  a  jiných dotčených  subjektů  v oblasti procesu  imigrace 
zahraničních kvalifikovaných pracovníků, odborníků ukazují, že celý proces migrace 


                                                                 
1 Návrh opatření k řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů  
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je velmi složitý a mnohdy neúměrně dlouhý.


Příklad ze 
zahraničí 


A. Nizozemí – pilotní projekt Knowledge Migrant  System. Cílem  je  zjednodušení 
udělování  pracovního  povolení  firmám,  které  jsou  důležité  pro  národní 
hospodářství. Žádosti  se podávají prostřednictvím  "Expat Center". Projekt  staví na 
tzv. "one step process", kombinuje pracovní povolení s povolením k pobytu. Vyřízení 
žádosti prostřednictvím Expat Centra trvá 2‐3 týdny + doba potřebná k udělení víza, 
která se pohybuje od 1 do 7 dní.  
Slovensko  ‐  v lednu  2010  vstoupila  v účinnost  novela  zákona  o  pobytu  cizinců 
(zákon č. 594/2009 Z. z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/2002 Z. z.), která 
zjednodušila některé podmínky získávání povolení k pobytu ve Slovenské republice 
pro  cizince, kteří působí u významných  zahraničních  investorů. Slovensko  rozšířilo 
okruh osob o žádosti, u kterých správní orgán rozhodne do 30 dní od podání plné 
žádosti, a to na cizince zastupující, anebo pracující pro zahraničního investora v SR – 
občana  země OECD  a  také  cizince,  kteří  zastupují  nebo  pracují  pro  významného 
zahraničního investora (kteří nepocházejí ze zemí OECD). 
Španělsko  ‐  Zrychlené  řízení  je  dostupné  pro  omezené  množství  společností. 
Kritéria pro zahrnutí do systému zrychlené procedury jsou: 


‐ počet  vyšší než 1000  zaměstnanců působících  ve  Španělsku  (přispívají do 
systému sociálního zabezpečení) nebo  


‐ společnost  investovala v zemi minimálně 200 milionů EUR a minimálně 20 
mil EUR z kapitálu společnosti je plně hrazeno ze zahraničních zdrojů 
 


V rámci  zrychleného  řízení  jsou  žádosti  podávány  na  vrchním  imigračním  úřadu 
v Madridu. V ostatních případech  jsou standardní žádosti podávány úřadům práce 
podle místa příslušnosti s delšími lhůtami pro vyřízení žádostí. V rámci zrychleného 
řízení se upouští od testu trhu práce.  
 
B. Režimy vstupu a pobytu cizinců v některých členských státech EU umožňují zajistit 
hladké provádění obchodních závazků. Některé členské státy EU nemají  legislativní 
problém  s  umožněním dočasného pobytu poskytovatelům  služeb  na  12 měsíců  v 
rozmezí 24 měsíců. Pro zaměstnance převedené v rámci podniku připouštějí některé 
členské státy EU až 5‐ti letý pobyt. Umožnění pobytu v této délce je žádoucí také z 
hlediska ofenzívních zájmů EU v jednáních se třetími zeměmi. 
 


 


Cíle a měřítka projektu 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


A. Zpružnění  systému  zelených karet  (zvláště pak  zelených 
karet  typu  A  –  klíčový  personál),  aby  vedl  k vyššímu 
využívání  zelených  karet.  Rozšíření  seznamu  zemí,  jejichž 
občané mohou žádat o vydání zelené karty 


Počet žadatelů, kteří 
o kartu požádají (v 
rámci volných 
pracovních míst) 


Nárůst počtu 
žádostí o zelené 
karty (v rámci 
volných pracovních 
míst) resp. 
zaměstnání 
kvalifikovaných 
pracovníků až o 
80% 
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A. Zavést efektivní systém pro podávání žádostí a udělování 
víz a pobytů, který bude  časově úsporný a administrativně 
nenáročný,  bez  administrativních  překážek,  s využitím 
moderních  technologií,  zejména  v oblasti  elektronizace 
procesu  vyřizování  dlouhodobých  víz  a  pobytů  (např. 
možnost získat informace o stavu řízení pomocí kódovaného 
vstupu  do  systému,  elektronické  předávání  spisového 
materiálu apod.) 
‐  zajištění  systému  elektronického  vyřizování  spisů  v rámci 
informačních systémů MZV a MV 


Spokojenost  klientů, 
časová  úspora  pro 
žadatele 


Počet žadatelů 
využívajících tuto 
možnost, 
zefektivnění řízení a 
výrazné zkrácení 
lhůt pro řízení 


A.  Nastavit  pilotní  projekt  "Zrychlená  procedura  pro 
vnitropodnikově  převáděné  zaměstnance  významných 
zahraničních  investorů“  (např.  zkrácením  lhůt  pro  udělení 
víza  nad  90  dní  v  odůvodněných  případech  –  fast  –  track 
procedury) 
‐  definování  okruhu  osob  a  subjektů,  pro  které  bude 
nastaven komfortnější systém podávání žádostí a vyřizování 
žádostí (např. snadnější registrace na zastupitelském úřadě, 
přednostní vyřízení u biometriky apod.) 
‐  zavedení  služby,  která  by  zajišťovala  veškerou  péči 
budoucím  zahraničním  pracovníkům  na  českém  trhu 
(CzechInvest) v oblasti žádosti o pracovní povolení a víza 


Úspěšnost projektu 


Vyšší komfort při 
řízení o 
dlouhodobém vízu 
a veškeré péče u 
vybrané kategorie 
subjektů. 


A.  Nový  koncept  přijímání  cizinců  za  účelem  studia  a 
vzdělání 


Spokojenost  klientů, 
časová úspora 


Nárůst počtu 
zahraničních 
studentů žádajících 
o studijní vízum v 
ČR.  


B. V rámci nové právní úpravy  zavést samostatnou kategorii 
osob  "poskytovatel  služeb  dle  mezinárodních  obchodních 
dohod. V rámci účelu "ekonomické aktivity". Kategorie bude 
doplněna  odkazy  na  existující  vnitrostátní  nástroje.  V 
případě  neexistence  takových  nástrojů  budou  definovány 
obecné požadavky na pobyt. 


Možnost  vstupu  a 
pobytu  pro  vybrané 
kategorie  osob 
z daných  zemí  po 
splnění  kritérií  účelu 
pobytu 


Umožnění pobytu 
na území ČR pro 
investory a 
poskytovatele 
služeb v maximální 
délce definované 
v FTA bez nutnosti 
vycestování a 
opakované žádosti 
o povolení 
k pobytu. Pro 
smluvní 
poskytovatele 
služeb a nezávislé 
profesionály 
umožnit po dobu 
jejich kontraktu 
opakovaný vstup na 
území ČR. 
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A.i B. Zavedení pravidelného procesního monitoringu    
Data, kterými bude 
disponovat 
monitorovací subjekt  


 
Přehodnocení 
situace a možné 
návrhy na zlepšení 
systému  


 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Skupina 1 
Zahraniční  kvalifikovaná  pracovní  síla  (částečně  také  cizinci  přijíždějící  za  účelem 
studia) 


Skupina 2 
Podnikatelé a firmy využívající kvalifikovanou pracovní sílu a služby ze zemí mimo EU


Finanční dopady 
Mechanismus pro řízení naplňování Strategie spadá do kompetence Rady pro 
konkurenceschopnost, vědu a informační společnost. 


 


Popis realizace projektu 
 
Kroky, které  je třeba podniknout, se ve valné většině dotýkají zákona č. 326/1999 Sb., cizinecký zákon. Byť byl v 
nedávné  době  novelizován,  komplexně  neodpovídá  požadavkům  podnikatelské  veřejnosti  ani  příchozím  a  již 
přítomným zahraničním  investorům. Při Ministerstvu průmyslu a obchodu  (MPO) proto působí Pracovní skupina 
pro ekonomickou migraci  (PSEM), složená ze zástupců  jednotlivých zainteresovaných resortů  (MPO, MV, MPSV, 
MZV, MŠMT), CzechInvestu, Svazu průmyslu a dopravy ČR, HK ČR,  IOM a podnikatelů, která v současné době se 
soustředí na zpracování jednotného postoje k věcnému záměru cizineckého zákona a probírá různé varianty řešení, 
jak zefektivnit systém ekonomické migrace v ČR. Zároveň se snaží aktivně najít řešení pro aktuální situaci, která se 
vzhledem k faktu, že agenda dlouhodobých pobytů přešla na MV ČR, ocitla v obtížné situaci.  
Skupina  vznikla  v  souvislosti  s  iniciativou  zahraničních  investorů  a  podnikatelů,  kteří  si  stěžovali  na  nedostatky 
právní úpravy, která jim v současné době v podstatě znemožňuje zaměstnávat kvalifikované zahraniční pracovníky. 
Výstupy a návrhy Pracovní skupiny pro ekonomickou migraci budou dále postoupeny k projednávání Koordinačním 
orgánem  pro  ochranu  hranic  a  migraci.  Oblast  imigrační  politiky  je  třeba  sledovat  a  monitorovat  tak,  aby 
uplatňování právních předpisů, případně příprava nové právní úpravy, odpovídaly reálné situaci, byť za cenu další 
novelizace, v současné době připravované právní úpravy pobytu cizinců.   
 


Popis realizace 


 
A. V rámci této části projektu je třeba se zaměřit na aktuální právní úpravu, zejména pokud jde o cizinecký zákon a 
nástroje, které nabízí. Vzhledem k tomu, že je nabízeno využívání zelených resp. modrých karet, je třeba důkladně 
zhodnotit,  proč  v  současné  době  pracovníci  ze  třetích  zemí  o  jejich  vydání  žádají  v  tak  malém  počtu.  Dle 
dostupných  informací  je  jedním  z důvodů  to,  že  fakticky  tyto nástroje neznamenají pro  firmy  výhodu,  zejména 
časovou.  První  kroky  by  tedy měly  vést  přes  pracovní  skupinu  PSEM,  která  se  touto  problematikou  zabývá  a 
následně na Koordinační orgán pro ochranu  státních hranic a migraci. V  rámci  jednotlivých kroků bude potřeba 
rozšířit seznam zemí, jejichž občané mohou žádat o vydání zelené karty. Změny jsou žádoucí rovněž, pokud jde o 
nastavení systému podávání a vyřizování žádostí o víza. Zde je třeba, aby postupy nebyly obestřeny byrokracií, ale 
nabízely žadatelům možnost, jak jejich žádost vyřídit bez průtahů a včas. 
Diskuse o  směrech politiky  v oblasti migrace obecně  jsou  vedeny na mezirezortní úrovni  v rámci Koordinačního 
orgánu pro ochranu hranic a migraci, který se pravidelně schází na úrovni náměstků jednotlivých resortů a, jak již 
bylo zmíněno, také na úrovni PSEM. Vedle tohoto orgánu jsou otázky migrace diskutovány na dalších fórech (např. 
při jednání s vysokými školami, nevládními organizacemi či zaměstnavateli). 
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Vedle  hlavní  části  realizace,  která  je  vázána  na  novou  právní  úpravu  pobytu  cizinců,  budou  řešeny  i možnosti 
zefektivnění  úpravy  v rámci  stávající  právní  úpravy,  a  to  např.  diskusí  o  rozšíření  seznamu  zemí,  jejichž  státní 
příslušníci mohou žádat o zelenou kartu, nebo v rámci specifických projektů schválených vládou ČR. V rámci nové 
právní  úpravy  budou  nadále  zohledněny  závazky  plynoucí  z mezinárodních  dohod,  a  to  zejména  s  ohledem  na 
využití institutů daných národní či evropskou legislativou pro plnění daných závazků. 
 
B.  Je  nezbytné  přehodnotit  současná pravidla  pro  vstup  a pobyt osob  na  území  ČR  v návaznosti  na  liberalizaci 
obchodu  službami  i  podporu  a  ochranu  investic  v  rámci mezinárodních  smluv  a  zjednodušit  s  tím  související 
dočasný pohyb kvalifikované pracovní síly. 
V rámci nově zřízeného účelu pobytu pro poskytovatele služeb a investory ze zemí, s nimiž má EU uzavřenou FTA, 
bude  třeba  pro  jednotlivé  smlouvy  přijmout  příslušné  prováděcí předpisy  či metodické pokyny.  Tyto prováděcí 
předpisy  či metodické  pokyny  stanoví maximální  délku pobytu pro  jednotlivé  kategorie  poskytovatelů  služeb  a 
investorů  z dané  země dle příslušné  FTA. Dosavadní praxe  v uzavřených obchodních dohodách umožňuje pobyt 
v délce 3 let pro manažery a specialisty převedené v rámci podniku, roční stáže pro absolventy, 90‐ti denní pobyt 
pro  zakladatele  nové  obchodní  přítomnosti  a  osoby  sjednávající  dohody  o  poskytnutí  služeb  a  pobyt  6 měsíců 
v rámci 12 měsíčního kontraktu pro smluvní poskytovatele služeb a nezávislé odborníky.  
Dohody  o  partnerství  a  spolupráci  navíc  umožňují  pohyb managamentu  doprovázejícího  realizovanou  investici. 
Umožnit  pro  zaměstnance převedené  v rámci  podniku  až  na  5  let,  avšak  se  zachováním  dočasného  charakteru 
pobytu  (tj. bez nároku na  trvalý pobyt).  Zákon by měl  také připouštět možný pobyt pro  smluvní poskytovatele 
služeb a nezávislé odborníky poskytující služby v maximální délce až 12 měsíců v rámci 24 měsíčního kontraktu, což 
lze  realizovat  i prostřednictvím prodloužení původního 6 měsíčního povolení  v případě,  že nebude požadováno 
opuštění ČR.  
Nová  právní  úprava  by měla  počítat  také  s kategorií  osob,  které  přijíždějí  sjednat  smlouvu  o  prodeji  zboží,  a 
s osobami, které v ČR investovaly soukromý kapitál, přičemž lze stanovit konkrétní výši částky nutnou pro zařazení 
dotyčné osoby do kategorie investorů. 
 
 
 


Výstupy projektu 


 
Nová právní úprava pobytu cizinců by měla být základním kamenem zefektivnění systému ekonomické migrace v 
ČR.  
Spuštění pilotního projektu pro kvalifikované pracovníky klíčových zahraničních  investorů. Projekt bude zaměřen 
na  definování  skupiny  osob  a  subjektů,  v jejichž  případě má  Česká  republika  zájem  na  urychleném  zkvalitnění 
služeb  v oblasti  řízení  o  dlouhodobých  vízech  či  pobytech  v mezích  současné  legislativy  za  účelem  obecného 
zkvalitnění služeb pro cizince. 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


A.  Přijetí  nového  věcného  záměru 
cizineckého zákona 


srpen 
2011 
předlože
ní 
věcného 
záměru 
zákona 
vládě 


2015 MV Nová právní úprava pobytu 
cizinců by měla být základním 
kamenem zefektivnění 
systému ekonomické migrace 
v ČR. Měla by zohlednit 
požadavky zahraniční pracovní 
síly  
 







Politika migrace kvalifikovaných pracovníků 


7 
 


   Trh
 p
ráce


 
28 


A. Novelizace vyhlášky 461/2008 Sb., 
stanovující  okruh  zemí  jejichž  státní 
příslušníci  jsou  oprávněni  žádat  o 
zelenou kartu  


2011 31.12.20
11 


MV Rozšíření vyhlášky bude 
předmětem jednání 
Koordinačního orgánu pro 
ochranu hranic a migraci 
v červnu 2011  


A.  Průběžná  inovace  „Nového 
systému  ekonomické  migrace  do 
České  republiky“  vycházející  z 
opatření  Strategie  mezinárodní 
konkurenceschopnosti   


Průběžně Průběžně MV  ve 
spoluprá
ci MPO  a 
MPSV, 
MZV 


Vyhodnocení stávajícího stavu 
a zpracování rámce 
ekonomické migrace v ČR 


A.  Zajistit  možnost  elektronizace 
systému vyřizování dlouhodobých víz 
a  pobytů,  včetně  nezbytné  změny 
legislativy,  včetně  elektronického 
sledování  stavu  vyřizování  žádosti,  a 
to pro všechny dotčené skupiny 


2012 2015 MV Možnost zavedení 
elektronického systému 
v rámci řízení 


A.  Propagace  zelených  a  modrých 
karet prostřednictvím médií a dalších 
informačních kanálů  


Průběžně Průběžně MV, 
MPSV, 
MPO, 
CzechInv
est 


Zavedení systému do nové 
právní úpravy 


A. Nový  koncept přijímání  cizinců  za 
účelem studia 


2011 2015 MV Zjednodušení systému


A. Nastavit pilotní projekt „Zrychlená 
procedura  pro  vnitropodnikově 
převáděné zaměstnance významných 
zahraničních  investorů“  (např. 
zkrácením  lhůt  pro  udělení  víza  nad 
90 dní v odůvodněných případech) 
‐ definování okruhu osob a subjektů, 
pro  které  bude  nastaven 
komfortnější  systém  podávání 
žádostí  a  vyřizování  žádostí  (např. 
snadnější  registrace  na 
zastupitelském  úřadě,  přednostní 
vyřízení u biometriky apod.) 
‐ zavedení služby, která by zajišťovala 
veškerou péči budoucím zahraničním 
pracovníkům  na  českém  trhu 
(CzechInvest)  v oblasti  žádosti  o 
pracovní povolení a víza 


2012 2015 MPO, MV 
MZV, 
MPSV 


Zrychlit proces vyřizování 
dlouhodobých víz pro 
vnitropodnikově převáděné 
zaměstnance.  
Zlepšit tak pozici ČR ve vztahu 
k dalším zemím, které zkrátily 
lhůty pro vyřizování 
dlouhodobých víz 
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B. Přijetí nové právní úpravy pobytu 
cizinců 


srpen 
2011 
předlože
ní 
věcného 
záměru 
zákona 
vládě. 


 2015 MV Zavedení samostatné 
kategorie "Poskytovatel služeb 
dle mezinárodní obchodní 
dohody" v rámci účelu 
"Ekonomické aktivity". 
Kategorie bude doplněna 
odkazy na existující 
vnitrostátní nástroje. V 
případě jejich neexistence 
budou definovány obecné 
požadavky na pobyt 


 


Přílohy 
Kategorie způsobu dodávky služeb prostřednictvím dočasného pohybu osob: 


Klíčový personál (KP)   
Pracovníci převedení v rámci podniku (ICT) – manažeři a specialisté 
Pracovní návštěvy (BV) – zakládají obchodní přítomnost 
Stážisté absolventi (GT) 
Prodejci podnikatelských služeb (BSS) – zprostředkovávají smlouvy 
Smluvní poskytovatelé služeb (CSS) 
Nezávislí profesionálové (IP) 


 


Přehled závazků: 


GATS EU25:   ICT, BV ‐ délka pobytu definována právem ČS, nebo ‐ pokud existuje ‐ právem Společenství 
    (včetně prodejců služeb, ti později samostatně jako BSS) 
                  CSS   ‐ bez závazků pro ČR 
    GT a IP   ‐ není zahrnuto 
 


DDA poslední nabídka:  ICT ‐ 3 roky 
(předložená 2005)  BV ‐ 90 dní v průběhu 12 měsíců (včetně prodejců služeb) 
                                  GT ‐ 12 měsíců 
                    CSS, IP ‐ kontrakt ne delší než 12 měsíců,  
                     délka pobytu nepřekročí 6 měsíců v období 12 měsíců 
        pro nové ČS platí od 1. 1. 2011 
 


EPA s Cariforem:  ICT ‐ 3 roky 
(předběžně prováděná ‐ III/2009)  BV, BSS  ‐ 90 dní v průběhu 12 měsíců 
    GT ‐ 12 měsíců 
    CSS, IP ‐  kontrakt ne delší než 12 měsíců,  
      délka pobytu nepřekročí 6 měsíců v období 12 měsíců 
     
FTA s Koreou: ICT ‐ 3 roky    
(předběžně prováděná ‐ VII/2011) BV, BSS ‐ 90 dní v průběhu 12 měsíců 
             GT ‐ 12 měsíců 
             CSS, IP ‐  potvrzení závazků z GATS,  
                po uzavření DDA do dvou let revize 
FTA se Střední Amerikou:  ICT ‐ 3 roky 
(jednání uzavřena)  BV, BSS  ‐ 90 dní v průběhu 12 měsíců 
    GT ‐ 12 měsíců 
    CSS, IP ‐ potvrzení závazků z GATS 
 


FTA s Peru a Kolumbií: ICT ‐ 3 roky 
(jednání uzavřena)         BV, BSS ‐ 90 dní v průběhu 12 měsíců 







Politika migrace kvalifikovaných pracovníků 


9 
 


   Trh
 p
ráce


 
28 


                GT ‐ 12 měsíců 
        CSS, IP ‐ kontrakt ne delší než 12 měsíců,  
         délka pobytu nepřekročí 6 měsíců v období 12 měsíců 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 


 


Název projektu  Implementace státní politiky Digitální Česko 


Gestor  MPO  Spolugestor  ČTÚ, MV 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2014 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Racionálním využíváním  informačních a komunikačních technologií  (dále  jen „ICT“) 
se  zvyšuje  produktivita,  konkurenceschopnost  a  současně  dochází  k  významným 
úsporám nákladů a dalším pozitivním efektům, například k přesunu pracovní síly k 
činnostem s vyšší přidanou hodnotou v oborech, které důkladně  implementují  ICT. 
Specifickým  faktorem  ICT  odvětví  je  skutečnost,  že  jeho  rozvoj  je  úzce  svázán  s 
potřebami  společnosti a  rychle na ně  reaguje.Dnešní  vyspělá evropská  společnost 
považuje za užitečné, aby dostupnost kvalitního přístupu k internetu nebyla výsadou 
pouze  obyvatel  v  městských  aglomeracích,  ale  usiluje  o  zajištění  dostupnosti 
internetu  i  pro  ostatní  obyvatele,  pro  které může  být  vysokorychlostní  internet 
relativně  ještě větším přínosem, vzhledem k prostředí, v němž žijí nebo podnikají, 
než  pro  občany  v  urbanizovaných  lokalitách.  Řešením  disproporcí mezi městy  a 
venkovskými sídly v podmínkách pro využití ICT je zajištění srovnatelné dostupnosti 
ke  službám  elektronických  komunikací  a  zejména  ke  službám  poskytovaným 
prostřednictvím  vysokorychlostního  přístupu  k  internetu.Cílem  je  redukovat 
„digitální  propast“  v  oblasti  přístupu  k  vysokorychlostnímu  internetu  mezi 
venkovskými sídly a městy. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Ve  všech  rozvinutých  zemích  světa  se  elektronické  komunikace  svými  sítěmi  a 
službami  významně  podílí  na  základních  podmínkách  pro  ekonomický,  sociální  a 
kulturní  rozvoj  společnosti  zejména  tím,  že  urychlují,  rozšiřují  a  zkvalitňují 
komunikaci  ve  prospěch  rozvoje  celé  společnosti  v  souladu  s  požadavky  občanů, 
podnikatelů  i státních  institucí.Bez dostatečně  rozvinuté a dostupné  technologické 
základny,  tj.  zejména  bez  vybudované  adekvátní  infrastruktury  elektronických 
komunikací by efekty z využívání  ICT ve výrobních  i nevýrobních procesech byly na 
podstatně nižší úrovni.Přínosy dosahované v důsledku  zavádění  ICT v podstatě do 
všech  subjektů  a  jejich  aktivit  dnes  již  potvrzuje  celá  řada  studií,  čerpajících  ze 
skutečných reálných podmínek. Podle nejnovější publikace Světové banky s názvem 
„Informace a komunikace pro  rozvoj 2009 –  rozšiřování dosahu a zvyšování vlivu“ 
vydané v  roce 2009 bylo ověřeno, že v  rozvinutých zemích  (kam  je  řazena  i Česká 
republika),  se  zvýšení  penetrace  přípojek  k  vysokorychlostnímu  internetu  o  10% 
projeví  následným meziročním  nárůstem HDP  o  1,21%.  V  případě  rozvíjejících  se 
zemí činí tento dosažitelný nárůst v průměru dokonce 1,38%. Uvedený nárůst HDP 
je založen zejména na nárůstu produktivity, na realizovatelných úsporách nákladů, 
zvýšení  zaměstnanosti  a  na  urychlení  všech  navazujících  procesů,  jak  ve  výrobní 
sféře, v obchodních, finančních a vzdělávacích institucích, tak i v administrativě. 636 
615  obyvatel  České  republiky  nemá možnost  využívat  služby  vysokorychlostního 
přístupu k internetu, nebo je může využívat pouze od jednoho poskytovatele. 
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  Příklad ze 


zahraničí 


Digitální  Polsko,  Německá  broadbandová  strategie,  která  ve  velké  míře  využívá 
obdobných nástrojů  jako Digitální  Česko  (registr pasivní  infrastruktury,  informační 
portál). V rámci Digitální Agendy Evropská komise žádá všechny  členské státy, aby 
přijaly a naplnily své národní státní politiky pro elektronické komunikace, zejména 
pro přístup k vysokorychlostnímu internetu. 


 


Cíle a měřítka projektu 


 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Zajistit do roku 2013 dostupnost služby přístupu 
k vysokorychlostnímu internetu ve všech obydlených 
lokalitách ČR s minimální přenosovou rychlostí alespoň 2 
Mbit/s (download) a ve městech alespoň 10 Mbit/s. 


 


Penetrace, pokrytí 


% 


Zajistit do roku 2015 dostupnost služby přístupu 
k vysokorychlostnímu internetu ve venkovských sídlech 
přenosovou rychlostí, která bude alespoň na úrovni 50% 
průměrné rychlosti dosahované ve městech. Přitom 30% 
domácností a firem ve městech by mělo mít dostupnost 
k přípojkám s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s. 


Penetrace, pokrytí 


% 


Umožnit ČTÚ stanovovat provozovateli kvalitu 
poskytovaných služeb, a to buď v celém poskytovaném 
rozsahu anebo jen ve stanovené části rozsahu služeb.  


Existuje legislativní 
úprava 


ano 


Analýza portfolia služeb ve veřejném zájmu a jejich 
náročnosti na kvalitu datových služeb a nezbytnou kapacitu 
kmitočtového spektra 


Existuje analýza 
ano 


V návaznosti na mezinárodní a evropskou harmonizaci 
navýšit kapacity bezdrátových systémů uvolněním dalších 
pásem kmitočtového spektra jakož i s využitím nástrojů 
konvergence pevných a mobilních sítí. 


Množství uvolněného 
spektra 


MHz 
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Hlavní dotčené skupiny 


 


Podnikatelská 
veřejnost 


Podnikatelé  využívající  služby  elektronických  komunikací,  podnikatelé  nabízející 
služby  elektronických  komunikací  jakož  i  služby  na  elektronických  komunikacích 
závislých 


Veřejnost  Občané využívající služby elektronických komunikací  


Státní správa  Státní správa a samospráva při elektronizaci svých agend a svých služeb  


Finanční dopady 


Podle  studie  Evropské  investiční  banky  v  závislosti  na  realizovaných  scénářích  se 
finanční náročnost pohybuje 2,1 – 5,7 mld. EUR. Tyto náklady ponese z velké  části 
soukromý sektor (v ČR neexistuje „státní operátor“).Podle publikace Světové banky s 
názvem „Informace a komunikace pro rozvoj 2009 – rozšiřování dosahu a zvyšování 
vlivu“ vydané v  roce 2009 bylo ověřeno,  že v  rozvinutých  zemích  (kam  je  řazena  i 
Česká  republika),  se  zvýšení  penetrace  přípojek  k  vysokorychlostnímu  internetu  o 
10%  projeví  následným meziročním  nárůstem  HDP  o  1,21%.V  roce  2009  internet 
přispěl k HDP v  ČR 130 miliardami Kč,  tj. 3,6 %.Lze očekávat,  že  česká  internetová 
ekonomika poroste o 12 % ročně a do roku 2015 dosáhne přibližně 5,7 % podílu na 
českém HDP. 


 


Popis realizace projektu 
V  současné době, kdy  je  již prakticky nasycena poptávka po  telefonních  službách, včetně mobilních  telefonních 
služeb,  mají  největší  význam  vysokorychlostní  datové  služby.  Služby  vysokorychlostního  přístupu  k  internetu 
umožňují využívání služeb obsahu a dalších služeb náročných na objem přenesených dat, které  jsou poskytovány 
prostřednictvím sítí elektronických komunikací zcela nového typu. Význam vysokorychlostního přístupu k internetu 
a  k  sítím  elektronických  komunikací  se  stal  plně  srovnatelný  s  významem  ostatních  infrastruktur  a  sítí,  které 
zajišťují zásobování populace energiemi, vodou apod. Zavádění a rozvoj vysokorychlostních technologií podmiňuje 
vytváření  zcela  nového  prostředí multimediálních  platforem  a  konvergovaných  služeb,  které  podstatně  ovlivní 
podnikatelské aktivity i každodenní život obyvatelstva. 


Významným  omezením  mobilních  datových  služeb  je  limitovaná  přenosová  kapacita  frekvenčního  spektra  a 
nedostatečný důraz na poskytování služeb s garantovanou kvalitou. Nová pravomoc regulátora stanovovat kvalitu 
služby umožní počítat s garantovanou rychlostí, odezvou atd. 


Sítě  a  služby  elektronických  komunikací  fungují  v  plně  tržním  prostředí,  pro  jehož  případnou  regulaci  existují 
určené orgány a nástroje. Projekt Digitální Česko nesmí do tohoto tržního prostředí vnášet netržní zásahy a vlivy, 
ale  naopak musí  zodpovědně  předcházet  deficitům  v  digitální  ekonomice.  Tyto  deficity mohou  být  způsobeny 
primárně  geografickou  a  sociální  nedostupností  nebo  nedostatkem  znalostí.  S  ohledem  na  věcné  vymezení 
elektronických komunikací je navržený projekt zaměřený primárně na odstranění nedostupnosti jak geografické tak 
garantovaných  kvantitativních  i  kvalitativních  parametrů    vybraných  služeb  pevných  i mobilních  elektronických 
komunikací. Projekt je složen z dílčích opatření (viz níže). 







Implementace státní politiky Digitální Česko 


 
4 
 


10 
   
In
fr
as
tr
u
kt
u
ra
  Harmonogram projektu 


 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Metodická pomůcka pro 
sjednocení aplikační praxe 
některých ustanovení zákona o 
elektronických komunikacích a 
stavebního zákona 


Červen 


2011 


Listopad 


2011 


MPO/M


MR 


Ministerstvo  průmyslu  a 
obchodu  společně  s 
Ministerstvem  pro  místní 
rozvoj  identifikují  kritická 
místa  v  aplikační  praxi 
některých  ustanovení  zákona 
o elektronických 
komunikacích  a  stavebního 
zákona.  Na  základě 
vytipovaných  problémových 
oblastí  připraví  Ministerstvo 
průmyslu  a  obchodu  spolu 
s Ministerstvem  pro  místní 
rozvoj  metodickou  pomůcku, 
která  bude  sloužit  ke 
sjednocení  aplikační  praxe 
nejen stavebním úřadům, ale i 
odborné a laické veřejnosti. 
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Příprava podmínek pro efektivní 
čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů pro rozvoj 
elektronických komunikací 


Červen 


2011 


Listopad 


2011 


MPO/M


MR 


Cílem  je  zvýšení  a  efektivní 
čerpání  finančních prostředků 
například  prostřednictvím 
Evropské  investiční  banky 
(EIB),  prostřednictvím  Fondu 
rozvoje  venkova 
a prostřednictvím 
Strukturálních  fondů.  Zároveň 
při  přípravě  nových  pravidel 
pro  čerpání  strukturálních 
fondů  v  období  2014‐2020 
akcentovat projekty zaměřené 
na  rozvoj  elektronických 
komunikací.  Mezi  naléhavé 
úkoly  patří  mj.  i  rozvoj 
specifických  řešení 
bezdrátových  datových 
komunikací  garantovaných 
kvalitativních  i  kvantitativních 
parametrů  pro  aplikace 
veřejného zájmu anebo rozvoj 
nástrojů konvergence pevných 
a  mobilních  sítí  s důsledkem 
nárůstu  přenosové  kapacity 
pro mobilní služby. 


Na  portálu  Digitální  Česko 
budou  identifikovány  základní 
možnosti  finanční  podpory 
a podmínky  jejího  použití  a 
také  nejlepší  praxe  („best 
practices“)  pro  řešení 
financování  lokální 
infrastruktury  a příklady 
hotových  řešení.  Současně 
platí,  že  veškerá  podpora 
z veřejných  zdrojů  musí  být 
plně  v souladu  s Pokyny 
Společenství k použití pravidel 
státní  podpory  ve  vztahu 
k rychlému  zavádění 
širokopásmových  pevných  i 
mobilních sítí. 
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registru pasivní infrastruktury 
Červen 
2011 


30. 
června 
2012 


MPO/ČT
Ú 


Pasivní  infrastrukturou  se 
rozumí  některé  přiřazené 
prostředky,  jako  jsou 
například stožáry, kabelovody, 
chráničky, potrubí a  rozvodné 
skříně.  Náklady  na  výkopové 
práce  představují  70  až  80 % 
celkových  nákladů  na 
výstavbu  přístupových  sítí, 
sdílení  pasivní  infrastruktury 
mezi  jednotlivými  operátory 
může  tak  výrazně  snížit  tyto 
náklady.  V současné  době 
však  neexistuje  relevantní 
registr  této  infrastruktury 
a informace  o  její  existenci 
neexistují vůbec nebo  jsou ve 
formě,  která  znemožňuje 
jejich praktické využití.  


 


Ministerstvo  průmyslu  a 
obchodu  ve  spolupráci  s 
Českým  telekomunikačním 
úřadem  a  dalšími  subjekty 
vytvoří  registr  pasivní 
infrastruktury. Účelem  tohoto 
registru  není  duplikovat 
některé  zdroje  informací,  ale 
efektivní  využití  stávající 
dostupných  informací  o 
prvcích  pasivní  infrastruktury, 
které  podle  potřeby  budou 
doplněny  a následně  veřejně 
sdíleny.  Informace vložené do 
registru  povedou 
k podstatnému  snížení 
nákladů  na  budování  sítí  a 
urychlení  jejich  výstavby. 
K urychlení  výstavby  přispěje 
zjednodušení  či  dokonce 
odstranění  veřejnoprávního 
projednávání.  To  mimo 
uvedených  efektů  umožní 
i menším  podnikatelským 
subjektům  vstup  na  trh. 
V počáteční  fázi  bude  registr 
zaměřen  na  lokality 
s připravovanou  výstavbou. 
Tento  registr  musí  být  také 
budován tak, aby se mohl stát 
základem  komplexního 
postupně  budovaného 
registru  technické 
infrastruktury  vhodné  ke 
sdílení.  Tento  postup  je  i 
v souladu  se  závěry  Rady  pro 
telekomunikace  a  informační 
společnost  ze dne 3. prosince 
2010. 
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Analýza snížení poplatků za 
kmitočty 


Květen 
2011 


Červen 
2012 


MPO/ČT
Ú 


Ministerstvo  průmyslu  a 
obchodu  a  Český 
telekomunikační úřad připraví 
na  základě  analýzy  návrh 
změny  nařízení  vlády  č. 
154/2005  Sb.,  ve  znění 
pozdějších  předpisů, 
spočívající  v  úpravě 
koeficientu  používaného  pro 
stanovení  poplatků  za 
využívání  kmitočtů  na  časově 
omezené období  tak, aby stát 
deklaroval podporu spektrálně 
efektivním  technologiím. 
V rámci  provedené  analýzy 
bude  realizátory  zvážena 
možnost  placení  poplatků 
dvakrát  ročně,  což  by  mohlo 
přinést  podnikatelům  lepší 
alokaci a optimalizaci nákladů 
na využívání spektra. 
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  Příprava rozvojových kritérií v 


přídělech rádiových kmitočtů 
v pásmu 790 – 862 MHz 


Červen 
2011 


Listopad 
2011 


MPO/ČT
Ú 


Jedním  ze  zdrojů  je  i  část 
rádiového  spektra  uvolněná 
v rámci  přechodu  na  digitální 
televizní  vysílání  (digitální 
dividenda),  která  představuje 
díky  svým  fyzikálním 
vlastnostem  šíření  rádiových 
vln  jedinečnou  příležitost  pro 
zajištění  přístupu 
k vysokorychlostnímu 
internetu  i  ve  venkovských 
oblastech.  S ohledem  na 
výsledky  průzkumu 
Ministerstva  průmyslu 
a obchodu  a  v souladu 
s materiálem „Postup Českého 
telekomunikačního  úřadu  při 
správě  vybraných  částí 
rádiového  spektra  se 
zaměřením  na  podporu 
poskytování  služeb 
vysokorychlostního přístupu  v 
období  do  roku  2012“  Český 
telekomunikační  úřad  stanoví 
ve  spolupráci  s Ministerstvem 
průmyslu  a  obchodu  a  na 
základě  výsledků  veřejné 
konzultace  v přídělech 
rádiových  kmitočtů  podmínky 
(tzv. rozvojová  kritéria)  pro 
podporu  výstavby  v místech 
s nižší  koncentrací  obyvatel 
tak, aby byly splněny cíle této 
státní politiky. 


To  nevylučuje,  aby  ČTÚ 
stanovil  na  základě  zákona  o 
elektronických  komunikacích 
podmínky  využívání  rádiových 
kmitočtů i v dalších zájmových 
pásmech. 
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Analýza portfolia služeb ve 
veřejném zájmu a jejich 
náročnosti na kmitočtové 
využívání 


2012  2014  MPO/ČT
Ú 


V rámci provozování služeb ve 
veřejném  zájmu  (např.  e‐
safety)  může  existovat 
oprávněná  potřeba  služeb 
specifických  parametrů 
zajišťovaných  prostřednictvím 
kmitočtového  spektra.  Cílem 
této  analýzy  má  být  zjištění 
rozsahu  těchto  služeb, 
požadavků  na  jejich 
kvalitativní  parametry  a 
následně  i  jejich  kmitočtové 
náročnosti.  
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Zvýšení kvality a dostupnosti předškolní výchovy 


Gestor  MŠMT  Spolugestor  MPSV,  MF,  MMR, 
ČSÚ1, MZd 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2013 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt  je zaměřen na zvýšení nabídky zařízení předškolního vzdělávání, výchovy a 
péče o děti předškolního věku  (dále  jen „předškolní výchova“) v ČR a  jejich kvality. 
Cílem  je umožnit  rodičům  lépe  sladit  rodinný a pracovní  život při  zajištění kvalitní 
výchovy  předškolních  dětí  a  snížit  obavy  z  rodičovství  jako  komplikace  pracovní 
kariéry.  


1. Zvýšení kvality předškolní výchovy 


2. Zvýšení dostupnosti předškolní výchovy 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Omezená  dostupnost  zařízení  předškolní  výchovy  pro  děti má  kromě  jiných  řadu 
národohospodářských  dopadů,  kterým  dosud  nebyla  věnována  dostatečná 
pozornost.  Spolu  s mnohdy  nevhodnými  formami  podpory  rodičovství  v  ČR  je  to 
příčinou vysoké a dokonce prohlubující se absence žen s dětmi na trhu práce. Pokles 
míry  zaměstnanosti  u  žen  s  malými  dětmi  v  ČR  tak  patří  k  nejvyšším  v  EU. 
Nezanedbatelná část je absence nedobrovolná, způsobená nedostatkem dostupných 
forem  institucionalizované předškolní výchovy. To vede k nevyužití  jednoho  z mála 
prorůstových ekonomických zdrojů ČR. Dlouhá absence žen na trhu práce může vést 
ke  snížení  jejich  celoživotní kariérní příležitosti  (to  je mimo  jiné důvod pro vysoké 
mzdové rozdíly mužů a žen v ČR). Obtížná dostupnost předškolní výchovy také vede 
k odkládání mateřství a snižuje samotnou ochotu mít více dětí nebo mít děti vůbec, 
což  samo  o  sobě  prohlubuje  problém  implicitního  zadlužení  penzijního  systému. 
Kvantitativní simulace ukazují, že zvýšení nízké participace žen s dětmi ve věku 20‐40 
let o 10 p.b. by okamžitě snížilo deficity PAYG penzijního systému o více než 10 mld. 
Kč za rok, což představuje v následujících 20‐30 letech více než třetinu každoročního 
deficitu. Veřejné  rozpočty  také  přicházejí o  velký  objem  daní  a  sociálních  odvodů 
nepracujících žen. 


 


Současné reformní úsilí je spíše zaměřováno na alternativní formy hlídání dětí. Ty je 
zapotřebí  podporovat  a  legislativně  umožnit,  resp.  zjednodušit.  Nedostatečná 
pozornost  je  věnována  přetrvávajícím  regionálním  rozdílům  v dostupnosti  zařízení 
předškolní výchovy. V současnosti  již nedochází k socializaci dětí v širší  rodině  řady 
sourozenců a příbuzných dětí, jako tomu bylo v minulosti, a tak mnoho dětí při svém 
vstupu  do  školy  nemá  osvojeny  dostatečné  sociální  dovednosti.  Přitom  role 
osvojených  sociálních  kompetencí  a gramotnosti  pro  život  v moderní  společnosti 
výrazně roste. 


 


                                                                 


1 A orgány regionální samosprávy, do jejichž působnosti spadá zřizování MŠ. 
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Tento problém je patrný obzvláště v případě dětí ze sociálně a kulturně oslabeného 
prostředí.  Systematický monitoring docházky  těchto dětí do mateřské  školy a  jeslí 
neexistuje. ÚIV uvádí, že 52 % těchto dětí neprochází zařízeními předškolní výchovy, 
což má negativní dopad na vzdělavatelnost a socializaci těchto dětí na základní škole 
a následně také v osobním a profesním životě.  


 


Umožněním  pravidelné  docházky  do  standardních  zařízení  předškolní  výchovy  se 
sníží podíl dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (tyto děti bývají často obtížně 
vzdělavatelné) a mladých, stejně tak jako budoucí sociální výdaje a kriminalita, neboť 
sociální náklady  této  „ne‐socializace“  jsou  značné. Následně  lze  také předpokládat 
vyšší budoucí gramotnost dospělé populace jako celku, resp. vyšší připravenost dětí 
na další stupně vzdělávání spolu se zvýšením jejich studijních dispozic. 


 


V ČR  přetrvávají  územní  nerovnosti  v  dostupnosti  finančně  přijatelné  a  kvalitní 
institucionální předškolní výchovy pro děti ve věku 2‐5 let. Koordinačně a systémově 
selhává plánování místního  rozvoje  s ohledem na demografický  vývoj  a  stěhování 
obyvatelstva. 


 


Řada  výzkumů  ze  světa  ukazuje,  že  výnosy  z předškolní  výchovy  jsou  v rámci 
vzdělávací soustavy nejvyšší. Zvláštní přínos je pak zřejmý u dětí z rodin ze sociálně a 
kulturně  oslabeného  prostředí  a  dětí  žijících  v sociálně  vyloučených  lokalitách. 
Projekt  by měl  značnou  návratnost,  a  to  nejen  v dlouhém  období  skrze  zlepšení 
potenciálu socializovaných dětí, ale v kratším období také skrze uvolnění pracovního 
potenciálu jejich rodičů. 


 


I  v době  fiskálního  napětí  je  zapotřebí  investice  do  kvalitní  předškolní  výchovy 
považovat  za nákladově  velice efektivní, neboť podporují dlouhodobý ekonomický 
růst,  snižují  dlouhodobé  deficitní  tlaky  a  zvyšují  pravděpodobnost  úspěchu 
jednotlivců  v jejich  dalším  životě;  obzvláště  jednotlivců  sociálně  znevýhodněných. 
Kvalitní a dostupná předškolní výchova  je  jednou z podmínek skloubení aktivního a 
kvalitního rodičovství s pracovní kariérou.  


Příklad ze 
zahraničí 


Příklad dobré zahraniční praxe pro alternativní  formy předškolní výchovy  je možné 
najít  v Německu a  v Rakousku. V Německu a  v Rakousku  je  „vzájemná  rodičovská 
výpomoc“ velmi rozšířená (tzv. Tagesmuetter nebo Tagesvaeter). V těchto zemích je 
tento typ péče postupně rozvíjen již od 70. let 20. století; obzvláště pak v posledních 
patnácti letech. Využíván je zejména pro péči o děti do 3 let věku, nejvíce pak mezi 
2. a 3. rokem věku dítěte. Návrh „dětské skupiny“ vychází rovněž z praxe v Německu 
a  v Rakousku,  kde  existuje  forma  služeb  péče  o  děti  na  neinstitucionální  bázi  v 
malých  skupinách,  tzv.  Kindergruppen.  Dětské  skupiny  jsou  založeny  jako  spolek. 
Každá skupina má pedagogický koncept. Dětské skupiny se omezují na přehlednou 
velikost (v Rakousku např. maximálně dvanáct dětí). 


 


Motivování  firem k rozvoji prorodinných politik  formou nelegislativních opatření  je 
dobře patrné  v Rakousku,  kde byl  realizován projekt Audit  Familie & Beruf. Tento 
audit byl vytvořen Hertie Stiftung a úspěšně realizován v mnoha firmách v Rakousku 
i  v Německu.  Audit  Familie &  Beruf  rozvíjí  firemní  strategii,  personální  politiku  a 
kulturu firem v oblasti prorodinných opatření. Poradce spolu se zástupci firmy, která 
se k auditu dobrovolně přihlásila, zhodnotí dle metodických materiálů, obsahujících 
závazné  postupy,  stávající  stav  prorodinných  opatření  a  následně  pomůže 
zformulovat konkrétní realizační plán opatření pro rozvoj v daných oblastech, které 
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se  stanou  součástí  strategického  plánu  firmy.  V  závěru  (v  rakouském modelu  po 
třech  letech)  vyhodnotí  poradce  naplnění  realizačního  plánu  a  v  případě  úspěšné 
implementace je firmě udělen certifikát. 


 


Další  příklady  bychom  mohli  hledat  ve  skandinávských  zemích,  které  kladou  na 
předškolní  výchovu mimořádný důraz.  Skandinávské  země bodují  v mezinárodních 
testech vzdělanosti, tak i v celkové konkurenceschopnosti. 


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Zvýšení kvality předškolní výchovy 


 Zvýšit připravenost a 
zralost dětí na školní 
docházku 


 Kvalitní příprava dětí na 
základní školu a zvýšení 
jejich studijních dispozic, 
stejně tak jako jejich 
budoucí gramotnosti 


 Počet nových programů pro 
rozvoj psychických a motorických 
dovedností dětí a jejich obsah 


 Změna počtu dětí na 
učitelku/učitele 


 Změna počtu dětí ve školce/ve 
třídě 


 Míra vybavenosti zařízení (podle 
republikových standardů) 


 X nových 
programů 


 Nižší počet dětí 
na 
učitelku/učitele 


 Nižší počet dětí 
ve školce/třídě 


 Vyšší míra než 
nyní 


Zvýšení dostupnosti předškolní 
výchovy 


 Snadnější návrat rodičů a 
matek především na trh 
práce 


 Zvýšení flexibility MŠ a 
jeslí při výchově a péči o 
děti 


 Nárůst počtu míst v jeslích, v MŠ 
nebo v jiných alternativách 
předškolní výchovy 


 Nárůst počtu „flexibilních“ MŠ a 
jeslí a míst v nich 


 Zvýšení % uspokojení zájmu o 
místo v MŠ 


 Změna % zaměstnanosti žen 
s dětmi předškolního věku 


 Výše peněz plynoucí do státního 
rozpočtu díky vyšší zaměstnanosti 
žen s malými dětmi 


 Přiblížení se naplnění 
Barcelonského cíle: Zajištění 
předškolní výchovy pro alespoň 
90 % dětí od tří let do věku 
povinné školní docházky a pro 
alespoň 33 % dětí ve věku do tří 
let 


 Vyšší počet míst 
než nyní 


 Vyšší počet míst 
než nyní 


 Vyšší % než nyní 


 Vyšší % než nyní 


 Více peněz než 
nyní 


 Vyšší naplnění 
cíle 
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Zvýšení  účasti  dětí  ze 
znevýhodněného 
socioekonomického  prostředí  na 
předškolní výchově 


(Příprava  těchto  dětí  na  školní 
docházku,  resp.  umožnění  jim 
zapojit  se  do  běžné  školní 
docházky, a později pak  i  lépe do 
soukromého i profesního života) 


Procento  dětí  ze  znevýhodněného 
socioekonomického  prostředí  v předškolní 
výchově 


Vyšší % než nyní 


 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Instituce a 
jednotlivci 


Předškolní zařízení (MŠ a jesle) 


Zřizovatelé MŠ a jeslí 


Pedagogický personál (v MŠ) 


Zdravotnický personál (v jeslích) 


Rodiny s dětmi 


Firmy 


Finanční dopady  Nelze jednoduše vyčíslit. 


 


Popis realizace projektu 
 
Popis realizace 


 


Pro  efektivní  realizaci  projektu  bude  nejdříve  zapotřebí  ve  spolupráci  s ČSÚ  zmapovat  demografické  složení 
obyvatelstva a odhadnout jeho vývoj (viz úvod, část politiky založené na evidenci). Na jeho základě pak určit oblasti 
(okresy, města, městské části), ve kterých bude zapotřebí reagovat na populační růst – ať už rozšířením stávajících 
kapacit mateřských škol a jeslí, nebo zabezpečením kapacit nových (včetně sociálně vyloučených lokalit). 


Paralelně s tímto mapováním je zapotřebí zrevidovat současnou přeregulovanost vztahující se k zakládání a chodu 
MŠ  a  jeslí  a  zjednodušit  legislativu,  resp.  zvážit  její  potřebnost.  (Při  této  revizi  je  zapotřebí  neopomenout 
problematiku  firemních  mateřských  škol  –  legislativa  pro  zakládání  mateřských  škol  musí  být  jednoduchá  a 
motivační. Zároveň však se nesmí snižovat nároky na jejich kvalitu). 


Z hlediska monitorování kvality je ve spolupráci s pedagogicko‐psychologickými poradnami a pedagogickými centry 
nutné vytvořit jednotný přístup k včasnému ověřování zralosti dítěte na školní docházku s cílem identifikace oblastí 
vyžadujících  pozitivní  intervenci  a  pomoc  a  zároveň  dbát  na  to,  aby  se  ověřování  nestalo  nástrojem  selekce. 
Vzhledem  k předpokládanému  nárůstu  počtu  dětí  v předškolních  zařízeních  bude  nutné  zabezpečit  dostatek 
prostředků pro zřizovatele MŠ a jeslí. Tyto prostředky je možné částečně získávat ze státního rozpočtu, ale také je 
vhodné zvýšit finanční spoluúčast municipalit a rodičů (dle jejich možností). 


Zvyšování  kapacit  dětí  v MŠ  také  předpokládá  vyšší  počet  vyučujících.  Vzhledem  k nejistotě,  která  v uplynulých 
letech panovala ohledně úrovně  jejich požadovaného vzdělání, bude vhodné vymezit a pevně ukotvit nároky na 
jejich vzdělání a mít při tom na paměti neadekvátní vzlínání profesních požadavků. 
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Úspěšná realizace projektu je podmíněna změnami v legislativě týkající se předškolních zařízení (především školský 
zákon).  Legislativně musí být  také upraveno postavení,  zřizování a provozování  firemních MŠ,  „miniškolek“  (tzv. 
dětských skupin) a vzájemné rodičovské výpomoci při hlídání dětí (viz projekt Sladění rodinného života a pracovní 
kariéry, resp. Podpora vstupu a návratu rodičů na trh práce). 


 


Výstupy projektu 


Lépe připravené děti na další školní docházku. Lépe socializované děti předškolního věku. 


Optimální síť mateřských škol a  jeslí odpovídající aktuálním potřebám umožňující větší zapojení rodičů s dětmi do 
pracovního života. 


 


 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Modelace demografického 
vývoje, (zkvalitnění 
regionálního řízení kapacit 
ve smyslu politik založených 
na evidenci) 


2011  2011  MŠMT, 
MPSV, 
MMR, 


ČSÚ 


Na základě dat ČSÚ je nutné vytipovat lokality 
v ČR, ve kterých lze předpokládat nárůst 
poptávky po předškolní výchově. 


ČSÚ by v součinnosti s jednotlivými kraji měl 
pravidelně tuto modelaci obnovovat. 


Institucionální změny 
odpovědnosti a plánování 


2011  2013  MPSV, 
MMR, 
ČSÚ 


Spolugestor MMR přijme opatření ke 
zkvalitnění demografického plánování měst a 
obcí. Spolu s MF budou navržena opatření na 
zvýšení zodpovědnosti místních zřizovatelů za 
zajištění prostředků na zřizování a provoz 
mateřských škol. 


Snadno dostupná relevantní demografická 
data včetně jejich predikcí pro všechny občany 
a především pro policy makery umožní lepší a 
flexibilnější rozhodování. 


Revize legislativy týkající se 
předškolní výchovy 


2011  2011  MŠMT, 
MZd 


Legislativa týkající se zakládání a vedení 
institucí předškolní výchovy je zbytečně 
komplikovaná a nevede ke kýženým 
výsledkům. Je zapotřebí ji prokonzultovat 
s řediteli MŠ a jeslí, a na základě jejich 
připomínek podniknout kroky k jejímu 
zjednodušení. 
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Změna legislativy týkající se 
předškolních zařízení 


2011  2012  MŠMT, 
MZd 


Zjednodušení legislativy a zapracování 
připomínek odborné veřejnosti, především 
ředitelů MŠ a jeslí. 


Zapracování legislativy týkající se firemních MŠ 
a vzájemné rodičovské výpomoci při hlídání 
dětí (viz projekt Sladění rodinného života a 
pracovní kariéry, resp. Podpora vstupu a 
návratu rodičů na trh práce). 


Revize současné role 
samospráv při zakládání a 
provozování zařízení 
předškolní výchovy 


2011  2012  MŠMT  Při práci na nové legislativě je nutné 
zrevidovat současnou roli samospráv při 
zakládání MŠ, jejich provozování, ale 
především při jejich financování. 


Podpora firemních 
mateřských škol 


2011  2013  MŠMT, 
MPSV, 
MF 


Firmy je vhodné motivovat k zakládání 
firemních MŠ, v nichž by působili profesionální 
pedagogové. Provoz těchto MŠ by mělo být 
možné uznat jako daňově odečitatelný náklad 


(DZ ČR– opatření II.1.1.2. – zákonem bude 
podpořeno jejich fungování, které umožní 
rozšířit nedostatečné kapacity předškolní 
výchovy). 


Revize financování a 
podpory MŠ a jeslí 


2011  2013  MŠMT, 
MZd, MF 


Je nutné revidovat způsob čerpání prostředků 
vynakládaných na předškolní výchovu (tzn. mj. 
navrhnout opatření pro zvýšení odpovědnosti 
místních zřizovatelů za zajištění prostředků na 
zřizování a provoz MŠ), event. ve státním 
rozpočtu najít prostředky, které by bylo možno 
použít na zvýšení nabídky předškolní výchovy. 


Spolugestor MF ve spolupráci s MPSV navrhne 
způsob daňově‐dávkových opatření ve vztahu 
k výdajům fyzických osob a zřizovatelů na 
předškolní výchovu tak, aby byla účast 
všeobecně dostupná, a to i pro děti se slabým 
socioekonomickým zázemím rodiny. 


Sledování kvality předškolní 
výchovy a vytvoření 
jednotného přístupu 
k včasnému ověřování 
zralosti dítěte na školní 
docházku 


2011  2013  MŠMT, 
ČŠI 


ČŠI uvádí, že absence hodnocení předškolní 
výchovy vede mj. k tomu, že na národní úrovni 
neexistuje jednotný přístup k ověřování 
zralosti dětí na školní docházku. ČŠI by se měla 
věnovat také sledování kvality zařízení 
předškolní výchovy. 


Pedagogicko‐psychologické poradny a 
pedagogická centra by měly vytvořit jednotný 
přístup k včasnému ověřování zralosti dítěte 
na školní docházku na celorepublikové úrovni. 
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Určení úrovně vzdělání 
vyučujících v MŠ a v jeslích 


2011  2011  MŠMT, 
MZd 


Určit (mj. novelizovat zákon č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících), pro jaké funkce 
je v MŠ a v jeslích zapotřebí jaké vzdělání. 


Vytvořit systém podpory 
účasti dětí ze 
socioekonomicky 
znevýhodněného prostředí 
v předškolní výchově 


2012  2013  MŠMT, 
MPSV 


Podrobně zmapovat důvody nízké účasti 
socioekonomicky znevýhodněných dětí 
v předškolní výchově. Vypracovat způsoby 
řešení této situace v součinnosti s dalšími 
orgány státního aparátu (sociální 
zabezpečení). Je‐li to možné, integrovat děti 
s kulturním a sociálním znevýhodněním do 
běžných mateřských škol (zároveň tyto 
mateřské školy posílit personálně). V opačném 
případě podpořit vznik specializovaných 
mateřských škol pro tyto děti, v nichž by byli 
zaměstnáváni především specialisté a větší 
počet asistentů a psychologů, kteří by dětem 
poskytovali systematickou a cílenou podporu. 


Stranou neponechávat ani děti vysoce 
mimořádně nadané. 
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Příloha č. 3 
 


Přínosy  Strategie mezinárodní  konkurenceschopnosti  ČR  pro  období  2012  až 
2020: odvrácení černého scénáře 
 
V této  příloze  jsou  popsány  nejdůležitější  přínosy  SMK  tak,  že  ukazují,  jakým  negativním  důsledkům  se  ČR 
implementací  SMK  vyhne.  Jedná  se  tedy  v podstatě  o  úspory  plynoucí  z odvrácení  černého  scénáře  vývoje 
ekonomiky,  který  by  nastal  bez  systematického  a  komplexního  přístupu  k  budování  mezinárodní 
konkurenceschopnosti. Tento přístup považujeme za seriózní vzhledem k tomu, že je schopen konzervativně a na 
základě dat (českých či zahraničních) ukázat úspory v dlouhodobém časovém horizontu. Vyhodnocení úspor touto 
metodou  je komplexnější, než by bylo umožněno analýzou přínosů a nákladů, která by se pokoušela odhadovat 
přínosy jednotlivých navrhovaných projektů během příštích osmi let.  
Vyhodnocení  úspor  plynoucích  z černého  scénáře  se  soustředí  na  tři  hlavní  osy  SMK  –  tj.  na  instituce, 
infrastrukturu a inovace, neboť právě tyto tři oblasti jsou pro ČR klíčové. 
 


1. Instituce 
 
Veřejné  instituce  jsou  oblastí  s  nejvýraznějšími  negativními  dopady  na  konkurenceschopnost  ČR.  Tento  fakt 
dokládají bez  výjimky  snad  všechna mezinárodní  srovnání  zaměřená na  konkurenceschopnost  a  veřejný  sektor, 
jakož i drtivá většina průzkumů realizovaných mezi českými podnikateli i zahraničními investory.  
V případě  nepřijetí  SMK,  která  je  v oblasti  institucí  poměrně  progresivní  a  způsobilá  zajistit  jejich  postupnou 
koordinovanou reformu, hrozí, že se budou výrazně prohlubovat následující problémy českých veřejných institucí: 


a) korupce, 


b) nízká produktivita, 


c) oslabování právní jistoty a důvěry ve veřejné instituce (a s nimi související posilování šedé ekonomiky). 


Co se týče odhadu negativních dopadů černého scénáře v oblasti dle bodu a) korupce, lze se přidržet pro ČR např. 
studie Vymětal (2004)1. Tato studie identifikuje následující negativní následky korupce: 


 pokles  zahraničních  investic  (inverzní  závislost  úrovně  korupce  a  podílu  investic  na  HDP  –  data 


zahraničních  studií  ukázala,  že  zvýšení  korupce  o  jeden  bod  na  škále  0‐10  povede  k  poklesu  investic 


přibližně o 1‐2,8 %, což se může odrazit na HDP poklesem v řádech desetin procent), 


 ve  veřejném  sektoru  může  zkomplikovat  řadu  vládních  projektů,  čímž  ještě  více  přispívá  k 


nejednoznačnosti, neprůhlednosti a špatné kvantifikaci ceny a nákladů (nárůst nákladů těchto projektů a 


navíc  i vysoké riziko, že projekt nebude udělen nejefektivnějšímu zájemci, nebo snížení kvality veřejných 


projektů a  jejich zpoždění, v neposlední řadě pak také relativní zvýšení podílu veřejných výdajů na HDP; 


bylo prokázáno, že existuje negativní závislost mezi úrovní korupce a výdaji na vzdělávání a zdravotnictví a 


kvalitou infrastruktury), 


 zvyšování nákladů mezinárodního obchodu,  


 zvýšení cen v administrativě,  


 snížení celkové částky určené na veřejné účely a odčerpávání vládních zdrojů,  


  preference takových projektů, kde  je možnost vzít/nabídnout úplatek oproti projektům  lidského rozvoje 


(vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, vývoj…),  


 poskytování některých nadbytečných služeb z veřejných rozpočtů na jedné straně a zanedbávání určitých 


veřejných  služeb  na  straně  druhé  (projevuje  se  například  preferencí  nových  projektů  na  úkor  oprav  a 


údržby již realizovaných projektů2),  


 zvýšení rozpočtové náročnosti,  


                                                                 
1 Vymětal, P. (2004): Náklady a důsledky korupce, http://www.vsem.cz/data/data/ces‐soubory/konference‐
seminare/gf_VymetalOstrava.pdf 
2 IMF (1998): Roads to Nowhere: How Corruption in Public Investment Hurts Growth 
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 zkomplikování vládních procedur a regulací,  


 rozšiřování byrokratického aparátu 


 preferování nekompetentních úředníků a známostí a formování elit, 


 ohrožení politické stability země. 


V souhrnu  je možné  říci, že náklady korupce se pohybují v řádech  jednotek procent HDP České republiky a  tvoří 
objemnou mrtvou váhu, kterou musí nést soukromý sektor.  
Co se týče produktivity institucí (bod b), což je druhý bolestivý problém českých veřejných institucí, ukazuje studie 
Evropské  centrální  banky  (Afonso,  Schuknecht,  Tanzi,  2003)3,  že  neefektivita  tvořená  veřejnými  institucemi  se 
pohybuje pro státy EU 15 mezi 8–35 % výdajů na veřejný sektor. Na příkladu Řecka  (na něj se vztahuje zmíněná 
neefektivita ve výši 35 %) je zjevné, jaké může mít nízká produktivita veřejných institucí v dlouhodobém horizontu 
negativní dopady. 
Co  se  týče  bodu  c),  nízká  kvalita  zákonů  a  špatná  vymahatelnost  práva  vede  obecně  k  přesunu  podnikání  a 
ekonomické  aktivity  do  tzv.  šedé  zóny,  což  má  negativní  dopady  na  příjmovou  stránku  veřejných  rozpočtů. 
Obcházení  zákonů  a  neplnění  povinností  v dlouhodobém  horizontu  zároveň  způsobuje  vyšší  veřejné  výdaje 
(náprava škod způsobených obcházením zákona) a negativně ovlivňuje hospodářský růst. 
V souhrnu lze říci, že dopady černého scénáře v oblasti institucí mohou zasáhnout HDP České republiky v rozsahu 
kolem ‐1 % ročně (maximálně konzervativní odhad)4. Vzhledem k tomu, že právě na reformu institucí se soustředí 
SMK,  je možné,  že  se  její  implementací podaří  tyto negativní dopady odvrátit a  zmíněné 1 % přetavit  v úsporu 
nákladů. 


 


2. Infrastruktura 
 


Dopravní infrastruktura 


Vymezení a vyjádření hospodářského přínosu dopravní infrastruktury získalo podle studie Moos a Lehovec (2011) v 
posledních  letech  značně  na  významu  a  je  předmětem  řady  národních  i mezinárodních  studií  a  hodnocení.  V 
principu lze rozlišit dvě kategorie přínosů: 


 přímé přínosy dopravní infrastruktury, 


 nepřímé přínosy dopravních výkonů (procesů). 


Jako přímé přínosy jsou označovány ty faktory, které zahrnují zejména:  


 úspory času,  


 úspory energie (PHM),  


 snížení opotřebení vozidel,  


 snížení nehodovosti. 


Nepřímé přínosy zahrnují zejména: 


 zvýšení počtu pracovních příležitostí,  


 zlepšení  podmínek  životního  prostředí  (hluk,  exhalace)  pro  obyvatele  podél  stávajících  přetížených 


komunikací,  


 zvýšení hodnoty území vytvářením obchodních a průmyslových zón,  


 zvýšení ekonomické síly obcí a měst vlivem zlepšené dopravní dostupnosti,  


 zlepšení přístupnosti území pro cestovní ruch a relaxaci obyvatel,  


 oživení stavební činnosti při výstavbě dopravní cesty a následné péči. 


Odhady  přínosů  dopravní  infrastruktury  za  využití modelu modifikované  produkční  funkce  ukazují,  že  zvýšení 
investic do dopravní infrastruktury o jednu jednotku zvýší agregovaný výstup ekonomiky v dané oblasti o 4 až 15 % 
(elasticita produkční funkce vůči změnám v investicích do infrastruktury). 
 


                                                                 
3 https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/2125/1/ecbwp242.pdf  
4 Navíc se dá očekávat, že situace se bude zhoršovat exponenciálně (tzn. v krátkodobém horizontu může být zhoršení ve výši  
1 %, nicméně ve střednědobém až dlouhodobém horizontu může jít i o vyšší procenta).  
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Zároveň je třeba snižovat náklady mrtvé váhy (neefektivity) spojené s korupcí při výstavbě dopravní infrastruktury, 
která výše uvedené pozitivní efekty výstavby dopravní infrastruktury výrazně snižuje (např. jak ukazují studie MMF 
–  znakem  rozvojových  zemí  s vysokou mírou  korupce  jsou  dálnice,  které  nikam  nevedou5,  a  které  poté,  co  se 
postaví, nikdo neudržuje; taková výstavba je pro ekonomiku čistý náklad, bez přímých i nepřímých přínosů. Pokud 
se chce  ČR dostat do první  ligy zemí s nejvyšší konkurenceschopností na světě,  je  třeba, aby zde  tento problém 
nevznikal).  Rozvoj  dopravní  infrastruktury  by měl  zároveň  být  vždy  v souladu  s udržitelným  rozvojem  území  a 
generovat  co  nejnižší  negativní  externality  pro  životní  prostředí  (které  se  v dlouhodobém  časovém  horizontu 
projevují jako náklad infrastruktury). 
 


Digitální infrastruktura 


Jak  ukazují  studie  ze  zahraničí,  je  digitální  infrastruktura  v  současné  globální  soutěži  jedním  z klíčových 
předpokladů  konkurenceschopnosti.  Zkušenosti  vyspělých  zemí  i  poznatky  ze  studií  o  ICT  infrastruktuře  v ČR 
naznačují, že pomalým rozvojem ICT infrastruktury se může ČR při konzervativním odhadu připravit o 0,005–0,01 % 
růstu HDP ročně. V případě dlouhodobé stagnace ICT infrastruktury se navíc dá předpokládat, že se toto procento 
bude  zvyšovat  –  v desetiletém  časovém  horizontu  by  se  tak mohla  nedostatečně  rozvinutá  ICT  infrastruktura 
promítnout do  růstu HDP až zpomalením o několik desetin procenta  ročně, což by pro  českou ekonomiku a  její 
konkurenceschopnost bylo velmi negativní. 
 


3. Inovace 
 


Inovace 


Na  základě  velkého  množství  empirických  studií  z  vyspělých  zahraničních  ekonomik  je  možné  odvodit,  že 
celospolečenská návratnost veřejných investic do VaV se pohybuje mezi 20 až 65 %, u investic soukromých mezi 28 
až 80 %6. Přehledová studie EK zpracovaná DG Research7 a vycházející z velkého množství dílčích případových studií 
(viz Příloha 1) konstatuje, že odhady celospolečenské návratnosti se pohybují mezi 50 až 100 %. Přitom obecně 
platí,  že  míra  návratnosti  ve  vyspělých  zemích  je  vyšší  než  v  zemích  méně  vyspělých.  Nejméně  dvě  třetiny 
hospodářského růstu na hlavu přitom přímo souvisejí s technologickými inovacemi, pro jejichž vznik je kvalita VaV 
velmi důležitá. Nárůst intenzity VaV (tj. výdaje na VaV vztažené k HDP) o 1 procentní bod představuje dlouhodobě 
nárůst produktivity o 0,6 procentního bodu. 
V ČR obdobná srovnatelná datová základna vycházející z dlouhodobých výzkumů neexistuje, nicméně v odborné 
komunitě panuje přesvědčení, že celková efektivita veřejně financovaného systému VaV  je nižší než ve vyspělých 
ekonomikách. Hlavní příčiny jsou popsány v projektových kartách kapitoly Inovace. Mezi hlavní předpoklady vyšší 
míry celospolečenské návratnosti v ČR patří: 


 existence  systému  (veřejného)  financování,  který  dokáže  rozlišit  kvalitu  od  nekvality  a  vytvořit  tak 


podmínky pro kultivaci a rozvoj kvalitního výzkumu na úkor výzkumu nekvalitního,  


 zralost  a  absorpční  kapacita  na  straně  aplikační  sféry  vůči  výsledkům  výzkumu  a  vývoje,  která  je 


podmíněna na jedné straně kvalitou vzdělání a na druhé straně náročností poptávky. 


V případě zefektivnění systému VaV financovaného z veřejných zdrojů na toto riziko reagují projektové karty SMK 
zaměřené na posilování excelence VaV (zefektivnění systému hodnocení a financování). 
V případě absorpční kapacity je nutné zdůraznit, že ta hraje klíčovou roli i ve vztahu ke schopnosti absorbovat nové 
technologie ze zahraničí,  jejichž vznik byl podpořen  investicemi do VaV kdekoliv  jinde na světě. V  tomto ohledu 
jsou proto vysoce  relevantní  také projektové karty v oblasti  inovací, především navržená opatření  zaměřená na 
technologický upgrading firem v ČR, a podpora a rozvoj nových technologických firem.  
V  obou  případech  je  obtížné  exaktně  vyčíslit možné  společenské  ztráty  plynoucí  ze  zachování  statusu  quo.  V 
kontextu  celkových  ročních  veřejných  výdajů  na  VaV  v  objemu  přibližně  24  miliard  Kč/rok  lze  uvést,  že  při 
celospolečenské  návratnosti  na  dolním  konci  empiricky  doloženého  spektra  (tj.  20  %)  představuje  možné 
zefektivnění  systému  veřejných  investic  do  VaV  o  1 %  dodatečný  celospolečenský  přínos  ve  výši  48 mil.  Kč.  S 
rozvojem  inovační  poptávky  podniků  však  není  nereálné,  abychom  se  dostali  do  vyšších  pater  návratnosti,  což 


                                                                 
5 IMF (1998): Roads to Nowhere: How Corruption in Public Investment Hurts Growth 
6 Griliches, Z. (1992): The Search for R&D Spillovers. In: Scandinavian Journal of Economics, vol. 94, pp. 29‐47 
7 EC (2005): Analýza dopadů a ex‐ante hodnocení 7. rámcového programu (EU SEC(2005)430 
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společně s růstem podnikových výdajů na VaV může v delším období vést k přínosům v řádu min. několika desetin 
p.b. tempa růstu produktivity (viz výše) a tím i HDP. 
 


Vzdělanost 


Je neoddiskutovatelným  faktem,  že úroveň  vzdělanosti  jako  takové  i  vzdělávacího  systému ovlivňuje  schopnost 
ekonomiky produkovat a využívat  inovace. Kvalifikovaná pracovní  síla  je  jedním  z nejdůležitějších aspektů, který 
determinuje příchod zahraničních investorů, rozvoj ekonomiky a tvorbu hodnot, na nichž může ekonomika stavět 
do  budoucna.  Podle  studie  (Münich,  Ondko,  2011)8  ukazují  mezinárodní  srovnání  gramotnosti  populace 
patnáctiletých zemí OECD1 PISA za roky 2003 a 2009 varovně se zhoršující pozici ČR. Protože vzdělanost populace 
rostoucím  způsobem  determinuje  (mimo  jiné)  dlouhodobé  tempo  hospodářského  růstu,  je  třeba  tento  trend 
chápat v širších ekonomických a následně i společenských souvislostech.  
 
Výsledky  citované  studie  ukazují,  že  v případě  sedmi modelovaných  cílů  (které  vyjadřují  tempo,  s jakým  budou 
provedeny reformy školství a cíle těchto reforem – viz Tabulka níže) mají reformy vzdělávacího systému extrémně 
vysoký dopad na HDP. 
 


 
Jak uvádí Tabulka níže, rozdíl HDP v důsledku zvýšení gramotnosti se pohybuje oproti základnímu scénáři (tj. bez 
investic  do  reformy  vzdělávacího  systému)  v řádech  stovek  procent  i  v nejslabším  scénáři  (scénář  5  –  opatření 
zaměřená pouze na dorovnání rozdílů mezi dětmi z rodin s rodiči bez a s maturitou).  
 
 


                                                                 
8 Münich, D., Ondko, P.  (2011): Analýza dopadu úrovně vzdělanosti žáků na dlouhodobý hospodářský  růst České  republiky a 
deficity průběžného důchodového systému, CERGE‐EI 
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Dopady na HDP v kratším časovém horizontu vyjadřuje níže uvedený graf pro vybrané scénáře a roky 2020, 2030 a 
2050.  Již  v době  předpokládaného  ukončení  této  SMK  se  ukazuje,  že  důsledky  případné  nerealizace  reforem 
v oblasti školství budou dopadat na český HDP 0,2  ‐ 0,5 %. Tento efekt se pak v čase exponenciálně zvyšuje (v roce 
2030 už jde o rozdíl mezi reformními a nereformním scénářem v řádu jednotek procent a v roce 2050 se pohybuje 
mezi 7 – 8 %). 
 


 
 
V případě  základního  scénáře  (který  tato  SMK  považuje  za  scénář  černý)  jsou  výše  uvedené  přírůstky  HDP 
(modelované  do  roku  2020,  2030,  2050  a  2090)  nákladem  příležitosti.  Zlepšení  nebo  zhoršení  gramotnosti 
patnáctiletých v důsledku hypotetické reformy školství se v budoucnosti projeví nejen na růstu HDP. Pozdější vstup 
absolventů na pracovní trh a následné zvýšení průměrné produktivity práce má vliv také na penzijní systém.  
Za  předpokladu  zachování  současné  legislativy  byla  kvantifikace  těchto  vlivů  na  1.  pilíř  důchodového  systému 
provedena  ve  spolupráci  s  Ministerstvem  práce  a  sociálních  věcí.  Na  výpočty  byl  použit  makroekonomický 
kvantitativní model, který  je používán na dlouhodobé výpočty scénářů dopadu různých forem penzijních reforem 
na finanční bilanci penzijního systému. Níže uvedený graf ilustruje, jakým způsobem by dopadly jednotlivé scénáře 
na  saldo  1.  pilíře  důchodového  systému  (%  HDP).  Z obrázku  je  jasně  vidět  odstup  mezi  základním  (černým) 
scénářem a ostatními scénáři se zohledněním reforem. 
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Přínosy celkem 
 
Celkové  přínosy  plynoucí  z odvrácení  černého  scénáře  vývoje  české  ekonomiky  díky  implementaci  SMK  lze 
odhadnout (za období účinnosti SMK , tj. 2012 – 2020) následovně9: 


 instituce – úspora cca 0,2 ‐ 1 % HDP ročně, celkem 1,6 ‐ 8 %10 


 infrastruktura – úspora cca 0,5 % HDP za sledované období11 


 inovace – úspora cca 0,6 % HDP za sledované období12. 


Přínosy z implementace SMK by se měly pohybovat kolem 2,7 ‐ 9,1 % HDP za období 2012 – 2020, což znamená 
cca 99 – 334 mld. Kč.  
 


                                                                 
9  Jedná  se  samozřejmě o aproximaci –  lze očekávat,  že přínosy budou  znatelné až  se  zpožděním, neboť  řada navrhovaných 
opatření je dlouhodobá a jejich účinky se projevují až s výrazným zpožděním. Na druhou stranu ale SMK obsahuje i celou řadu 
„quick win“ opatření, jejichž účinky jsou výrazně pozitivní a náklady blízké nule (viz např. některá opatření v kapitole Efektivita 
trhu  zboží,  služeb  a  zlepšování  charakteristik  podnikání  aj.). V tomto  sumárním  vyhodnocení  tedy  uvažujeme  s průměrnými 
přínosy. 
10 V návaznosti na úspěšnost opatření zaměřených na boj s korupcí (synergické efekty s Protikorupční strategií) 
11 Závisí přímo na rozsahu dobudovávané infrastruktury. 
12 Viz modely přínosů vzdělání a inovací (přínosy se projevují výrazně až v daleko delším horizontu).  
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR ‐ systém 


včasného varování  


Gestor  MF, MPO  Spolugestor  ČNB 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Otevřenost  české  ekonomiky  předpokládá,  že  projekty  pro  podporu 
konkurenceschopnosti budou soustředěny  i do  implementace adaptivních procesů 
na  vnější  ekonomické  události,  tak  aby  české  podnikatelské  prostředí  bylo  řádně 
připraveno na možná  rizika plynoucí  z  globalizace  evropské  i  světové  ekonomiky. 
Hlavními cíly projektu je zajištění vnější i vnitřní makroekonomické stability, zlepšení 
podnikatelského  prostředí  pro  české  subjekty  a  vhodné  načasování  přijetí  eura  s 
maximálním pozitivním efektem pro české ekonomické subjekty. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Česká  republika  je  jako  vysoce  otevřená  ekonomika  závislá  nejen  na  své  vlastní 
ekonomické  stabilitě,  ale  je  rovněž  ovlivňována  vnějšími  ekonomickými  šoky,  na 
které  se  musí  připravit  nejen  čeští  podnikatelé  ale  rovněž  i  státní  správa. 
Mezinárodní  makroekonomická  stabilita  ČR  je  výslednicí  fungování 
makroekonomických politik v podmínkách proměnlivého vnějšího okolí. 


Cenová stabilita 
Hlavním  cílem  ČNB  je péče o  vnitřní  cenovou  stabilitu. Úspěšné  využívání  režimu 
cílování  inflace  vede  k pevnému  ukotvení  inflačních  očekávání  plně  srovnatelné 
s vyspělejšími  zeměmi  eurozóny  a  EU.  Vedlejším  produktem  úspěšné  měnové 
politiky ČNB je i zajištění poměrně komfortní vnější makroekonomické stability. 


Udržitelnost fiskálního vývoje 
Nedávná ekonomická recese odhalila strukturální problémy v hospodaření vládního 
sektoru. Této výzvě musí fiskální politika čelit poměrně silnou restrikcí, která zajistí 
udržitelnost  fiskálního  vývoje.  (Odstrašujícím  příkladem  v tomto  směru  je 
hospodaření  vládního  sektoru některých  zemí  jižního  křídla eurozóny, které  vedlo 
k výrazné  vnější  nestabilitě  a  v jejím  důsledku  k podvázání  růstových  možností 
těchto ekonomik a k hlubokému propadu životní úrovně jejích obyvatel).  Proto byla 
stanovena  trajektorie  vývoje  deficitů  s cílem  vyrovnaného  salda  vládního  sektoru 
v roce 2016. 


Scoreboard 
Evropská  komise  připravuje  rozsáhlý  systém  sledování  makroekonomických 
nerovnováh  v členských  zemích  EU  –  tzv.  scoreboard.  Tento  systém  včasného 
varování, který by měl začít  fungovat  již od  roku 2012, by měl podchytit vznikající 
nerovnováhy, které by ohrožovaly stabilitu jednotlivých zemí i EU a měnové oblasti 
eurozóny,  a motivovat  k přijetí  takových  politik,  které  by  vedly  k nápravě  tohoto 
nepříznivého stavu. Ovšem tento systém je nutné důsledně monitorovat na národní 
úrovni.  Varovnou  lekcí  je  například  snaha  o  rychlé  přijetí  "Paktu  pro  euro  plus", 
jehož  finální verzi měla  reprezentace  ČR k dispozici pouze 10 dnů před Evropskou 
radou,  na  které  se měla  k  Paktu  vyjádřit.  V  tomto  případě  se  vláda  rozhodla  k 
tomuto  Paktu  prozatím  nepřistoupit  a  ponechat  si  delší  čas  na  diskusi  (spolu  s 
dalšími členskými státy). 
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  Klady a zápory přijetí eura 


Česká  republika  se  zavázala v přístupové  smlouvě přijmout  společnou měnu euro, 
přičemž  konkrétní  termín  tohoto  kroku  nebyl  stanoven.  Jde  přitom  o  významný 
parametr  budoucí  makroekonomické  stability  a  konkurenceschopnosti  české 
ekonomiky. Přijetí eura bude mít své náklady  (např. ztráta schopnosti reagovat na 
vnější šoky nástroji měnové politiky)  i výnosy  (např. odstranění kurzového  rizika u 
exportérů), jejichž velikost i struktura se v čase mění. Pro maximalizaci potenciálních 
výhod plnohodnotného členství v Hospodářské a měnové unii  je proto nutné zvolit 
optimální načasování tohoto kroku. Za tímto účelem provádí společně MF ČR a ČNB 
každoročně  analýzu  plnění  maastrichtských  konvergenčních  kritérií  a  sladěnosti 
české  ekonomiky  s eurozónou,  jež  vyúsťuje  v doporučení  vstoupit/nevstoupit 
v průběhu  nadcházejícího  roku  do  kurzového mechanismu  ERM  II.  Informovanost 
veřejnosti  včetně  subjektů  z řad  MSP  (SME)  o  fungování  tohoto  rozhodovacího 
procesu  není možné  považovat  za  dokonalou.  V tomto  směru  by  se  dalo mnohé 
zlepšit,  aby  tyto  subjekty  mohly  přijímat  kvalifikovanější  mikroekonomická 
rozhodnutí. 
Rovněž  se otevírá možnost pro  sledování dopadu  rizik odvozených  z  komoditních 
burz. V plánování nastavení výše daní by se měla rovněž promítnout projekce vývoje 
cen  důležitých  komodit,  které  ovlivňují  ekonomický  rozvoj  mnoha  zemí.  S 
postupující  integrací  evropského  prostoru  lze  předpokládat,  že  vývoj měny  euro 
bude mít výrazný vliv  i na ceny komodit, proto není možné  tyto dvě problematiky 
oddělit. 


Problémy současného stavu a rizika plynoucí z nečinnosti 
Současný  režim  provádění  měnové  politiky  je  plně  srovnatelný  s nejvyspělejšími 
zeměmi  a  je  plně  adekvátní  potřebám  české  ekonomiky.  Žádné  riziko  plynoucí 
z nečinnosti  zde  nehrozí  v  krátkém  horizontu,  ovšem  střednědobé  výhledy  jsou 
nejisté. V současném turbulentním vývoji se situace mění každým dnem a otvírá se 
možnost větší aktivity českých institucí, aby nedošlo k vynucení řešení nevýhodného 
pro ČR. Velká  část evropských směrnic v současné době počítá s měnou euro. Lze 
proto předpokládat, že tlak na přijetí eura bude sílit z více směrů. 
Výrazné deficity vládního sektoru  jsou velkým  rizikem pro další ekonomický vývoj. 
Nalezení dalších možností a přijetí příslušných opatření  tak, aby byl v co nejmenší 
míře  narušen  ekonomický  růst,  jsou  velkou  výzvou  pro  fiskální  politiku.  Rizika 
plynoucí  z nečinnosti  jsou  naprosto  zásadní  a  ohrožující  chod  ekonomiky.  Postup 
fiskální stabilizace je popsán v Konvergenčním programu. 
Účast  v  systému  včasného  varování  před  makroekonomickými  nerovnováhami 
(scoreboardu) bude po jeho schválení povinná pro všechny členské země EU a ČR se 
jej  tedy  bude  muset  zúčastnit.  Účast  ČR  by  měla  být  velmi  aktivní.  Pokud  se 
rozhodneme přijmout  tento  systém pasivně bez  vlastní  iniciativy,  reálně hrozí,  že 
budeme vystaveni politickému  riziku ostatních  členských států EU, která se budou 
úměrně zvyšovat v průběhu politických cyklů. Je pravděpodobné, že tlak na systém 
scoreboardu  se  bude  zvyšovat  před  konáním  důležitých  voleb  nebo  řešením 
lokálních  ekonomických  problémů.  Nebezpečí  pro  ČR  lze  dokumentovat  na 
rozdílném přístupu při porušení Paktu stability a růstu velkými a vlivnými státy EU 
oproti  menším  a  méně  významným  ekonomikám.  Vzhledem  k širokému  pokrytí 
ekonomiky  tímto  systémem  by  vytváření  vlastního  systému  monitorování 
makroekonomických  nerovnováh  nebylo  efektivní.  Je  ovšem  nutné  tento  systém 
důsledně monitorovat. 
Platný  institucionální  způsob postupu  rozhodování o přijetí  eura,  resp.  vstupu do 
kurzového mechanismu ERM II, je možné považovat za výhodný pro ČR. To se mimo 
jiné projevilo i v nižší angažovanosti ČR při řešení současných turbulencí na trzích se 
státními  dluhopisy  některých  členských  zemí  eurozóny.  Při  zachování  tohoto 
systému rizika plynoucí z nečinnosti nehrozí. Je však zapotřebí zlepšit informovanost 
veřejnosti o tomto postupu. Je rovněž vhodné plánovat ve střednědobém horizontu, 
a proto může být současný výstup doporučení pro vstup ČR do systému ERM II  dále 







Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR ‐ systém včasného varování 


3 
 


M
akro


e
ko


n
o
m
ická


stab
ilita


13 


rozšířen.  


Nutnost znát stav ekonomického prostředí v sousedních státech 
V poslední době se ukázalo, že vzhledem k dynamickému ekonomickému prostoru 
střední Evropy  je nutné důsledně  znát  stav ekonomického prostředí  v  sousedních 
státech. Nejlépe je to možné dokumentovat na nepřesné projekci daňového výnosu 
při  posledním  zvýšení  spotřební  daně  z  pohonných  hmot,  které  oproti 
předpokladům nevedlo k nijak radikálnímu zvýšení státních příjmů. Vzhledem k vyšší 
míře  elasticity  spotřebitelů  došlo  častěji  k  substituci  českých  čerpacích  stanic  
zahraničními  dodavateli.  Tím  pádem  nejenže  poklesl  objem  pohonných  hmot 
tankovaných v ČR, který omezil provozovatele čerpacích pump, ale rovněž došlo ke 
zvýšeným  nákladům  pro  české  dopravce,  kteří  mají  omezené  možnosti  čerpat 
pohonné  hmoty  v  zahraničí.  Ve  svém  důsledku  tak  došlo  ke  snížení 
konkurenceschopnosti  českých  podnikatelů  bez  výraznějšího  efektu  na  stabilitu 
veřejných rozpočtů.  
Lze předpokládat, že v případě příliš agresivní strategie zvýšení daní by mohlo dojít k 
podobnému efektu. V zájmu ČR je proto podobným nepříznivým efektům zabránit a 
důsledně  připravit  české  makroekonomické  prostředí  na  mezinárodní  daňovou 
konkurenci.  Nezávislý  kurz  české  koruny  je  navíc  pro  modelování  reálné  výše 
zdanění  faktorem nejistoty, protože míra zdanění není určena procentní výměrou, 
ale fixní částkou na objem PHM.  


Nezávislý kurz české koruny jako dvousečná zbraň 
Vysoká  apreciace  české  koruny  v  posledních  letech  vedla  k  reálnému  zvyšování 
sazby  zdanění  PHM  vyjádřené  v  eurech,  což  vedlo  k  snížení  atraktivity  českého 
podnikatelského prostředí, ovšem k formální změně zdanění dané zákonem došlo v 
ČR  pouze  v  roce  2010.  Nezávislý  kurz  české  koruny  tak  funguje  jako  dvousečná 
zbraň. Na  jedné  straně může pomoci makroekonomickou  rovnováhu uchovat díky 
možnosti  depreciace,  která  vede  k  podpoře  exportu. Na  straně  druhé může  vést 
ke zvýšení nestability, což dokládá příklad se spotřební daní. 


Daňový monitoring 
Monitoring daní  je veden na úrovni OECD  (Revenue Statistics, Tax Database) nebo 
EU (Taxation Trends in the EU). Nabízí se proto příležitost pro implementaci těchto 
údajů do  strategie  ČR.  Je  vhodné  zhodnotit  zda uvedené  zdroje obsahují  všechna 
relevantní  data  nutná  pro  efektivní  plánování  úrovně  daňových  sazeb  a  zda  jsou 
všechna  zveřejněná  data  aktuální.  Tento  bod  je  spojujícím  prvkem  s  dalším 
projektem „Konkurenceschopný daňový systém“.  


Příklad ze 
zahraničí 


Pomalejší  zvyšování  spotřebních  daní  vedlo  v  sousedních  státech  k  postupnému 
zvýšení  jejich daňového  výnosu.   Pro  ČR  se  tak otevírá  šance přijmout obdobnou 
strategii,  která  sníží  náklady  distributorů,  zvýší  atraktivitu  českého  prostředí  jako 
tranzitní  trasy  a  tím  zvýší  českou  konkurenceschopnost.  Jedná  se  tedy  o 
přehodnocení  rychlosti  konvergence  k  celoevropské  míře  zdanění.  V  současné 
převládají snahy o konvergenci daňových soustav (např. část dokumentu "Pakt pro 
euro  plus"),  které  je  nutné  zhodnotit  z  pohledu  dopadu  na  českou  ekonomiku. 
Okolní státy ČR již vypracovaly cost‐benefit analýzu přijetí eura a je na čase, aby i ČR 
dala najevo, jaké budou skutečné důsledky pro českou veřejnost.  
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  Cíle a měřítka projektu 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Integrace  systému  včasného  varování  EU  do  fungování 
státní správy v ČR a informovanost vůči MSP 


Indikátory 
makroekonomické 
rovnováhy 


Aktivní participace 
ČR na evropském 
systému povede k 
minimalizaci 
možných rizik 


Propagace  webových  stránek  zabývající  se  problematikou 
měny euro v ČR  


Vyšší  informovanost 
českých  subjektů  a 
zlepšení zpětné vazby 


 
Vyšší návštěvnost 


 
Zpětná vazba k přijetí eura 
 


Vyšší  participace 
české  veřejnosti  na 
informačních 
projektech 


Zvýšení 
informovanosti 
povede ke 
kvalitnějším 
mikroekonomickým 
rozhodnutím 


 
Nastavení  míry  zdanění  v  ČR  s  ohledem  na  mezinárodní 
konkurenci 


Vhodné  nastavení 
úrovně  zdanění  ‐ 
zvýšený daňový výnos   


Zvýšení daňového 
výnosu i snížení 
nákladů pro české 
podnikatele 


 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


MSP  (euro  je možným zdrojem  financování projektů, dopad daňové problematiky); 
exportéři a instituce spojené s exportem (CzechInvest, CzechTrade, EGAP, ČEB) 


Finanční dopady 
Dopad  na  veřejné  rozpočty:  tlak  na  efektivitu  a  meziresortní  koordinaci  –  nízké 
náklady. 


 
 


Popis realizace projektu 
 
Přijetí  eura  nepřináší  jen  pozitiva  z pohledu  nižších  nákladů  mezinárodního  obchodu,  přináší  i  rizika  spojená 
s možnou  makroekonomickou  nestabilitou,  kdy  dochází  k   přelévání  šoků  a  krizí  v mezinárodním  měřítku. 
Optimální datum přijetí eura může být odlišné od data splnění konvergenčních kritérií. Tento postup předpokládá 
užití zpětné vazby vůči malým a středním podnikům, které by mohly  lépe a přesněji formulovat své střednědobé 
investiční  strategie.  Projekt  v  tomto  ohledu  začne  s  komplexní  analýzou  a  zpětnou  vazbou  na  přijetí  eura. 
Předpokládá se nastavení intenzivní komunikace mezi dotčenými skupinami projektu na úrovni kulatých stolů. 
 
Česká veřejnost v současné době není dostatečně a vyváženě  informovaná o dopadech přijetí společné měny. Je 
proto nutné  zlepšit dosavadní  komunikační  kanály.  Jako  vhodné  se  jeví prostředky  elektronické  komunikace. V 
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13 
tomto ohledu je možné stavět  již na zavedeném projektu webových stránek www.zavedenieura.cz, které nabízejí 
zajímavý přehled o problematice. Vhodná bude  jistě  lepší provázanost mezi dalšími webovými stránkami českých 
institucí a rozšíření informační strategie. 
Nabízí se možnost monitoringu hlavních cílových exportních zemí, na jejichž stabilitě je česká ekonomika díky své 
vysoké otevřenosti vysoce závislá. Toto stádium předpokládá  integraci systému včasného varování do  fungování 
české státní správy. 
 
Projekce pravděpodobných vnějších šoků bude svým provedením rovněž navazovat na evropský projekt včasného 
varování, který se může v  tomto ohledu stát dalším zdrojem  informací. Problematika  je  částečně zapracována v 
Konvergenčním programu ČR, ale zasluhuje větší pozornost a lepší připravenost na různé alternativy vývoje. Jedná 
se o rozšiřování dosavadních postupů. 
 
Zpracování  problematiky  analýzy  mezinárodní  daňové  konkurence  bude  sledovat  pozici  ČR  vůči  nejbližším 
sousedním státům s cílem zvýšení daňových výnosů s minimálními náklady pro české podnikatele. Bude se zabývat 
rovněž  zhodnocením  výhodnosti  strategie  konvergence  daňových  sazeb,  protože  je  nutné  vyhodnotit  tento 
evropský trend z českého pohledu. Výhodnost či nevýhodnost této evropské strategie  je pro ČR totiž v současné 
chvíli neznámá. 
 
Pro  úspěšnou  realizaci  celého projektu  je nutné další  rozšíření meziresortní  spolupráce mezi  institucemi. Navíc 
synergie vyplývající ze spolupráce může vést k dalším pozitivním efektům. Předpokládá se, že analýzy budou lépe 
integrovány  do  fungování  zapojených  institucí  a  rozšíří  dosavadní  výstupy  (plánování  exportních  strategií, 
plánování  struktury  veřejného  rozpočtu,  aktualizace  Konvergenčního  programu  ČR),  což  předpokládá  kvalitní 
zpětnou vazbu mezi jednotlivými resorty. 
 


Výstupy projektu 
Optimalizace výše daní z pohledu maximalizace daňového výnosu s minimálními negativními vlivy na podnikatelské 
prostředí. Daňová soustava bude nastavena s ohledem na citlivostní analýzy mezinárodního prostředí. ČR tak bude 
lépe  připravena  na možné  vnější makroekonomické  šoky  a  bude moci  flexibilněji  reagovat  na  případné  změny 
prostředí. 
 
Cost‐benefit analýza přijetí společné evropské měny především z pohledu MSP  ‐ odstranění nejistoty povede ve 
svém důsledku ke zlepšení podnikatelského prostředí v ČR. Vliv používání české koruny příp. eura bude zhodnocen 
v mezinárodním měřítku.  
 
Strategie  přijetí  eura  bude  lépe  komunikována  s  českou  veřejností,  což  povede  k  zlepšení  povědomí  o 
ekonomických efektech. Podnikatelské prostředí  je nutné připravit a  informovat o dění na evropské úrovni a na 
základě  této zpětné vazby  je pak možné  lépe artikulovat  český zájem na mezinárodní scéně, což povede k větší 
stabilitě českého podnikání a možnostem lepšího plánování podnikatelských aktivit.  
 
Výstup z projektu (alternativní scénáře a projekce vývoje)  je možné prezentovat  jednoduchým způsobem pomocí 
webových stránek.  Implikace z podrobnějšího zpracování možných scénářů se tak mohou stát dalším podkladem 
vhodným pro mikroekonomické rozhodování podnikatelů. Cílem bude rychlá dostupnost užitečných  informací ve 
srozumitelné  formě. Výsledky projektu budou dobrým signálem  české připravenosti na další vývoj na globálních 
trzích, což povede ke snížení vnímaného rizika domácími i zahraničními investory. 
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Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Zpětná  vazba  k  materiálu 
Aktualizovaná  strategie  přistoupení 
České republiky k eurozóně 


2011 2013 MF, MPO Zpětná  vazba  ohledně  eura 
vůči  MSP  a  české  veřejnosti 
(návaznost  na  webové 
stránky). 


Propagace  webových  stránek 
zabývající  se  problematikou  přijetí 
eura v ČR  


2011 2020 MF Vyvážená  informovanost 
českých  subjektů  a  zlepšení 
zpětné vazby.  


Národní  monitoring  a  integrace 
evropského  systému  včasného 
varování (scoreboard)  


2011 2020 MF Důsledná aktivní role ČR jako 
člena evropského 
ekonomického prostoru.  


Zhodnocení a nastavení míry zdanění 
v  ČR  s  ohledem  na  mezinárodní 
konkurenci 


2011 2020 MF, MPO Optimalizace  daňového 
prostředí  ČR  ‐  zvýšení 
daňových  výnosů  s 
minimalizací  nákladů  pro 
podnikatele,  návaznost  na 
mezinárodní analýzy. 


 


Příloha 
Základní makroekonomické indikátory – citlivostní scénáře 


2009 2010 2011 2012 2013 2014


Hrubý domácí produkt změna v % ‐4,1 2,3 1,9 2,3 3,3 4,0


Index spotřebitelských cen (HICP) změna v % 0,6 1,2 2,2 3,4 1,6 2,1


Míra nezaměstnanosti v % 6,7 7,3 6,9 6,5 6,1 5,5


Vládní saldo % HDP ‐5,8 ‐4,7 ‐4,2 ‐3,5 ‐2,9 ‐1,9


Vládní dluh % HDP 35,4 38,5 41,4 42,4 42,8 42,0


Běžný účet % HDP ‐3,2 ‐3,8 ‐4,0 ‐3,4 ‐3,6 ‐4,1


Hrubý domácí produkt změna v % ‐4,1 2,3 1,9 1,2 1,9 3,0


Index spotřebitelských cen (HICP) změna v % 0,6 1,2 2,2 3,4 1,6 2,2


Míra nezaměstnanosti v % 6,7 7,3 6,9 6,7 6,3 5,6


Vládní saldo % HDP ‐5,8 ‐4,7 ‐4,2 ‐4,1 ‐3,6 ‐2,4


Vládní dluh % HDP 35,4 38,5 41,4 42,5 43,2 42,6


Běžný účet % HDP ‐3,2 ‐3,8 ‐4,0 ‐4,5 ‐5,3 ‐5,5


Hrubý domácí produkt změna v % ‐4,1 2,3 1,9 2,1 3,1 3,8


Index spotřebitelských cen (HICP) změna v % 0,6 1,2 2,2 3,4 1,9 3,1


Míra nezaměstnanosti v % 6,7 7,3 6,9 6,5 6,1 5,4


Vládní saldo % HDP ‐5,8 ‐4,7 ‐4,2 ‐3,6 ‐3,0 ‐2,2


Vládní dluh % HDP 35,4 38,5 41,4 42,4 42,9 42,1


Běžný účet % HDP ‐3,2 ‐3,8 ‐4,0 ‐3,6 ‐3,9 ‐4,3


Základní scénář


Pesimistický scénář ‐ pomalejší růst v EU


Pesimistický scénář ‐ vyšší ceny ropy


 


Zdroj:   MF ČR  
Čerpáno z dokumentu "KKoonnvveerrggeennččnníí  pprrooggrraamm  České republiky (duben 2011) 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Lepší vymahatelnost práva


Gestor  MSp  Spolugestor  MPO, MV 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt  zavádí  řadu  opatření,  jež  mají zásadní  vliv  na  mezinárodní 
konkurenceschopnost  ČR. Zaměřuje  se na oblast  fungování  institucí a  snaží  se  tak 
vytvořit vhodné právní prostředí pro domácí, ale i zahraniční podnikatele. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Zásadním problémem v oblasti institucí je špatná vymahatelnost práva. Na pomalé a 
neefektivní  soudní  řízení a nadměrné  zatížení  soudů ukazuje  index Světové banky 
Doing Business 2011, podle něhož trvá v ČR vymáhání kontraktů cca 2 roky a nese s 
sebou  vysoké  náklady.  Nespokojenost  podnikatelské  veřejnosti  s  vymahatelností 
práva v  ČR  se projevila  i ve  srovnání Světového obchodního  fóra, kde  se v oblasti 
řešení sporů ČR umístila na 97. místě ze 139 zemí. 
Soudy  v  ČR  rozhodují  pomalu,  častou  praxí  je  posílání  spisů mezi  soudy  různých 
stupňů nebo různé místní příslušnosti, čímž se řízení značně protahuje. Soudy  jsou 
dnes  také nadměrně zatíženy výkony rozhodnutí, proto  je  třeba podpořit změny v 
oblasti exekučního řízení. K transparentnějšímu a nezávislejšímu rozhodování soudů 
by  měly  přispět  rovněž  vhodné  změny  v  oblasti  jmenování  soudců.  Z  hlediska 
zlepšování  vymahatelnosti  práva  (zejména  co  se  týče  sporů  obchodních  a 
insolvenčních) je důležitý efektivní systém celoživotního vzdělávání soudců (zejména 
v ekonomických tématech). 
Nezávislost  soustavy  státních  zastupitelství  by měly  zajistit  změny  při  jmenování 
státních zástupců. 
Situace  v  ČR není optimální  ani  v oblasti  vymáhání práva  alternativními  způsoby. 
Mediace obvykle není využívána, rozhodčí řízení se potýká s nedůvěrou v rozhodce, 
nízkou  informovaností podnikatelů  i občanů o  tomto způsobu  řešení sporů a – na 
rozdíl  od  některých  vyspělých  zemí  –  nereflektuje  nové  trendy  v  oblasti 
elektronizace a internetového rozhodování.  
Alternativní  řešení  sporů,  jakož  i elektronické  rozhodčí  řízení  (ODR, online dispute 
resolution), je rychlou a efektivní alternativou ke zdlouhavým sporům, zejména těm 
přeshraničním. Většinou se  jedná o spory z  transakcí s  relativně nízkou hodnotou, 
ale probíhající ve velkém množství, a to jak ve vztahu mezi podnikateli navzájem, tak 
i ve vztahu ke spotřebitelům. 
V  této  oblasti  byl  již  učiněn  významný  počáteční  krok  směrem  k  efektivnějšímu 
řešení  spotřebitelských  sporů. Od  roku 2008 byla  v gesci MPO  realizována pilotní 
fáze projektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ve spolupráci s dalšími 
partnery.  Pilotní  fáze  prokázala  potřebu  existence  alternativního  způsobu  řešení 
spotřebitelských  sporů  mimosoudní  cestou.  Řada  sporů  mezi  podnikateli  a 
spotřebiteli  totiž  vzniká  na  základě  neznalosti  práv  a  povinností  nebo  na  základě 
jejich  nesprávné  interpretace.  Tyto  skutečnosti  vedou  mnohdy  ke  zbytečně 
podaným  žalobám,  přestože  pro  vyřešení  by  často  mohlo  postačovat  pouhé 
vysvětlení a doporučení ze strany určených osob. 
Vzhledem  k  mezinárodnímu  přesahu  zahájila  Komise  OSN  pro  mezinárodní 
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Nejasná  úprava  řešení  sporů  z  přeshraničních  transakcí  totiž  neumožňuje  využít 
potenciál vnitřního trhu EU v elektronickém obchodě. Cílem mezinárodních snah o 
vytvoření jednotné platformy pro systémy ODR je usnadnit obchodníkům expanzi na 
světových  trzích  a  zároveň  zvýšit  důvěru  spotřebitelů  v  elektronický  obchod  přes 
hranice  jejich  domovských  států.  Vzhledem  k  tomu,  že mezinárodní  internetové 
transakce  se  stále  ve  větší míře  týkají  i  českých  spotřebitelů  a  firem,  jeví  se  jako 
vhodné zavést ODR i v ČR. 
Elektronizace  justice  postupuje  pomalu,  což  snižuje  efektivitu  jejího  fungování  a 
významným zlepšením  (a zvýšením konkurenceschopnosti) by byl  i posun  rejstříků 
(obchodní,  insolvenční  atp.) na  vyšší  stupeň  z  hlediska  eGovernment  (tj.  tak,  aby 
umožňovaly interaktivní činnost).  
Specificky je třeba zmínit špatnou praxi ve věcech obchodního rejstříku, kdy více než 
50%  českých obchodních  společností a družstev neplní  své oznamovací povinnosti 
vůči rejstříku, čímž se snižuje jeho účinnost (a obecně objem informací o trhu v ČR). 
Důležitou oblastí v rámci vymahatelnosti práva  je  insolvenční řízení  jakožto způsob 
odchodu  podniků  z  trhu. Velké  insolvenční  případy  současnosti  ukazují,  že  i  přes 
nesporné  zlepšení  situace  je  třeba  nadále  pracovat  na  systematickém  zlepšování 
pravidel pro insolvenci. 
Projekt  se  snaží  tyto problémy odstranit a kromě  zlepšení vymahatelnosti práva a 
zrychlení soudního řízení usiluje i o celkové zvýšení právní jistoty v ČR.  
Všechna  tato  opatření  rovněž  směřují  k  vytvoření  právního  prostředí  podporující 
podnikání. 


Příklad ze 
zahraničí 


eBay  řeší  ročně  přibližně  60 milionů  sporů,  z  nichž  90  procent  je  vyřešeno  již  v 
prvním  stupni  ODR  procesu.  Většina  sporů  je  ukončena  jen  s  pomocí  ODR  a 
společnost  tak nemusí  vynakládat prakticky  žádné prostředky na případná  soudní 
řízení. 
V  rámci  EU  proběhla  veřejná  konzultace  k  ADR  (alternativním/mimosoudním 
řešením sporů). ODR by mělo být součástí budoucích návrhů Evropské komise. 
Alternativní  řešení  sporů  je  široce  využívané  v  zemích  západní  Evropy  a  USA.  V 
mnoha  státech  Evropské  unie  jsou  ustaveny  systémy  pro  mimosoudní  řešení 
spotřebitelských  sporů,  které  jsou  založeny především na dobrovolné účasti obou 
stran  sporu  (plně  dobrovolná  účast  v  systému,  dobrovolnost může  být  omezena 
předchozím  prohlášením  podnikatele).  Ve  většině  států  převažuje  nezávaznost 
výstupů. Výjimku tvoří arbitrážní řízení se závaznými a exekuovatelnými arbitrážními 
nálezy. 
Z hlediska vymáhání kontraktů se v  indexu Doing Business pravidelně velmi dobře 
umisťuje  Francie,  Rakousko  a  Německo,  které  pro  nás může  být  inspirací  i  díky 
obdobným základům práva. 


 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Zrychlení exekucí  Doba vyřizování 
exekuce 


Snížení průměrné
doby exekuce. 
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Snížení zatížení Nejvyššího soudu problematikou dovolání 
v civilních věcech  


Doba vyřizování 
dovolání v civilních 
věcech 


Zrychlení vyřizování 
dovolání v civilních 
věcech. 


Větší využívání mimosoudního řešení sporů (včetně 
spotřebitelských) – zrychlení vymáhání práva 


Množství sporů 
řešených 
mimosoudně pomocí 
ADR, nápad na soudy 


Nárůst využití 
alternativního 
smírného řešení 
sporů, snižování 
nápadu na soudy. 


Zvýšení informovanosti o možnostech mimosoudního řešení 
sporů u rozhodčích soudů a o mediaci 


Informovanost 
podniků o 
možnostech využití 
rozhodčí doložky a 
mediace 


Nárůst využití 
alternativního 
smírného řešení 
sporů. 
Snížení nápadu na 
soudy. 


Zrychlené řešení sporů, odbřemenění soudů za pomocí ODR Náklady pro 
účastníky sporu, 
rychlost řešení, 
nákladová efektivita 
vymáhání práva, míra 
využití ODR 


Snížení nákladů pro 
účastníky sporu 
oproti soudnímu 
řízení. 
Rychlejší řešení 
sporů oproti 
soudnímu řízení. 
Zvyšující se 
využívání ODR. 


Rozvíjení potenciálu elektronického obchodování v rámci 
ČR, EU i celosvětově pomocí podpory ODR; prosazení ČR 
jako vhodného místa pro umístnění případných pilotních 
projektů ODR sudiště v rámci UNICITRALu a EU 


Objem 
elektronického 
obchodování; 
umístění případných 
pilotních projektů 
ODR sudiště v ČR, 
míra jejich využití a 
výnos pro veřejné 
rozpočty 


Vznik ODR sudišť, 
zvyšující se míra 
jejich využití a 
zvyšující se výnosy 
pro veřejné 
rozpočty. 


Omezení zneužívání insolvenčního řízení v konkurenčním 
boji 


Počet zjevně 
bezdůvodných 
insolvenčních návrhů, 
které jsou 
projednávány 


Snížení počtu 
případů. 


Zlepšování insolvenčního práva  Rychlost řízení, 
výtěžnost 


Přiblížení se 
vyspělým zemím 
OECD co se týče 
rychlosti a 
konečného výnosu 
z insolvenčních 
řízení  
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  Vzdělávání soudců a vyšších soudních úředníků 


v ekonomických a dalších oborech 
Zlepšení kvalifikace 
soudců a vyšších 
soudních úředníků 
v ekonomických a 
dalších tématech, 
zkvalitnění jejich 
rozhodování 


Zvýšení kvality 
průběhu soudních 
sporů zejména 
v oblasti 
obchodního a 
insolvenčního práva 


Posílení institucionální nezávislosti a nestrannosti soudů:
a) výběrová řízení na jmenování soudních funkcionářů; 
b) Národní justiční rada (kompetence pouze v personálních 
otázkách), výběrová řízení na pozice soudních kandidátů; 


a) Nezávislé a 
nestranné 
rozhodování soudů, 
jejich profesionalita, 
spokojenost 
veřejnosti se soudy 
b) Dohled nad 
personálními 
otázkami u soudů, 
kvalita budoucích 
soudců, spokojenost 
s fungováním soudů 


Soudní funkcionáři 
jsou jmenováni na 
základě výběrových 
řízení 
Existence Národní 
justiční rady. Soudní 
kandidáti jsou 
vybíráni na základě 
výběrových řízení. 


Posílení nezávislosti soustavy státních zastupitelství  Možnost odvolání 
pouze ze zákonem 
stanovených důvodů 


 


Vyšší transparentnost rozhodování soudů a informovanost 
veřejnosti pomocí zveřejňování vybraných rozhodnutí soudů 
na internetu 


Publikace 
anonymizovaných 
rozhodnutí vybraných 
evidenčními senáty 
krajských a vrchních 
soudů 
 
Počet přístupů 
veřejnosti a 
spokojenost se 
službou 


Anonymizovaná 
rozhodnutí vybraná 
evidenčními senáty 
krajských a vrchních 
soudů jsou 
publikována na 
internetu. 
Zvyšující se počet 
přístupů a 
spokojenost 
veřejnosti se 
službou. 


Zefektivnění soudní soustavy Produktivita soudů a 
doba řešení sporů 


Zjednodušená 
soudní soustava. 


Zrychlení soudních procesů Omezení možnosti 
vrátit spor k novému 
rozhodnutí  


Zkrácení soudních 
sporů, snížení 
podílu odvolání 
vrácených k 
novému 
rozhodnutí. 
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Elektronizace justice (postupný přechod justice na 
elektronické spisy a rozhodování ‐ eSpis) 


Přístup stran ke 
spisům, 
administrativní 
náklady na soudní 
spory, interaktivní 
soudní rejstříky 


Strany mají 
elektronický přístup 
ke spisům. 
Snížené 
administrativní 
náklady na soudní 
spory. 
Fungování 
interaktivních 
soudních rejstříků. 


Lepší přístup k informacím z obchodního rejstříku Možnost stahovat 
data z obchodního 
rejstříku ve formátu 
xml1 


Existuje možnost 
stahovat data z 
obchodního 
rejstříku ve formátu 
xml. 


 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Strany soudního 
řízení 


Zrychlení procesů, širší využívání ADR, ODR.


Instituce 
Instituce  vytvářející  právní  prostředí  pro  případné  spory  stávajících  i budoucích 
podnikatelů. 


Finanční dopady 


Zefektivněním  soudní  soustavy  se  celkově  zkrátí  doba  řízení  a  dojde  k  úspoře 
veřejných  nákladů  na  soudní  systém.  Urychlení  soudního  řízení  přinese  finanční 
výhody  rovněž  fyzickým  a  právnickým  osobám,  které  se  soudního  řízení  účastní 
(rychlejší znalost právního stavu). ADR a ODR  jsou nákladově efektivnější než soudní 
spory – a to pro veřejné rozpočty i pro strany, proto investice do jejich zavedení bude 
ve  výsledku  kompenzována  úsporami  z  jejich  financování. Náklady mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů se odhadují na 3 – 5 mil. Kč. 
Doplnění informací do obchodního rejstříku pomůže zvýšit informovanost a zároveň 
zvýší výběr pokut do veřejných rozpočtů. 
Elektronizace  justice  v  dlouhodobém  horizontu  bude  znamenat  významné  úspory 
pro  strany  i  justici,  náklady  na  zavedení  (včetně  interaktivních  rejstříků)  se  dají 
předpokládat v řádu desítek milionů. 


 


 


Popis realizace projektu 
Pro úspěšnou  realizaci projektu  je  třeba  zaměřit  se na úpravu  fungování  institucí, které mají  rozhodující vliv na 
právní prostředí,  v němž  se podnikatelé pohybují.  Jako první předpoklad  je  třeba  zajistit  správné  a  spravedlivé 
rozhodování soudů v případných podnikatelských sporech, tedy posílit institucionální nezávislost soudnictví.  
Dále  je třeba snížit zatížení Nejvyššího soudu dovoláními a posílit  jeho postavení  jako sjednotitele  judikatury, což 
by mělo přinést vyšší právní jistotu v právních vztazích a také předvídatelnost soudních rozhodnutí.  


                                                                 
1  Jedná  se pouze o  stahování dat, nikoliv o  stahování ověřených  výpisů – např.  ve Velké Británii nebo na  Slovensku existují 
veřejné platformy, kde jsou data o fungování justice ve zpracovatelné podobě, což má výrazné pozitivní dopady na výzkum i na 
veřejné povědomí o činnosti soudů. 
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Zásadním předpokladem pro vytvoření vhodného právního prostředí pro podnikatele  je zlepšení vymahatelnosti 
práva.  K  dosažení  tohoto  cíle  je  vhodné  například  odstranit  dvoukolejnost  výkonu  rozhodnutí  a  exekucí,  což 
přispěje  k  zefektivnění  výkonu  exekučních  titulů.  Lepší  vymahatelnost  rozhodnutí  je  nezbytná  pro  fungující 
podnikatelský  sektor,  protože  správné  a  spravedlivé  rozhodnutí  nemá  pro  podnikatele  význam,  není‐li 
vymahatelné. 
Mezi další prvky, které mohou zlepšit konkurenceschopnost, patří posílení možnosti alternativního  řešení sporů. 
Jde o to umožnit podnikatelům a dalším osobám řešit spor  i  jinak než před soudem. Pro zajištění mimosoudního 
řešení  spotřebitelských  sporů  bude  nezbytné  zejména  přijmout  základní  dokumenty  k  řízení  projektu,  zajistit 
fungování  kontaktních  míst  a  dálkového  přístupu,  zajistit  optimální  počet  mediátorů  a  rozhodců,  vytvořit 
informační systém projektu a vytvořit poradní orgán pro řízení projektu. 
Klíčová  je samozřejmě  i  role osvěty, zejména ve vztahu k podnikům a podnikatelům,  týkající se možností  řešení 
sporů mimosoudní cestou  (mediace,  rozhodčí  řízení). V  této oblasti by mimo orgány veřejné správy měly sehrát 
klíčovou roli rovněž rozhodčí soudy a samoregulační orgány (např. Hospodářská komora, asociace, svazy atp.). 
Ke zlepšení fungování insolvenčního práva (i soudních sporů obecně) by mělo přispět jednak zvyšování kvalifikace 
soudců v ekonomických i dalších otázkách, jednak pravidelné vyhodnocování efektivity insolvenčního práva a jeho 
zlepšování. 
V oblasti ODR, která má rozvíjet potenciál elektronického obchodování, a to jak v rámci ČR, tak EU i celosvětově, je 
vhodné  pokusit  se  prosadit  ČR  jako místo  pro  umístnění  případných  pilotních  projektů  ODR  sudiště  v  rámci 
UNCITRALu a EU.  
Nejprve  je  vhodné podpořit návrh  systémové úpravy ODR  v  ČR.  Začne  se  konzultacemi nejdříve  v  rámci  státní 
správy, případně bude umožněna prezentace návrhu skupinou expertů na půdě MPO. Dalším krokem by pak bylo 
oslovení  odborné  veřejnosti.  Po  konzultacích  a  zpracování  připomínek  přichází  v  úvahu  vypracování  studie 
proveditelnosti, která by měla vyústit v konkrétní návrh věcného záměru zákona. Součástí studie by kromě právní 
stránky měla být také část předkládající IT řešení systému a vyhodnocení dopadů systémové úpravy ODR v ČR. 
 


Výstupy projektu 
•  Změny  v  legislativě  posilující  právní  jistotu,  lepší  vymahatelnost  práva  a  umožňující  bezproblémové 


podnikání; 
•  posílení a zkvalitnění alternativních systémů řešení sporů (včetně ODR), přilákání center ODR do ČR. 
•  vyšší míra využití dat z OR (možnost otevřeně stahovat data); 
•  zkrácení doby  soudních  řízení a  zkrácení doby vyřízení odvolání  (tím,  že  soud vyššího  stupně  rozhodne 


přímo ve věci); 
•  rychlejší a efektivnější insolvenční právo, lépe kvalifikovaní soudci. 
 
 


Harmonogram projektu 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Lepší vymahatelnost práva 
v exekučním řízení 


2011  1.6.2012 MSp Cílem připravované novely z. č. 
120/2001 Sb., exekuční řád, je výrazné 
omezení dvoukolejnosti výkonu 
rozhodnutí a exekuce a přesun 
exekuční agendy ze soudů na 
soukromé exekutory (s výjimkou 
opatrovnických věcí). Novela ruší 
institut pověření soudního exekutora 
soudem k provedení exekuce a tím 
zároveň ulehčuje soudům. Elektronické 
dražby movitých věcí a práv, nově 
zřizovaný rejstřík zahájených exekucí 
a další změny zrychlí a zefektivní výkon 
exekučních titulů.  
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Novela občanského 
soudního řádu v otázce 
institutu dovolání v civilních 
věcech 


2011  2012 MSp Novela z. č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád řeší otázku přetíženosti 
Nejvyššího soudu ČR reformou 
přípustnosti dovolání v civilních 
věcech. Dále posiluje postavení 
Nejvyššího soudu ČR jako sjednotitele 
judikatury a zrychluje soudní řízení, 
když zavádí možnost NS ve věci sám 
rozhodnout. 


Mediace (smírné řešení 
sporů) 


2011  II. Q 2012 MSp Cílem návrhu zákona je komplexně 
upravit problematiku mediace jako 
prostředku alternativního řešení sporů.  


Rozhodčí řízení  2011  1. 1.2012 MSp Upravení rozhodčího řízení tak, aby jak 
spotřebitel, tak podnikatel měli 
zajištěnou větší právní jistotu při 
rozhodování ustanoveným rozhodcem. 


Příprava systému 
mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů a 
uvedení do praxe, včetně 
průběžného ověřování 
fungování systému 


2011  MSp 
nebo 
MPO 


Příprava systému, zajištění činnosti 
kontaktních míst, projednávání 
konkrétních sporů s využitím forem 
poskytnutí doporučení, mediální 
podpora systému. 


Novela insolvenčního zákona 2011  III. Q 
2013 


MSp Vyřešit problematiku podávání zjevně 
bezdůvodných insolvenčních návrhů.  


Reforma jmenování soudců 2011  1.6.2013 MSp Důraz na princip otevřenosti 
a transparentnosti při výběru a 
jmenování soudců. Novela by se měla 
snažit o odstranění problému 
uzavřenosti justice a o změny 
v kariérním postupu soudců. Zavádí též 
změny v oblasti rozvrhu práce tak, aby 
bylo v maximální možné míře 
zabráněno porušování Listinou 
zaručeného práva na zákonného 
soudce. Cílem této novely je tak 
celkové posílení institucionální 
nezávislosti soudnictví. 


Posílení vnější nezávislosti 
soustavy státních 
zastupitelství. 


2011  1.1.2012 MSp Posílení vnější nezávislosti soustavy 
státních zastupitelství, zejména pokud 
jde o způsob jmenování a odvolávání 
jejich funkcionářů. 


Zrušení vrchních soudů  2013  2013 MSp Analýza, zda zrušení vrchních soudů 
zefektivní soudní řízení. 
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vrchních soudů 
2014  2020 MSp Dle výsledků analýzy. 


Národní justiční rada 
(kompetence pouze 
v personálních otázkách)  


2013  2015 MSp Úprava kompetencí soudů 
v personálních otázkách. 


Projekty vzdělávání soudců 
v ekonomických a dalších 
otázkách 


2012  2020 MSp 
(popř. 
Justiční 
akademie 
aj.) 


Systematické vzdělávání soudců a 
vyšších soudních úředníků v tématech 
z oblasti ekonomie aj. 


Výběrová řízení na pozice 
soudních kandidátů 


2013  2015 MSp Zlepšení personálního obsazení soudů.


Zveřejňování vybraných 
rozhodnutí soudů na 
internetu  


2011  2012 MSp Publikace vybraných anonymizovaných 
soudních rozhodnutí. 


Postupná elektronizace 
justice (v návaznosti na 
projekt eSbírka, dále eSpis, 
elektronický platební rozkaz 
atp.) 
 


2014  2020 MSp, MV  Přechod na elektronickou justici.


Omezení podílu odvolání 
vrácených k novému 
rozhodnutí na soudy nižších 
stupňů 


2012  2013 MSp Úprava občanského soudního řádu tak, 
aby nedocházelo ke zbytečnému 
přeposílání případů k novému 
rozhodnutí na soudy nižších stupňů ve 
chvíli, kdy by mohl ve věci meritorně 
rozhodnout soud vyššího stupně.  


Vypracování studie 
proveditelnosti k zavedení 
ODR v ČR a přilákání ODR 
center do ČR 


2011  2011 MPO Zhodnocení variant zavedení ODR 
jakožto moderního systému řešení 
sporů v ČR, ČR jako centrum ODR v 
Evropě. 


Implementace ODR do 
českého právního řádu 


2012  2012 MPO Zakotvení právní úpravy ODR v ČR.


Realizace pilotních projektů 
ODR EU a UNCITRALu v ČR 


2012  2012 MPO Spuštění pilotních projektů ODR v ČR 
v návaznosti na UNCITRAL. 


Informační podpora vyššího 
užívání alternativních 
způsobů řešení sporů v ČR 


2011  2011 MPO Informační kampaň k rozhodčím řízení 
(včetně ODR) a mediaci. 
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Vyhodnocení přínosů a 
nákladů plynoucích ze 
zveřejňování dokumentů ve 
Sbírce listin a rozbor 
alternativních možností 


2011  2011 MSp, 
MPO 


Pracovní skupina k analýze možností, 
jakým způsobem povinnost ukotvit a 
zamezit obcházení zákona. 


Otevření OR k volnému 
odběru dat 


2011  2011 MSp Umožnění napojení crawlerů na web 
OR nebo možnost xml stahování, 
zavedení externích watchdogů na 
sbírku listin. 


Zkvalitnění rejstříků – 
z hlediska interaktivity 


2012  2020 MSp, MV Posun k lepšímu eGovernment řešení.
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Změny obsahu vzdělávání


Gestor  MŠMT  Spolugestor  ČŠI, MPO, MPSV, MK, 
MF,  ČNB,  RTRV, 
MMR 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2018 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Cílem  projektu  je  lépe  provázat  vzdělávací  systém  s  požadavky  budoucího  trhu 
práce  pomocí  kurikulárních  reforem,  vytvořením  efektivnějšího  poradenského 
systému a prostředí pro  lepší spolupráci škol a externích partnerů. Projekt se  týká 
základního  a  středního  školství  jako  celku,  ale  vzhledem  k rozsahu  problému 
částečně  zasahuje  i  do  předškolního  vzdělávání.  Zvláštní  pozornost  v některých 
cílech  a  opatřeních  je  věnována  středním  odborným  školám,  jejichž  absolventi 
přecházejí přímo na trh práce. To má podpořit zájem žáků o ty obory vzdělání, které 
jsou  žádané na  trhu práce. Doporučení projektu  jsou úzce provázána  s úvodem,  s 
částí politiky založené na evidenci a souvisí také s projektem Změny v základním a 
středním školství. Projekt sestává z následujících kroků: 
 
1)  Specifikace  nejdůležitějších  kompetencí  absolventů  škol.  Po  určení  těchto 
klíčových  kompetencí  by  měly  následovat  úpravy  RVP  a/či  příprava  projektů 
zaměřených  na  nejslabší  aspekty.  Oblast  zahrnuje  definování  potřeb  rozvoje 
odborného školství v konkrétních oborech, nastavení systému podpory dlouhodobé 
spolupráce podniků s odbornými školami a realizaci této podpory. 
 
2) Rozvoj důležitých gramotností pro moderní život, kde jsou už dnes neuspokojivé 
výsledky  (čtenářská,  matematická,  ICT,  finanční,1  přírodovědná  a  jazykové 
gramotnosti). 
 
3) Vytvoření systému kariérního poradenství, který umožní žákům činit informovaná 
rozhodnutí  o  studiu  a  budoucí  kariéře.  V  rámci  kariérního  poradenství  pomůže 
motivovat žáky k výběru studijních oborů v oblastech, kde  je nedostatek pracovní 
síly, což jsou dnes často technické obory. 
 
4)  Spolu  se  systémem  kariérního  poradenství  je  nutné  vylepšit  systém  propojení 
odborného  vzdělání  s  praxí  a  tím  zaručit,  aby  žáci  měli  možnost  učit  se 
dovednostem, které se jim budou v zaměstnání hodit. 
 


Popis stávající 
situace, důvody 


Gramotnost2  českých  patnáctiletých  klesá.  Čeští  žáci  zaostávají  za mezinárodním 
průměrem hlavně ve čtenářské gramotnosti, ale výsledky v matematice a přírodních 


                                                                 
1   V souladu s terminologií MŠMT uvádíme pouze finanční gramotnost, nikoli ekonomickou a finanční gramotnost, která 
však  více  odpovídá  záměru  autorů.  Finanční  gramotnost  je  z podstaty  věci  o  financích,  penězích,  zatímco  ekonomická  je  o 
ekonomických principech, v nichž peníze nemusí figurovat. Autoři předpokládají, že ekonomická gramotnost bude zahrnuta v již 
implementovaném projektu finanční gramotnosti. 
2   “Čtenářská  gramotnost  je  schopnost porozumět psanému  textu,  zabývat  se  jím, přemýšlet o něm  a používat ho  k 
dosažení  vlastních  cílů,  k  rozvoji  vlastních  vědomostí  a  potenciálu  a  k  aktivní  účasti  ve společnosti.”  Zdroj: 
http://www.ctenarska‐gramotnost.cz/ctenarska‐gramotnost/pisa‐2009‐1 
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  řešení  vědách klesají také, přičemž nízká je i obliba souvisejících předmětů. Jde o důležitou 


dovednost,  která  je  určující  pro  další  úspěšné  studium.  To  podkopává  budoucí 
ekonomickou konkurenceschopnost ČR. Odkládání řešení znamená vysoké budoucí 
náklady. Má‐li země uspět v mezinárodní konkurenci,  je  třeba  tento  trend obrátit. 
To  se  zřejmě neobejde bez  změny přístupů k výuce. Ve  školách  se musí mnohem 
více vyučovat poznatky v souvislostech a žáci se musí učit spíše problémy řešit, než 
přebírat dlouhé seznamy problémů  již vyřešených. Nezbytné  je  i vhodným pojetím 
výuky usilovat o zvýšení obliby studia matematiky a  technických a přírodovědných 
předmětů. V případě oborového vzdělávání musí vzdělání kromě odborné přípravy 
klást  důraz  na  přenositelné  dovednosti,  které  jsou  stejnou měrou  nezbytné  pro 
uplatnění na trhu práce i pro život. 
 
V  rámci  dosavadních  reforem  regionálního  školství  dosud  nebyly  specifikovány 
standardy (přehled schopností, znalostí a dovedností), jichž by žáci měli dosahovat v 
klíčových  fázích  průchodu  vzdělávací  soustavou.  To  brání  možnosti  dosahování 
těchto standardů ověřovat. Absence takového ověřování je překážkou identifikování 
případů selhání a  jejich příčin. To znemožňuje správně přiřazovat zodpovědnosti a 
znemožňuje  identifikaci adekvátních opatření  směřujících k nápravě. Standardy by 
se měly odrazit i v RVP. 
 
Uplatnitelnost absolventů odborného vzdělání na trhu práce je do vysoké míry dána 
i praxí  získanou během  studia. V  zahraničí  je běžné,  že odborné  vzdělání  je úzce 
propojené  s  praxí  –  žáci  (učni)  často  spolupracují  s  externími  firmami  či mistry  v 
oboru  jejich  učňovského  zaměření.  Kvalifikovaná  pracovní  síla  není  v současném 
systému  dostatečně  připravována,  spolupráce  mezi  školami  a  firmami  z různých 
důvodů vázne.  
 
Je však  třeba mít na paměti, že nároky na  člověka se v průběhu profesního života 
budou měnit. Vzdělání tedy musí vedle šířeji pojaté odborné přípravy klást důraz  i 
na přenositelné dovednosti  a  schopnosti dále  si odborné dovednosti  rozšiřovat  a 
prohlubovat.  Školy  proto  nemají  připravovat  absolventy  pro  úzce  zaměřené 
pracovní  pozice  podle  aktuální  situace  nebo  pro  konkrétního  zaměstnavatele. 
Zaměstnavatelé však mají právo očekávat, že absolventi budou učenliví, ochotní se 
učit a budou mít dostatek široce použitelných kompetencí, díky kterým bude snadné 
nové zaměstnance zaučit. 


Příklad ze 
zahraničí 


Rakousko a Německo po dohodě  se  zaměstnavateli a regiony usměrňují oborovou 
strukturu škol ve vazbě na očekávané potřeby trhu práce.  
 
Lichtenštejnsko  a  Podpora  četby:  Za  zvláštní  zmínku  stojí  projekt  „book  bags“  – 
iniciativa  zahrnující  spolupráci  rodičů  i  státu. Ve  třetí  a  čtvrté  třídě  základní  školy 
dostanou  žáci  tašku  s knihami. Když nějakou  knihu přečtou, mohou  si o ní  zapsat 
krátkou zmínku do osobního pasu čtenáře a poslat ji znovu do oběhu. Díky tomuto 
projektu se z mnoha žáků stali doslova knihomolové. 
 
Ve  většině  zemí  EU  (zvláště  pak  EU  15)  fungují  systémy  efektivního  zapojení 
zaměstnavatelů do odborného vzdělávání (finance, praxe). 
 
Evropský rámec pro zajišťování kvality odborného vzdělávání (EQAVET). 
 
Skandinávské televize pouštějí vysoké množství nedabovaných programů pro děti a 
mládež. 
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Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


1. Vyučovat kompetence pro 
flexibilní trh práce 


∙ Existence dlouhodobějších výhledů 
vývoje potřeb trhu práce 


∙ Uplatnitelnost absolventů – délka 
doby hledání práce po ukončení 
školy 


∙ Délka/cena rekvalifikačních 
programů v rámci celoživotního 
učení 


 Existence 


 Nižší počet dnů než 
nyní 


 Delší/levnější 
programy než nyní 


2. Zvýšit čtenářskou, 
matematickou, ICT, finanční a 
přírodovědnou gramotnost a 
komunikativní kompetence 
v anglickém jazyce 


∙ Ukazatele z národních výběrových 
šetření gramotnosti (po jejich 
zavedení) 


∙ Umístění českých žáků v 
mezinárodních srovnávacích 
testech gramotnosti (PISA apod.) 
při současném snižování rozdílů 
mezi žáky, regiony a školami.  


 Přiblížení 
nadprůměrným 
hodnotám v rámci 
OECD 


3. Zajistit informovanou volbu 
školy a povolání 


∙ Množství a kvalita kariérního 
poradenství ve školách a mimo 
školy 


∙ Dostupnost informací a statistik 
ohledně uplatnění absolventů 
různých oborů na trhu práce 


 Mj. viz úvod, sekce 
politiky založené na 
evidenci. 


4. Propojit odborné vzdělávání s 
praxí 


∙ Shoda oboru školy / vyučení a 
profese 


∙ Míra zaměstnanosti (zvýšit) a 
nezaměstnanosti (snížit) absolventů 
SŠ bez maturity. 


∙ Procento požadovaných 
kvalifikovaných lidských zdrojů 
krytých na základě prioritního 
financování uplatněných na trhu 
práce 


 Vyšší míra 
zaměstnanosti než 
nyní 


 Nižší míra 
nezaměstnanosti 
absolventů SŠ bez 
maturity / s 
maturitou 


 Vyšší % než nyní 
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  Hlavní dotčené skupiny 


 


Instituce a 
jednotlivci 


Regiony 
Školy 
Žáci a studenti 
Podniky 


Finanční dopady 
Nelze jednoduše vyčíslit. 


 


Popis realizace projektu 
 


Popis realizace 
 
Bude dokončen projekt Národní soustavy kvalifikací – ve spolupráci s českými  i zahraničními odborníky a dalšími 
resorty připraví MŠMT specifikace znalostí, dovedností a způsobilostí, které by žáci měli mít a pomůže je postupně 
uvést do praxe. Toto je zásadní a nutný předpoklad pro implementaci většiny opatření této karty. Proces realizace 
by měl být zároveň provázán s Databází kompetencí Národní soustavy povolání. 
 
V návaznosti na předchozí bod  je  třeba pozměnit  kurikulární  zaměření vzdělávací  soustavy  k rozvoji potřebných 
gramotností. Zároveň  je při přípravě změn kurikula nutné dbát na doporučení závěrečné zprávy NERVu, ze které 
vyplývá důležitost všeobecné přípravy a důrazů na přenosné kompetence, které  jsou klíčové pro  flexibilitu všech 
zaměstnanců na neustále měnícím se moderním trhu práce. 
 
Pro podporu informovaného rozhodování žáků a jejich rodičů ohledně budoucí kariéry, musí MŠMT, MPO a MPSV 
společně  pracovat  na  vytvoření  efektivního  systému  kariérního  poradenství,  zejména  v oblasti  oborového 
vzdělávání.  Je pravda, že poptávka po zaměstnancích  firem se mnohdy nesetkává s nabídkou na  trhu práce, ale 
dnes  není  možné  nutit  žáky  ke  studiu  specifických  oborů  direktivně.  Šíření  informací  (poté,  co  jsou  takové 
informace dostupné) reálného uplatnění absolventů škol a odměny na trhu práce ve specifických oblastech  jsou 
tedy hlavním nástrojem k usměrnění výběru škol českými žáky a studenty. 
 
Zároveň  je potřeba vypracovat projekt propojení oborového vzdělání s praxí,  jakožto hlavní nástroj, kterým bude 
možné podpořit (jak z hlediska zájmu žáků, tak z hlediska kvality vyučování) potřebné technické obory na českých 
školách. 
 


Výstupy projektu 
 
Vypracované analýzy příčin klesajícího trendu gramotností českých žáků.  
Existence materiálů  specifikujících  klíčové  kompetence  a  standardy,  jichž  by  žáci měli  dosáhnout,  a materiálů 
specifikujících profily absolventa.  
Na základě v harmonogramu níže popsaných reforem zlepšená výuka klíčových gramotností a  lepší výsledky žáků 
v mezinárodním srovnání. 
Funkční systém kvalitního kariérního poradenství. 
Vytvoření mechanismů, které usnadní, podpoří a zlepší propojení mezi odborným vzděláváním a praxí. 
Výrazné  zkvalitnění  akademického  základního  a  orientovaného  výzkumu  v institucích  věnujících  se  výzkumu 
v oblasti školství a vzdělávání a vzdělanost. 
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Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Zadání projektových prací 
zaměřených na hloubkové zkoumání 
a odhalení příčin klesajícího trendu 
gramotnosti českých žáků. 


2011 2012 MŠMT (Viz též NERV a úvod, sekce politiky 
založené na evidenci – nutný krok k 
nastavení kurikulárních změn 
vedoucích ke zlepšení situace v 
mezinárodním srovnání.) 


Ve vazbě na Národní soustavu 
povolání a ve spolupráci s 
průřezovou skupinou různých typů 
zaměstnavatelů specifikovat profil 
absolventa vzdělávacího systému pro 
různé typy práce. 


2011 2012 MŠMT
MPSV 


Vytvořit standardy výsledků 
vzdělávací činnosti pro žáky 
v regionálním školství tak, aby 
odpovídaly potřebám dynamicky se 
měnícího světa a budoucí podobě 
trhu práce. 


2012 2013 MŠMT MŠMT ve spolupráci s domácími a 
zahraničními specialisty vytvoří 
standardy, kterých by žáci měli 
dosáhnout a jejichž dosažení by 
mělo být reflektováno v RVP. 
 
V případech, kde jsou standardy či 
metody učení připraveny v jiných 
materiálech, je zapotřebí tyto 
materiály zohlednit – například ve 
schválené Národní strategii 
finančního vzdělávání. 


V jedné internetové databázi 
shromáždit již existující a nově 
vytvořené dokumenty týkající se 
standardů a učebních postupů pro 
jednotlivé kompetence. Vytvořit 
jednotnou strukturu těchto 
dokumentů, pokud možno za již 
existujících strategií, jako např. 
Národní strategie finančního 
vzdělávání. 


2011 Průběž
ně 


MŠMT


Zaměřit pozornost ČŠI na různé 
vzdělávací metody a přístupy vedoucí 
k získávání potřebných kompetencí 
pro život a trh práce. 


2011 Trvale MŠMT, 
ČŠI 


Viz také další změny ČŠI v projektu 
Změny v základním a středním 
školství 
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  Nastavením požadavků na kvalitu 


výsledků výzkumu, výrazně zkvalitnit 
akademický základní a orientovaný 
výzkum v institucích věnujících se 
výzkumu v oblasti školství a 
vzdělávání a vzdělanosti 


2012 Trvale MŠMT Viz též NERV a úvod, sekce politiky 
založené na evidenci. Kvalitu 
vědecké práce je nutné prosazovat 
nastavením vysokých 
mezinárodních publikačních 
standardů. 
ČR postrádá kvalitní akademickou 
výzkumně‐analytickou oporu 
politiky v oblasti vzdělávání 
obsazenou mezinárodním 
akademickým vědeckým týmem, 
který by se zabýval výzkumem 
nejen v oblasti školství, ale také 
vzdělávání jako celku, sociologie, 
psychologie atd. 


Postupně zkoumat a ověřovat různé 
učební přístupy, které žákům předají 
potřebné dovednosti a způsobilosti 
pro trh práce. 


Postup
ně  od 
2012 


Trvale MŠMT


V návaznosti na předchozí body je 
třeba pozměnit zaměření vzdělávání 
na školách k rozvoji potřebných 
gramotností pro život a trh práce. 


Postup
ně  od 
2013 


2016 MŠMT Jinými slovy: vyučováním předávat 
studentům schopnosti, které na 
trhu práce dobře uplatní. 


Postupně zavádět opatření k posílení 
gramotností pro moderní život. 
 
(čtenářská, matematická, ICT, 
finanční, přírodovědná a jazykové 
gramotnosti) 


2012 2018 MŠMT Pozn. jedná se především o 
opatření směřovaná na neformální 
typ výuky, přímé kurikulární změny 
a výuka gramotností a kompetencí 
je již součástí předchozích sad 
opatření. 


Ve výuce jazyků (včetně češtiny) při 
osvojování jazyka podporovat rozvoj 
komunikativní kompetence a 
schopnost porozumění textu. 


2012 2016 MŠMT Posílení čtenářské gramotnosti 
nastavit jako jednu z hlavních 
priorit výzkumu podle předchozích 
bodů. 


Zavedení povinné státní maturity 
z matematiky pro technické, 
přírodovědné školy a gymnázia 


2012 2013 MŠMT Tím klást stejný důraz na ovládání 
matematiky jako na ovládání 
češtiny či cizího jazyka. 


Ve veřejnoprávní TV výrazně rozšířit 
vysílání atraktivních pořadů pro děti 
a mládež v angličtině (původním 
znění s titulky) 


2012 2012 MK, 
RTRV 


Po konzultacích s Radou pro 
televizní a rozhlasové vysílání 
změnou zákona zajistit určité 
procento anglických programů pro 
děti a mládeže vysílat v původním 
znění s titulky. 
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Doprovodnou kampaní doporučovat 
rodičům, aby jejich děti sledovaly 
kvalitní zábavné pořady v cizím 
jazyce, a tím se ho nenásilně učily. 


2012 2012 MŠMT


Povinnou výuku cizích jazyků na 
druhém stupni základních škol a 
oborů bez maturity soustředit na 
angličtinu 


2013 2014 MŠMT


Implementace Národní strategie 
finančního vzdělávání 


2011 2013 MŠMT, 
ČNB, 
MF, 
zájmová 
a 
profesní 
sdružení 


Ve spolupráci s odborníky pro 
oblast vzdělávání a dalšími 
institucemi či osobami zajistit 
praktickou implementaci NSFV, 
která probíhá od r. 2010.  


Zkvalitnit výuku a systematicky 
hodnotit kvalitu všeobecného 
vzdělávání v programech Odborného 
vzdělávání a přípravy (OVP), zejména 
v tříletých učebních programech. 
Směřovat cílenou pomoc žákům se 
slabšími výsledky. 


2011 2014 MŠMT Upravit RVP v odborném 
vzdělávání, navýšit doby 
praktického vyučování o 15 % (DZ 
MŠMT) 


Umožnit studentům informovanou 
studijní volbu 


2011 2013 MŠMT


Výrazně systematizovat a zkvalitnit 
systém kariérního poradenství 


2011 2014 MŠMT, 
MPO, 
MPSV 


Realizovat navrhované opatření DZ 
ČR 


Výrazněji propojit odbornou profesní 
přípravu maturitních i nematuritních 
oborů s praxí 


2011 2013 MŠMT Aktualizovat Akční plán podpory 
odborného vzdělávání v souladu se 
strategií konkurenceschopnosti a 
DZ ČR a v nich navrhovaných 
opatřeních  
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  V sektoru OVP zavést jasnější 


postupy a transparentnější kritéria v 
oblasti vývoje regionálních 
vzdělávacích plánů s vazbou na 
spolufinancování od zaměstnavatelů 
(dlouhodobých záměrů vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy).  


2011 2013 MŠMT, 
MMR, 
MPO 
MPSV 


Tyto plány by měly posilovat 
zapojení zaměstnavatelů v 
návaznosti na poptávku a při 
plánování nabídky vyššího 
sekundárního vzdělávání by měly 
být více zohledňovány volby žáků. V 
sektoru OVP a především v 
programech profesní přípravy 
institucionálně a finančně do 
přípravy zapojit “staré mistry v 
profesi” v programu “mistr a jeho 
učedník” a průběžně vyhodnocovat 
úspěšnost jednotlivých “mistrů“. 
Část stávajícího normativu by byla 
přesměrována na honorář 
konkrétní osoby (např. 
samostatného řemeslníka nebo 
řemeslnou firmu), která by byla 
zodpovědná za praktické zaučení 
učně v profesi (NERV) 


Legislativní úprava pro uzavírání 
smluv mezi případnými 
zaměstnavatelskými organizacemi a 
žáky.  


2012 2013 MŠMT Vzorová smlouva mezi 
zaměstnavatelem a zákonnými 
zástupci žáka 


Zavést možnost podpory pro 
případného zaměstnavatele 
(organizace) v rámci poskytování 
stipendií či využívání pracovních 
prostor, techniky a technologie při 
praktické výuce žáků. 


2012 2013 MF
MŠMT 


Realizované úpravy zákonů


 








Zefektivnění systému financování zdravotnictví 


1 
 


   Zd
ravo


tn
ictví 


15 


Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Zefektivnění systému financování zdravotnictví 


Gestor  MZd  Spolugestor  MF 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2013 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Obsahem  projektu  je  odstranění  základních  problémů  finančních  toků  ve 
zdravotnictví.  Jedná  se  o  komplexní  projekt,  který  pokrývá  celou  řadu  oblastí  a 
finanční  toky  jak  mezi  pojištěnci  a  pojišťovnami,  tak  i  mezi  pojišťovnami  a 
poskytovateli péče. Část zaměřená na platbu pojistného  je orientována především 
na racionalizaci výběru a řešení nerovnoměrného příspěvku do systému od OSVČ a 
zaměstnanců a bude vzhledem k provázanosti s projektem JIM a daňovou reformou 
částečně  v  gesci  MF.  Nově  bude  rovněž  koncepčně  vyřešena  problematika 
pohledávek při neuhrazení pojistného  či daní, což vyústí ve větší predikovatelnost 
příjmů na straně zdravotních pojišťoven. 
Část  projektu  orientovaná  na  vztah  pojišťovna  –  poskytovatel  ‐  bude  zaměřena 
především  na  implementaci  nových  úhradových mechanismů,  jako  je  např. DRG. 
Musí být možné  realizovat úhrady  indukované péče prostřednictvím  indukujícího. 
Přirozenou součástí práce pak musí být i kultivace Seznamu výkonů. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


V oblasti výběru pojistného představuje stávající systém v kombinaci s výběrem daní 
neúměrné administrativní zatížení občanů  i firem. Rovněž na straně státní správy  i 
pojišťoven sloučení agend přinese nezanedbatelné úspory. 
V  rámci  reformy  je  třeba  nastavit  takové  úhradové  mechanismy,  které  budou 
znamenat, že za a) peníze půjdou „za pacientem“ a za b) systém nebude indukovat 
nadbytečnou nabídku (tzv. oversupply), jak by hrozilo, kdyby bylo použito výkonové 
hodnocení. V současné době  je systém poměrně složitý, příliš se řídící tzv. paušály, 
což oslabuje motivační faktory ZZ k efektivitě.  


Příklad ze 
zahraničí 


DRG  je  velmi  rozšířený  úhradový  mechanismus (jmenujme  například  Německo, 
Rakousko,  Španělsko,  Portugalsko  atd.). Obdobně  viz  rovněž  Velká  Británie  ‐  pro 
zajištění  péče  včetně  indukovaných  výkonů  a  vyšetření  praktickým  lékařem 
(fundholding). 
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Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Zavedení jednoho inkasního místa 


Finanční toky od poplatníka k veřejným 
rozpočtům skrze jeden úřad, při zajištění 
informací o platbách provedených 
pojištěncem či zaměstnavatelem pro 
všechny zdravotní pojišťovny.  


Ano/ne 


Pravidla pro platby zdravotního 
pojištění pro OSVČ  


Ekvivalence příspěvků OSVČ do 
zdravotního systému srovnatelných se 
zaměstnanci.  


Kč (Současný systém i 
dosud předložené 
návrhy MF nezajišťují 
požadavek 
ekvivalence, naopak 
tuto disproporci dále 
zvyšují. Nutno řešit v 
rámci daňové 
reformy, např. návrh 
NERV zdr. na 
zavedení 
dvousložkového 
pojistného systému 
pro OSVČ, případně 
zvýšení minimálního 
vyměřovacího 
základu pro OSVČ.) 


Zavedení funkčního úhradového 
systému založeného na DRG 
komplexním zajištěním pacienta 
v případě praktických lékařů 
(rozpočtování včetně indukovaných 
vyšetření a komplementů)  


V platnosti úhradová vyhláška s DRG jako 
hlavním mechanismem úhrad.  


Ano/ne; řádově 
stovky milionů korun 
ušetřených 
především v oblasti 
komplementů 
(laboratorní 
vyšetření, roentgen 
atd.), stejně tak pro 
následující bod. 


Snížení nákladů na léky a materiál  


Hromadné nákupy s využitím elektronické 
aukce s alokací až 100 % trhu po dobu 6M‐
1Y pro konkrétní dodavatele, množstevní 
sleva oproti úhradové ceně.   


Viz projektová karta 
Léky a technologie. 


Podpora konkurenčního prostředí 
Nákup péče formou selektivní kontraktace 
s využitím aukčních mechanismů u 
elektivních výkonů.  


Ano/ne 
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Hlavní dotčené skupiny 
 


Cílová skupina 
projektu 


Zdravotní pojišťovny a jejich příjmy a výdaje, systém financování MF, MZd, MPSV.


Finanční dopady 


Úspory  v  administrativní  oblasti,  pravděpodobně  zvýšená  míra  úspěšnosti  při 
vymáhání  pohledávek,  realokace  nákladů  na  zdravotní  péči  přes  úhradové 
mechanismy,  tlak  na  restrukturalizaci  poskytování  zdravotní  péče  a  směřování 
prostředků veřejného zdravotního pojištění. 


 
 
 


Popis realizace projektu 
 
V oblasti vztahu pojišťovna – poskytovatel je zásadním dokumentem v tuto chvíli úhradová vyhláška. Její vyjednání 
pro  rok  2012  tak,  aby  splňovala  výše  uvedené  cíle,  bude  hlavní  osou  projektu.  Je  třeba  upozornit,  že  budoucí 
vyjednávání  o  systémech  úhrad  a  cenách  se  neobjede  bez  rozsáhlých  konzultací  s  odbornými  společnostmi, 
zástupci zřizovatelů a poskytovatelů péče (zejména kraji) a bez pečlivé analýzy možných dopadů přechodu na DRG.  
V oblasti projektu  JIM bude hlavní břímě přípravy nezbytných  legislativních úprav  ležet na MF. MZd  se aktivně 
účastní připomínkových  řízení a má  své  zástupce  v  komisích  k  tomu účelu  zřízených. MZd nicméně bude  velmi 
intenzivně  spolupracovat  s MF na  zracionalizování příspěvků OSVČ do  systému. Prvním  krokem musí nutně být 
vypracování podkladových analýz shrnujících příspěvky a čerpání OSVČ ze systému v porovnání se zaměstnanci. 
 


Výstupy projektu 


Výstupem  projektu  by  měla  být  i  změna  stanovení  způsobu  úhrady  a  ceny  nikoli  úhradovou  vyhláškou,  ale 
jednáním mezi plátcem a poskytovatelem.  
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Analýza poměru příspěvků a 
čerpání OSVČ a zaměstnanců 


2011  2011 MZd Podrobné zhodnocení příspěvků 
jednotlivých skupin do systému 
k určení optimálního nastavení 
financování.  


Úprava úhradové vyhlášky  2011  2012, 
pravidelná 
aktualizace 


MZd Zavedení úhrad typu "peníze 
následují pojištěnce", přechod od 
paušálního k výkonovému 
financování se sdílením rizika, 
případová úhrada v budoucnu 
zahrnující náklady na reprodukci 
fixního kapitálu;  
podpora přesunu 
hospitalizovaných pacientů do 
ambulantní a domácí péče;  
tlak na restrukturalizaci 
nemocniční sítě.   
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založený na DRG 


2012  2012 MZd Uvedení systému do praxe.


Kultivace Seznamu výkonů s 
bodovými hodnotami 


2011  2012  MZd Zcela nerealistický současný 
seznam vedoucí k deformaci 
soutěže o zdroje mezi 
poskytovateli; 
definování reálných cen výkonů; 
vytvoření softwarového prostředí 
kvůli větší transparentnosti;  
otevření možnosti definice 
nadstandardních úkonů.  


Úprava mechanismu 
přerozdělení vybraného 
pojistného 


2011  2013 MZd Zavedení třetí vrstvy 
přerozdělování (model zohledňující 
morbiditu).  
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Název projektu  Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky


Gestor  MMR,  OF,  NKÚ,  MV, 
MPO, MZem 


Spolugestor  MSp  a  další  veřejné 
instituce 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Tento  projekt  je  zaměřen  na  zefektivnění  několika  aspektů  nakládání  s veřejnými 
rozpočty  a  veřejným majetkem.  Projekt  se  zaměřuje  na  některé  vybrané  aspekty 
veřejných  financí  (zejména  na  finanční  kontrolu,  finanční  řízení  a  transparenci 
veřejných  rozpočtů)1  a  dále  se  zabývá  dvěma  dílčími  procesy  hospodaření 
s veřejným majetkem a prostředky, kterými jsou: 
 


a) dispozice  s veřejným majetkem  (popřípadě  i  soukromým majetkem např. 
v exekucích) 


b) veřejné  nákupy  –  zejména  ty  uskutečňované  prostřednictvím  veřejných 
zakázek.2 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


1.
 
Pro  zvyšování  konkurenceschopnosti  a  produktivity  veřejného  sektoru  v ČR  je 
základní podmínkou  fungování  finanční kontroly a  finančního  řízení. Základem pro 
navrhované změny v procesech nakládání s veřejnými prostředky je zavedený řídící 
a kontrolní  systém na všech úrovních veřejné  správy  ČR  se  zvláštním důrazem na 
oblast veřejných rozpočtů. 
Finanční kontrolu ve veřejné  správě upravuje v  současné době  zákon  č. 320/2001 
Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Tento 
zákon  zcela nenaplňuje nejlepší praxi  finančního  řízení,  jehož nedílnou  součástí  je 
kontrola  jako  prevence  a  jeden  z  účinných  nástrojů  pro  odhalování  indikátorů 
korupce, podvodů, zneužívání aktiv státu a EU. V rámci plnění Strategie vlády v boji 
proti  korupci  na  období  let  2011  a  2012  (dále  jen  „Protikorupční  strategie“)  se 
připravuje  novela  tohoto  zákona,  nicméně  ve  střednědobém  horizontu  se  dá 
očekávat nutnost jeho nahrazení novou koncepční úpravou. 
Ostatně tuto nutnost vyjadřuje i „Akční plán plnění priorit a cílů Národní strategie na 
ochranu  finančních  zájmů Evropských  společenství v  České  republice“, který vláda 
schválila  svým  usnesením  č.  1275  dne  15.  října  2008.  Je  proto  třeba,  aby 
Ministerstvo financí vypracovalo návrh nového zákona, který nahradí stávající zákon 
o  finanční kontrole ve veřejné správě a ve kterém bude  formulováno  jasné zadání 
směřující  k  posílení  rozpočtové  a  finanční  odpovědnosti  orgánů  a  organizací  a  k 
eliminaci podmínek příznivých pro podvody a korupci, konkrétně vytvoření právních 
podmínek pro: 
 


 odstranění  slabých míst  stávajícího  systému  vnitřního  řízení  a  kontroly  a 
zajištěním jeho dalšího rozvoje na všech úrovních veřejné správy, zavedení 
společných zásad (standardů), jejichž účelem je zabezpečit jednotný přístup 


                                                                 
1 Tento okruh problémů je následně v kartě souhrnně označován pod odrážkou ad 1). 
2 Tyto dva procesy hospodaření jsou následně v textu členěny pod odrážkami ad 2) resp. ad 3).  
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vytvořit  shodný  režim  ochrany  veřejných  prostředků  ze  zahraničních  a 
národních zdrojů, odstranit duplicitu a vícekolejnost  řídících a kontrolních 
aktivit různých veřejných subjektů, 


 realizaci změn nutných k zajištění funkčního modelu řídícího a kontrolního 
systému  veřejné  správy,  který  bude  zohledňovat mezinárodně  uznávané 
standardy  a  osvědčené  zkušenosti mezinárodní  dobré  praxe  ve  správě  a 
řízení moderních států 21. století. 


 
Připravovaná novela řeší částečně některé z výše uvedených problémů, nicméně  je 
zřejmé, že systémové změny nelze dlouhodobě provádět bez celkové změny zákona. 
Principy vydávané OECD naznačují, že kontrola a  transparence veřejných  rozpočtů 
(už  od  fáze  jejich  plánování)  je  významným  nástrojem  v  boji  proti  korupci  a 
neefektivitě. Bez jasných a přehledných veřejných rozpočtů veřejných institucí není 
možné  identifikovat  ani  produktivitu  úřadů  ani  jejich  fungování.  Nedostatek 
kontroly  nebo  její  neefektivní  provádění mají  za  následek  vytváření  prostoru  pro 
korupci a nehospodárnost, což zatěžuje veřejné rozpočty a vytváří negativní obraz o 
veřejných institucích u veřejnosti. 
Realizace nového  zákona o  finančním  řízení  a  interním  auditu by mohla  vycházet 
z řady analýz a projektů, které byly vypracovány v rámci a v návaznosti na dokument 
„Koncepce  kontrolního  systému  v  ČR  se  zaměřením na  finanční  kontrolu“ na  léta 
2006 až 2013, kterou vláda schválila svým usnesením č. 1570 dne 7. prosince 2005. 
Tato koncepce byla vypracovaná v návaznosti na negociační  jednání před vstupem 
ČR do EU ke kapitole 28: „Finanční kontrola“ a ostatním navazujícím kapitolám jakož 
i na  základě analýzy  současného  systému  kontroly  ve  státní  správě  ČR  (schválené 
Usnesením  vlády  č.  738/2005).  Koncepce  zohledňuje  výsledky  konzultací  s 
odborníky  Evropské  komise  a  členských  států  EU  v  rámci  probíhajících 
twinningových  projektů,  mezinárodních  a  národních  konferencí  k  problematice 
řídícího a kontrolního  systému veřejné  správy moderního  státu 21.  století,  jakož  i 
poznatky z dosavadní praxe.  
Realizace  navrhovaného  opatření  ve  střednědobém  horizontu  by  měla  vést  k 
efektivnějšímu  nakládání  s  veřejnými  prostředky.  Opatření  by  mělo  být  úzce 
provázáno  s  právním  ukotvením  konceptu  zásadních  změn  v  oblasti manažerské 
odpovědnosti,  zavedením  interního  auditu  a  s  centrální  koordinací  obou  těchto 
základních prvků řídícího a kontrolního systému veřejné správy.   
S problematikou  kontroly  hospodaření  státu  a  veřejných  institucí  souvisí  ještě 
otázky  spojené  s veřejnou  kontrolou.  V této  oblasti  je  dlouhodobým  problémem, 
který efektivně znemožňuje veřejnou kontrolu, nepřehlednost veřejných  rozpočtů. 
Ministerstvo  financí  sice  zveřejňuje  informace  o  veřejných  rozpočtech,  nicméně 
rozpočty jsou často vyplněny v nevalné kvalitě (viz např. obce), členění jednotlivých 
položek zpráv o plnění rozpočtu  je pak provedeno  takovým způsobem, že z nich v 
podstatě  není  řada  podstatných  informací  zjistitelná  (např.  objem  prostředků  na 
přímé nákupy a zakázky malého rozsahu; využití zdrojů mimo rozpočtovou kapitolu 
apod.).  Informace o veřejných  rozpočtech by měly být veřejnosti  zprostředkovány 
srozumitelnou  formou  (např.  veřejnosti  přístupný  rozklad  výdajů  za  jednotlivé 
rozpočtové  jednotky  umožňující  jejich  vzájemné  porovnání  a  postupné  zavádění 
hodnocení pomocí výkonových ukazatelů).3 
 
 
 
 
 


                                                                 
3 Pravidelné zveřejňování  informací o plnění rozpočtů  (minimálně dle požadavků návrhu směrnice Rady EU o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států) by mělo být navázáno na systém Státní pokladny, jakmile bude zprovozněn. 







Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky 


 
3 
 


In
stitu


ce
2 


2. 
 
Centrální úprava zveřejňování dispozice4 veřejným majetkem5  je důležité opatření, 
které má omezit plýtvání  i neefektivitu při nakládání  s tímto majetkem. Pro účely 
tohoto projektu se za veřejné  instituce považují všechny subjekty, které hospodaří 
s veřejným majetkem či jej spravují, tj.: 
 


 organizační složky státu a jejich rozpočtové organizace 


 státní příspěvkové organizace 


 Pozemkový fond ČR (spravuje vybraný majetek státu) 


 všechny státní organizace  (tj.  jak  ty v působnosti zákona  č. 219/2000 Sb., 
tak  i  ty,  na  které  se  uvedený  zákon  nevztahuje,  tedy  především  státní 
podniky  typu  Lesy  ČR,  Česká pošta  s. p., ale  také např.  Správa  železniční 
dopravní cesty – SŽDC)  


 obce a kraje a jejich příspěvkové organizace6 
 
Dispozici majetkem státu a dalším veřejným majetkem upravuje celá řada předpisů. 
Organizační složky státu a část státních organizací (převážně PO, státní fondy) se řídí 
zákonem č. 219/2000 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 62/2001 Sb. (pokud v některých 
směrech případně neexistuje i dílčí speciální právní úprava – např. u státních fondů), 
s tím,  že vedle postupů a podmínek při nakládání  s majetkem  státu dle obecného 
zákona  č. 219/2000 Sb.  je pak  třeba  rovněž uvažovat o speciálních postupech pro 
nakládání s majetkem státu, který byl vládou zařazen do privatizace podle zákona č. 
92/1991  Sb.,  o  podmínkách  převodu  majetku  státu  na  jiné  osoby,  ve  znění 
pozdějších předpisů.  
Státní  organizace  mimo  působnost  zákona  č.  219/2000  Sb.  se  řídí  zákonem  č. 
77/1997 Sb., o státním podniku (některé případně i dalšími předpisy – např. SŽDC) a 
Pozemkový  fond  se  řídí  zákonem  č.  229/1991  Sb.  (zákon  o  půdě),  zákonem  č. 
95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a  lesních pozemků z vlastnictví 
státu na jiné osoby, a zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR.  
Vedle postupů a podmínek při nakládání s majetkem státu dle obecného zákona č. 
219/2000  Sb.  je  pak  třeba  rovněž  uvažovat  speciální  postupy  pro  nakládání 
majetkem  státu,  který byl  vládou  zařazen do privatizace podle  zákona  č. 92/1991 
Sb.,  o  podmínkách  převodu  majetku  státu  na  jiné  osoby,  ve  znění  pozdějších 
předpisů. 
Dispozice majetkem územních  samosprávných  celků  upravuje především  zákon  č. 
128/2000  Sb.  o  obcích  (obecní  zřízení),  zákon  č.  129/2000  Sb.,  o  krajích  (krajské 
zřízení), a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Další úprava je obsažena v 
zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Postavení a 
činnost  příspěvkových  organizací  obcí  a  krajů  upravuje  zákon  č.  250/2000  Sb., 
postavení dobrovolných svazků obcí zákon o obcích i zákon č. 250/2000 Sb. 
Roztříštěnost  právní  úpravy  a  neexistence  centrálního  zveřejňovacího  systému 
v určité míře nahrává korupci a neefektivitě při dispozici veřejným majetkem, neboť 
zájemce ze soukromého sektoru o koupi/pronájem/směnu aj. musí sledovat mnoho 
různých zdrojů informací.  
Tento  systém  tedy  na  straně  poptávky  nemotivuje  dostatečnou  hospodářskou 
soutěž – a přitom veřejné instituce každoročně pronajímají nebo prodávají majetek 
v řádu  miliard  korun.  Opatření  navrhovaná  v tomto  projektu  se  zaměřují  na 
zefektivnění  interakce  nabídky  a  poptávky  po  veřejném  majetku  a  na  zvýšení 


                                                                 
4 Dispozicí se rozumí směna, prodej, pronájem a další formy nakládání s veřejným majetkem, které vedou k jeho přechodu do 
dispozice soukromého sektoru (tj. projekt se nezabývá převody majetku mezi veřejnými institucemi navzájem). 
5  Majetkem se rozumí nemovitosti, movitý majetek i pohledávky, majetkové účasti v obchodních společnostech apod. 
6 Obce  i kraje zřizují, zakládají nebo se účastní na celé řadě právnických osob (např. obchodní společnosti, dobrovolné svazky 
obcí, veřejné ústavní nezisková zdravotnická zařízení, školské právnické osoby apod.). V rámci přípravy a implementace tohoto 
opatření bude nutné zvážit, do jaké míry se mají pravidla vztahovat i na ně.  
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činnosti.  
Navrhují se dvě opatření. První spočívá v realizaci centrální platformy,7 kde by měly 
být  soustředěny  informace o všech dispozicích majetkem8 veřejných  institucí. Zde 
by mělo být umožněno uživatelsky příznivé  vyhledávání  a být  vedena  statistika o 
dispozici veřejným majetkem,  jeho kupcích, prodejních cenách apod.9 Dále by  zde 
měly být k dispozici informace o KPI (Key Performance Indicators – klíčové ukazatele 
výkonnosti)  společně  s  daty  o  fungování webové  stránky  (spokojenost  uživatelů, 
míra využití, počty poptávajících, vysoutěžené ceny apod.). Vytvoření této platformy 
počítá  s  postupným  zavedením  povinnosti  u  všech  veřejných  institucí  na  ní 
zveřejňovat majetek  určený  k  nabídce  veřejnosti.  Platforma  by měla  být  zároveň 
výhledově  propojena  se  systémem  Státní  pokladny  tak,  aby mohla  být  efektivně 
využita pro účely finanční kontroly.  
Druhé opatření pak směřuje k rozboru právní úpravy dispozice veřejným majetkem 
a k její případné změně.10 Změna by se mohla týkat zakotvení  jednotného postupu 
při dispozici  veřejným majetkem pro  veřejné  instituce,  které  se  v současnosti  řídí 
různou právní úpravou.11, 12 Postup prací na druhém z navrhovaných opatření by měl 
být koordinován mezi resorty zejména mezi MF a MV) a dalšími institucemi.13  
Zvýšená  efektivita  při  prodeji  veřejného  majetku  má  potenciál  být  významným 
prvkem v budování konkurenceschopnosti ČR. Opět i v tomto případě je možné říci, 
že  by  toto  opatření mělo  přispět  k  omezení  korupce,  větší  efektivitě  nakládání  s 
veřejnými  prostředky  a  k  tlaku  na  zlepšení  cen,  za  které  se  prodeje  veřejného 
majetku realizují.  
S jednotně a z jednoho místa prezentovanými dispozicemi s veřejným majetkem lze 
spojit  i  otázku  veřejných  dražeb  a  jejich  oznamování. V současné době  se  dražby 
uskutečňované  různými  veřejnými  institucemi  zveřejňují  na  různých  místech 
(centrální adresa, stránky české daňové správy apod.), což je pro potenciální kupce 
zbytečně  nepřehledné.  Navíc  některé  systémy  zveřejňování  dražeb  neumožňují 
efektivní  vyhledávání  v předmětech  dražby,  což  nadále  může  snižovat  zájem 
potenciálních  kupců  o  účast  v dražbě.  Z tohoto  důvodu  se  navrhuje  povinné 
zveřejňování  dražeb  na  jednotném  portálu  a  v jednotném  formátu,  který  by 
umožňoval  alespoň  základní  úroveň  vyhledávání  a  sledování  dražeb  (analýza  by 
měla ukázat, zda bude potřeba i změna zákona). Výhledově lze uvažovat o možnosti 
provádět  dražby  i  prodeje  veřejného  majetku  elektronicky.  Z důvodu  větší 
transparence je třeba postupně otevírat veřejnosti i následující databáze a rejstříky 
k bezplatnému využívání – exekuční rejstřík a rejstřík zástav. 
 
3. 
 
Dlouhodobým  problémem  jsou  v České  republice  rovněž  veřejné  nákupy  –  tj. 
zejména  veřejné  zakázky.  V jejich  rámci  jsou  ročně  vynakládány  prostředky  v 
rozsahu cca. 17,5 % HDP (635 mld. Kč v roce 2009), z toho z veřejných rozpočtů 14 % 


                                                                 
7 Toto opatření by mělo navázat na opatření  „Zavedení přísnějších pravidel pro nakládání  s majetkem obcí a krajů“ v rámci 
Protikorupční strategie (nakládání s nemovitostmi). 
8 Nemovitý, movitý, pohledávky, podíly aj. 
9 Dále rozvádí opatření „Úprava centrální adresy“ z Protikorupční strategie, nicméně netrvá právě na využití centrální adresy. 
10 Pokud analýza ukáže, že je to vhodné. Pozornost by měla být současně věnována snížení případné administrativní náročnosti 
procesu, ovšem při zachování nezbytných kontrolních mechanismů. 
11 Nemusí  jít o úplné sjednocení napříč všemi subjekty – analýza může ukázat, že v některých případech (např. u obcí či krajů 
nebo Pozemkového fondu) je naopak speciální úprava vhodná a je nutno ji zachovat.  
12 Má‐li  být  proces  dispozic  veřejným majetkem  efektivní, musí  být  i  rychlý  a  jednoduchý  –  administrativní  průtahy  snižují 
využitelnost majetku pro soukromý sektor a tím i výnos z jeho prodeje/pronájmu apod. 
13   Při  realizaci obou opatření  je  třeba brát v potaz  specifický  režim uplatňovaný u majetku územních  samosprávných  celků, 
které disponují na státu nezávislou samosprávou. Tato opatření by se však na ně měla vztahovat alespoň v základním rozsahu.  
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HDP  (508  mld.  Kč  v  roce  2009).  Jakékoliv  zlepšení  by  přineslo  velmi  významné 
úspory (zvýšení efektivnosti o 1% = úspora v rozsahu 6,3 mld. Kč14).  
Trh  veřejných  zakázek  vykazuje nízkou míru  transparentnosti. V  roce 2009 prošlo 
pouze  45 %  trhu  veřejných  zakázek  přes  otevřená  řízení.  Značná  část  prostředků 
prochází  přes  zakázky  malého  rozsahu,  které  nejsou  povinně  zveřejňovány  na 
internetu  a  které nepodléhají  kontrole ÚOHS. Důvodem  je příliš  vysoký  limit,  kdy 
Česká republika při přepočtu v paritě kupní síly má třetí nejvyšší limity v EU.  
Dostupná data  o  veřejných  zakázkách navíc  ukazují,  že  je  na  straně nabídky  –  tj. 
mezi  dodavateli  ‐  nízká míra  konkurence.  To  je  významný  problém,  neboť  nelze 
dosáhnout  úspor  z  efektu  konkurence.  Tato  situace  navíc  naznačuje,  že  řada 
podnikatelů  se o  zakázky neuchází, buď proto,  že předpokládá,  že  je bez korupce 
nelze vyhrát, nebo proto, že se o nich ani nedozví. 
Z tohoto důvodu  je důležité, aby systém veřejných zakázek  regulovaný zákonem o 
veřejných zakázkách  (podlimitní a nadlimitní zakázky) nebo směrnicemi zadavatele 
(zakázky  malého  rozsahu)  byl  přehlednější,  transparentnější  a  lépe  kontrolován. 
K tomuto cíli  směřují opatření navrhovaná v rámci  tohoto projektu, která  se  týkají 
zejména  lepší  publicity, monitoringu,  kontroly  a  přehlednosti  zadávání  veřejných 
zakázek. Část opatření  je  legislativního charakteru a předpokládá novelizaci zákona 
o  veřejných  zakázkách,  část  opatření  je  pak  spíše  nelegislativního  charakteru  a 
zabývá  se  technickými  řešeními,  která mají  vést  k větší  transparenci  a  soutěži  o 
veřejné zakázky mezi uchazeči. 
Podobně problematická jako ve veřejných zakázkách, ne‐li horší, je i situace týkající 
se  veřejných  soutěží o granty, podpory a  jiné  veřejné prostředky.  I  zde  se  vytváří 
prostor pro  korupci, daný  složitostí procesů při  žádání o  veřejné prostředky, dále 
nízkou  mírou  transparence  těchto  procesů  a  obecně  špatně  fungující  kontrolou 
systému.  Nakládání  s veřejnými  prostředky  v  této  oblasti  musí  být  rovněž 
zpřehledněno  a  lépe  kontrolováno.15 Mimo  jiné  i  proto,  že  ve  vztahu  k veřejným 
zakázkám  jde  o  spojitou  nádobu  –  tj.  boj  s korupcí  a  neefektivitou.  Aby  bylo 
dosaženo skutečného zlepšení, musí dojít ke změnám v transparentnosti jak v jedné, 
tak v druhé oblasti.  


Příklad ze 
zahraničí 


Efektivní  kontrolní  mechanismy  ve  veřejné  správě  fungují  například  ve 
skandinávských zemích a ve Velké Británii nebo na Novém Zélandu.  
Z hlediska přehledných veřejných nákupů je možné se inspirovat v Rakousku, co do 
transparence například i v Německu nebo nově na Slovensku.  
Efektivní aukce veřejného majetku probíhají například ve Spojených státech. 


 


Cíle a měřítka projektu 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


1a Zavedení jasného a veřejného finančního reportingu 
toho, kolik prostředků měl zadavatel na nákupy (běžné, 
investiční) a jakým způsobem je vynaložil – posilování 
transparence 


Transparentní 
rozpočty 
zveřejňované na 
webu v uživatelsky 
příznivé podobě 


Počty institucí, 
které rozpočty 
zveřejní, pokles 
objemu prostředků 
utracených mimo 
zadávací řízení 


                                                                 
14 Odhad MMR. 
15Do  tohoto opatření  je  třeba vhodně začlenit a doplnit opatření „Úpravy zákonů pro oblast dotací a grantů“ z Protikorupční 
strategie.  
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  1b Restrukturalizace kontrolních mechanismů ve smyslu 3E, 


kontrolní mechanismy soustředit na ex ante (moderní 
controlling) 


Zvýšení efektivity 
finanční kontroly 


Zvýšení produktivity 
a kvality činností 
v rámci finančního 
řízení a auditu 


1c Implementace standardních mechanismů public 
governance (OECD) do veřejné správy (včetně např. 
interního auditu apod.) 


Moderní správa 
veřejných korporací 


Zlepšení 
subjektivních 
indexů (GCI aj.) a 
podíl institucí 
s fungující public 
governance 


1d Systematická kontrola na základě dat zaměřená na 
udílení grantů a dotací 


Nastavení cílů KPI 
k pravidelnému 
statistickému 
sledování těchto 
výdajů a jejich 
výsledků, 
transparence 


Plnění nastavených 
cílů KPI 


2a Transparence a efektivita dispozic veřejným majetkem 


Zvýšení hospodářské 
soutěže o koupi a 
pronájem veřejného 
majetku, veřejná 
kontrola 


Průměrné počty 
uchazečů, výše cen 
(prodej, pronájem), 
míra využívání 
veřejné kontroly 


2b Transparence a efektivita veřejných dražeb 
Zvýšení hospodářské 
soutěže o ve 
veřejných dražbách 


Průměrné počty 
uchazečů, výše cen 
(prodej, pronájem) 


2c Zvýšení informovanosti veřejnosti o exekucích a 
zástavách (snadnější odhad solventnosti protistrany ať už v 
soudním sporu nebo v rámci obchodního vztahu) 


Bezplatné zveřejnění 
rejstříku exekucí a 
zástav  


Nárůst využití, 
spokojenost 
uživatelů 


3a Posílení transparence   Veřejná kontrola 


Nárůst počtu 
zakázek 
v podlimitním 
režimu 


3b Zvýšení průměrného počtu nabízejících  


Posílení hospodářské 
soutěže mezi 
uchazeči, změna 
zákona 


Průměrné počty 
nabízejících (nárůst 
v čase) 


3c Systematická plošná kontrola veřejných zakázek za 
účelem omezení korupce 


Nastavení KPI 
k pravidelnému 
statistickému 
sledování VZ16  


Pravidelné 
hodnocení VZ a 
využívání jeho 
výsledků 


                                                                 
16 Např. v rámci pravidelné zprávy o stavu veřejných zakázek, která má být zpracována v návaznosti na Protikorupční strategii 
vlády. 
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3d Rozšíření informací zveřejňovaných v rámci zadávacího 
řízení (v adekvátním formátu) a kontrola jejich správnosti 


Zvýšení objemu 
informací o 
zadávacích řízeních 
(ex post i průběžná 
kontrola) 


Zlepšení 
informovanosti o 
veřejných 
zakázkách, zvýšení 
transparence 


3e Elektronizace zadávacího procesu ke zvýšení jeho 
přehlednosti a transparence 


Připravovaný systém 
NIPEZ 


Objem zakázek, 
které systémem 
projdou 


3f Kontrola dat zveřejněných zadavateli o zakázkách malého 
rozsahu – posilování transparence 


Sběr a 
vyhodnocování dat o 
zakázkách malého 
rozsahu, dobrovolná 
transparence 


Počty zadavatelů, 
kteří na 
dobrovolnou 
transparenci 
přistoupí a budou ji 
plnit 


3g Posílení kontroly nad průběhem výběru dodavatele 


Zapojení nezávislých 
expertů do 
hodnotících komisí, 
publicita výsledků 
hodnocení a 
uzavřených smluv 


Dostupnost 
jmenovaných 
dokumentů 
v adekvátním 
formátu 


3h Podpora paktu integrity a jiné druhy dobrovolné 
transparence dodavatelů VZ 


Podpora a osvěta 
v této oblasti, 
spolupráce se 
samoregulačními 
organizacemi 


Posílení 
samoregulace 
zadavatelů 


 
 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Finanční dopady 
V řádech stovek milionů Kč celkem, úspory v řádech miliard Kč 


 


Popis realizace projektu 
 
1. 
 
Postup  realizace  je v případě  zavedení výše popsaných opatření v zásadě obdobný. V prvé  řadě  je  třeba doplnit 
formou  analýz  chybějící  informace  a  data  o  stávajícím  stavu  nakládání  s veřejnými  prostředky  a  veřejným 
majetkem. Podkladem pro  realizaci  těchto analýz by mohly být např.  i výsledky  twinningových projektů a  jiných 
podobných projektů nebo analýz, které si k některým dílčím problémům v této oblasti již nechaly veřejné instituce 
zpracovat.17  


                                                                 
17 Je možné, že v této fázi bude zjištěno, že další analýzy nejsou potřeba, neboť je již dlouho má tento resort k dispozici v rámci 
příprav Koncepce kontrolního systému v ČR se zaměřením na  finanční kontrolu“ na  léta 2006 až 2013, kterou vláda schválila 
svým usnesením č. 1570 dne 7. prosince 2005.  
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Na  základě  provedených  analýz  by měla  být  navržena  opatření  (včetně  zákona  o  finančním  řízení  a  interním 
auditu18) k dosažení větší transparence a efektivity nakládání s veřejnými prostředky a  jejich kontroly a dále sada 
KPI  (Key  Performance  Indicators  –  klíčové  ukazatele  výkonnosti)  pro měření  toho,  do  jaké míry  bylo  zlepšení 
dosaženo. Cílem nové koncepce finančního řízení a interního auditu by mělo být posílení následujících faktorů: 
 


 Prevence v rámci kontrolního a řídicího systému 


 Odstranění duplicit a nadměrného překrývání kontrolní činnosti (což mj. povede ke snížení administrativní 
zátěže kontrolovaných osob) 


 Zesílená  integrace dobré praxe  a  evropských doporučení  –  single  audit  systém  implementace  systému 
PIFC  


 Přesné definování rolí pro finanční řízení a management, interní audit a centrální harmonizace/koordinace 
(dle mezinárodních standardů COSO) 


 
V oblasti  interního auditu by cílem úpravy mělo být odstranění následujících nedostatků a problémů, které brání 
efektivnímu uplatňování mechanismů nejlepší praxe ve veřejné správě (public governance)19: 
 


 nedostatky v nastavení, fungování a účinnosti průběžné a následné řídící kontroly,  


 nedostatky  v  systému  zadávání  veřejných  zakázek a uzavírání  smluv  (synergie  s opatřeními  v bodě 3) – 
veřejné zakázky),  


 nedostatky ve vytváření systému identifikace, analýzy a řízení rizik a zvládání důsledků negativních jevů,  


 nedostatky  v ochraně  a hospodaření  s majetkem,  jeho  inventarizací  a  evidencí  (synergie  s bodem 2) – 
dispozice veřejným majetkem),  


 nedostatky  při  vymezení  kritérií  hospodárnosti,  efektivnosti  a  účelnosti  při  hospodaření  s  finančními 
prostředky a majetkem (synergie s bodem 2) – dispozice veřejným majetkem),  


 nedostatky ve výkonu zřizovatelských funkcí orgánů veřejné správy,  


 nedostatky při dodržování obecně závazných právních předpisů a interních aktů řízení a jejich aktualizace. 
 


V rámci projektování řídících a kontrolních systémů pro zajišťování finančního řízení, managementu a nakládání s 
veřejnými  prostředky  je  třeba  dbát  na  to,  aby  byly  zohledněny mezinárodně  uznávané  standardy  INTOSAI  pro 
vnitřní řízení a kontrolu ve veřejném sektoru (COSO), a při projektování role interního auditu Rámec profesní praxe 
interního auditu, případně  jiné v Evropě uznávané  řady mezinárodně uznávaných auditních standardů a etických 
norem. 
Postup  implementace  výše  popsaných  opatření  by  ve  střednědobém  horizontu měl  navázat  na  analýzy MF  o 
nedostatcích  současného  systému  finanční  kontroly  a  specifikovat  kroky,  které  je  třeba  provést  k zavedení 
finančního řízení a  interního auditu v souladu s nejlepší praxí s principy 3E. V této fázi  je významné, aby došlo ke 
koordinaci  a  propojení  navrhovaných  kroků  s dalšími  strategiemi  a  koncepcemi  připravovanými  v rámci  jiných 
institucí  veřejné  správy  (zejména  pak  k těm,  které mají  vztah  k dalším  opatřením  navrhovaným  v rámci  tohoto 
projektu).20 Výstupy této fáze by následně měly být využity při přípravě dalších kroků a opatření – zejména nového 
zákona o finančním řízení a  interním auditu a postupu  jeho  implementace (včetně školení zaměstnanců, kteří  jej 
budou provádět).  
 
2. 
 
U opatření,  která  se  vztahují k dispozici  s  veřejným majetkem,  se předpokládá,  že prvním  krokem by měla být 
identifikace  prostoru  (portálu  na  webu),  kde  se  bude  toto  zveřejňování  uskutečňovat.  Povinnost  zveřejňovat 
nakládání  s veřejným majetkem  by měla  být  zakotvená  v legislativě  a měl  by  být  také  určen  povinný  rozsah 
informací. Vzhledem k tomu, že jde o složitý projekt, je pravděpodobné, že ho bude třeba realizovat per partes – 
tzn. nejprve ve formě několika pilotních projektů. Následně by se mělo do tohoto projektu postupně zapojovat více 
veřejných institucí. V průběhu tohoto procesu by měly být průběžně vyhodnocovány jeho efekty. Následně by měly 
být vyhodnoceny možnosti dalšího postupu  směrem ke  sjednocování právní úpravy nebo  zjednodušení procesu 
dispozice jako takové (viz popis problému). 


                                                                 
18 Věcný záměr tohoto zákona již procházel koncem roku 2010 vnitřním připomínkovým řízením na MF, nicméně v krátkodobém 
horizontu se počítá pouze s novelou zákona o finanční kontrole (účinnost pravděpodobně v průběhu roku 2012). 
19 Jedná se o výčet problémů nejrelevantnějších pro mezinárodní konkurenceschopnost. 
20 Prodej a pronájmy veřejného majetku a veřejné zakázky. 
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Bezplatné  zveřejnění exekučního  rejstříku  (Centrální evidence exekucí) a  rejstříku  zástav bude obnášet v prvním 
kroku  dohodu  se  subjekty,  které  tyto  rejstříky  v současné  době  provozují  –  tedy  s Exekutorskou  komorou  a 
s Notářskou komorou ČR. Vzhledem k tomu, že provoz těchto rejstříků je v současné době financován poplatky za 
jejich  využití,  musí  být  součástí  otevření  těchto  rejstříků  v bezplatné  podobě  nějaký  typ  buď  „Service  Level 
Agreement“, nebo převzetí  rejstříků do  správy některé veřejné  instituce. Oba  typy  zpřístupnění  rejstříků budou 
obnášet náklady ve výši několika milionů Kč. 
 
 
3. 
 
V případě  reformy  veřejných  zakázek  bude  prvním  krokem  projektu  novelizace  zákona  o  veřejných  zakázkách, 
která  by měla  řešit  některé  z problematických  oblastí  stávajícího  fungování  veřejných  zakázek. V návaznosti  na 
provedené  analýzy  by  mělo  v dalším  kroku  dojít  k implementaci  opatření  –  zejména  k centralizaci  prodejů  a 
pronájmů  a  dražeb  na  jednom  portálu,  k elektronizaci  veřejných  zakázek  (připravovaný  NIPEZ)  a  k nastavení 
efektivních mechanismů  kontroly  ve  veřejné  správě  (k  naplnění  tohoto  kroku  bude  nutné  novelizovat  stávající 
právní úpravu  finanční  kontroly a do organizační  struktury  veřejných  institucí  začlenit orgány  interní  kontroly – 
např. interní audit apod.). 
 
Přestože  reforma  finanční  kontroly  a  governance  veřejných  institucí  jsou dlouhodobé projekty,  tato projektová 
karta  zahrnuje  i  několik  relativně  rychle  realizovatelných  (quick  win)  opatření.  Jedná  se  zejména  o  opatření 
v oblasti zveřejňování  informací (např. veřejné rozpočty zveřejňované uživatelsky příznivým způsobem, platforma 
umožňující kreativní práce s daty o nakládání s veřejným majetkem apod.). 
 


 
Výstupy projektu 
 
Výstupem  projektu  by měl  být  přehledný  a  efektivní  systém  nakládání  s veřejným majetkem  –  ať  už  při  jeho 
nákupu, prodeji nebo pronájmu – a moderní systém finančního řízení a interního auditu.  
 
 
 


Harmonogram projektu 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


1a   Pilotní projekt zveřejňování 
informací o veřejných příjmech a 
výdajích ve zpracovatelném formátu 


 


2011 2012 MF Zveřejňování informací o 
veřejných příjmech a výdajích 
ve zpracovatelném formátu – 
pilotní projekt 


1b Vytvoření platformy zveřejňování 
informací o veřejných příjmech a 
výdajích ve zpracovatelném formátu 
a provázání se systémem Státní 
pokladna  


 


2012 2015 MF Vytvoření platformy 
zveřejňování informací o 
veřejných příjmech a výdajích 
ve zpracovatelném formátu  
 


1c Analýza procesů v oblasti udílení 
grantů a dotací a doporučení změn 
(např. transparence, hodnotící 
kritéria atp.) a KPI 


2011 2012 MF, NKÚ Provedení analýzy a nastavení 
KPI 
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finanční kontroly a jejích výsledků, 
úprava systému KPI (a koordinace 
s dalšími politikami) 


2011 2012 MF Provedení analýzy a nastavení 
KPI 


1e Potenciální nový zákon o 
finančním řízení a interním auditu 


2013 2015 MF Zlepšení právní úpravy 
finančního řízení 


1f Vzdělávání a výcvik zaměstnanců 
činných v rámci finančního řízení a 
v interním auditu 


2011 2015 MF, MV Zvýšení produktivity a kvality 
finanční kontroly 


1g Restrukturalizace kontrolních 
mechanismů ve smyslu 3E, kontrolní 
mechanismy soustředit na ex ante 
(moderní controlling) 


2012 2015 MF Restrukturalizace finanční 
kontroly 
 


2a Analýza nástrojů zveřejňování 
dispozic veřejným majetkem 


2011 2012 MF,21  
MV, 
MPO, 
MMR, 
NKÚ, 
MZem v 
součinno
sti s 
dalšími 
resorty 


Vyhodnocení nástrojů 
zveřejňování prodeje a 
pronájmu veřejného majetku 
a sestavení soustavy KPI 


2b Vytvoření svodné stránky pro 
prodej veřejného majetku a 
postupná povinnost veřejných 
institucí na ní zveřejňovat, napojení 
platformy na systém Státní pokladny 


2012 2015 MMR,22


MF, MV 
Centralizace zveřejňování 
prodeje a pronájmu veřejného 
majetku 


2c Prověření reálného prostoru 
v platné právní úpravě pro legislativní 
zakotvení jednotného postupu při 
dispozicích veřejným majetkem a 
možností zjednodušení celého 
procesu. 
 


2012 2013 MF, MV, 
MPO, 
MZem 
a další 
dotčené 
resorty  


Vyhodnocení předpokladů pro 
sjednocení právní úpravy 


                                                                 
21 Ministerstvo financí bude jako hlavní gestor úkolu primárně zodpovědné jak za část analýzy týkající se státu, jeho organizací a 
právnických osob, tak i za část týkající se územně samosprávných celků (MF jako gestor zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění). 
22 Bude‐li se jednat o práci s Centrální adresou. 
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2d Případné přijetí vhodných 
legislativních opatření k sjednocení 
právní úpravy zakotvující jednotný 
postup při prodeji a pronájmu 
veřejného majetku. 


2014 2016 MF, MV, 
MPO, 
MZem 
v 
součinno
sti s 
dalšími 
resorty 


Případné přijetí vhodných 
legislativních opatření k 
sjednocení právní úpravy 


2e Nová úprava oznamování 
veřejných dražeb 


2012 2012 MMR, 
MF, 
MPSV 


Systematičtější přístup 
k veřejným dražbám ze strany 
veřejných institucí 


2f Pilotní projekt – zpřístupnění OR, 
ER a rejstříku zástav pro volné 
stahování dat (xml) 


2011 2012 MSp, 
MPO 


Možnost volné práce s daty 
z těchto rejstříkům a vznik 
sekundárního podnikání a 
výzkumu 


3a Centrální rozhraní pro prodej 
veřejného majetku, elektronizace 
(propojení s NIPEZ) 


2014 2016 MMR Spuštění elektronického 
systému pro prodej a 
pronájem veřejného majetku 


3b Novela zákona o veřejných 
zakázkách 


2011 2012 MMR Novela ZVZ s cílem snížit horní 
hranici pro zakázky malého 
rozsahu a zvýšit hospodářskou 
soutěž o VZ 


3c Zavedení systému NIPEZ 2011 2013 MMR Elektronizace veřejných 
zakázek 


3d Monitorovací systém – detekce 
korupce ve veřejných zakázkách 


2011 2013 MMR Systematická kontrola VZ


3e Případné další úpravy zákona o 
veřejných zakázkách 


2013 2020 MMR Zlepšení právní úpravy VZ
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Foresight  a  technologické  oblasti  strategického  významu 


pro ekonomický růst ČR 


Gestor  MPO  Spolugestor  RVVI,  MŠMT,  TAČR, 
CzechTrade 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


A) Vytvoření systému a rozvoj personálních kapacit pro monitoring:  


(i)     světových trhů a  


(ii) vývoje na poli VaV a technologií   


s  cílem  včasné  identifikace  sociálních,  ekonomických  a  technologických  trendů, 
které vytváří příležitosti a / nebo rizika pro  


(i) ekonomiku Česka jako celek a / nebo 


(ii) firmy v klíčových (vybraných) oborech  


Tento  monitoring  a  analytické  výstupy  bude  realizovat  vhodná  agentura  ve 
spolupráci s externími expertními kapacitami. 


B)  Identifikace  klíčových  technologických  oblastí  pro  zacílení  veřejné  podpory 
podnikání a výzkumu v ČR  s ohledem na předpokládaný vývoj  světové poptávky a 
vznikajících potřeb společnosti 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Jako  součást  efektivní  inovační  politiky  je  nezbytné  odborným  způsobem 
identifikovat  nově  vznikající  globální  potřeby  a  vývojové  trendy  na  trzích  a 
v oblasti výzkumu a technologií, na tomto základě se snažit popsat a kvalifikovaně 
odhadnout  scénáře možného  budoucího  vývoje.  Jakkoliv  je  schopnost  být  v této 
činnosti  na  špičkové  úrovni  otázkou  postupného  vývoje,  význam  tohoto  typu 
strategických  informací  je  zásadní  pro  řadu  oblastí  napříč  národním  inovačním 
systémem a je podkladem pro uvolnění potřebných investic do rozvoje příslušného 
systému s důrazem na odbornost potřebných personálních kapacit.   
Tyto predikce by se spolu s identifikací kapacit a kvality VaV a inovačního potenciálu 
českých firem měly stát vstupem pro určení perspektivních technologických oblastí 
pro  ČR  (zejména  průřezových  KETs),  u  kterých  lze  do  budoucna  očekávat  vysoký 
potenciál z hlediska přínosu pro konkurenční výhody podnikového sektoru na území 
ČR.  
Identifikace nových  trendů na  trhu  a  jejich  reflexe  v politice  státu  vůči  institucím 
aplikovaného výzkumu a podnikatelům by měla umožnit  lepší nasměrování nejen 
zdrojů  státu,  ale  i  firem  na  perspektivní  odvětví  a měla  by  vést  ke  zlepšování 
konkurenceschopnosti  ČR na  zahraničních  trzích. V této  souvislosti  lze navázat na 
zkušenosti  získané  z právě  probíhajícího  procesu  přípravy  priorit  orientovaného 
VaVaI, při němž patří využití foresightu k nosným pilířům metodického rámce.   
V  ČR  není  v současnosti  jednoznačně  vymezena  instituce  (orgán),  která  by měla 
tuto  problematiku  ve  své  kompetenci  a  disponovala  by  potřebnými  kapacitami. 
Přesto  s praktickým  využitím  metod  participativního  foresightu  při  formulaci 
prioritních  oblastí  pro  zaměření  politiky  VaVaI  existují  v ČR  již  značné  zkušenosti 
(napři. Příprava Národního programu VaV I, II a III). Klíčovým krokem pro vytvoření 
efektivního  systému  pro  strategický  foresight  a  využití  jeho  výsledků  v politikách 
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  napříč  inovačním  systémem  je  odpovídající  rozdělení  kompetencí  na  úrovni 


ústředních  orgánů  státní  správy  a  určení  (vytvoření)  instituce,  která  bude  (mimo 
jiné)  koordinovat  foresightové  aktivity  (tj.  monitorování  globálních  trendů, 
provádění  analytické  činnosti),  na  jejichž  základě budou  v rámci  dialogu  s  dalšími 
hráči  inovačního  systému  formulovány  politiky,  priority  budoucích  programů 
podpory aplikovaného výzkumu, inovací a směřování podnikání. 
Cílem monitorování trhů a jejich změn je snaha identifikovat a věrohodně zdůvodnit 
oblasti služeb a produktů s vysokou přidanou hodnotou, u kterých  lze očekávat, že 
budou ve světě v budoucnu poptávány. Pokud se následně takováto predikce ukáže 
jako správná a  tuzemské  firmy na ni budou svou nabídkou schopny reagovat mezi 
prvními,  získají  na  trhu  významnou  konkurenční  výhodu.  Takto  řízená  inovační 
politika vychází  z poptávky a má proto výrazně vyšší  šanci na úspěch než politika 
tlačená nabídkou, která očekává, že se globální potřeby přizpůsobí české nabídce. 
Pro včasné zachycení globálních trendů je třeba využít analytické činnosti, zejména 
foresightu.  „Foresight“  je  přístup  (nástroj)  k  uvažování  o  možných  vývojích 
budoucnosti  s  cílem  vytvořit  strategii  pro  současná  rozhodnutí.  Přístup  používá 
různých  kvantitativních  a  kvalitativních  metod  a  jejich  vhodné  kombinace. 
Základními  charakteristikami  „foresight“  procesu  jsou:  systematický  přístup, 
zapojení  širokého  spektra  aktérů  a  zainteresovaných  subjektů, následné praktické 
využití  výsledků  v  konkrétních  situacích  (např.  jako  podklad  pro  politiku  nebo 
program výzkumu). 
Foresight přispěje k lepšímu  zacílení  inovační politiky v následujícím období, které 
odpovídá  potřebám  vysoce  konkurenceschopné  exportně  orientované  ekonomiky 
založené  na  znalostech.  Při  definici  inovační  politiky  je  kromě  výstupů 
z foresightových analýz třeba zohlednit rovněž zaměření a kompetence excelence ve 
VaV sektoru a inovační potenciál českých firem. 


Příklad ze 
zahraničí 


Technologická agentura:


Inspirací pro Českou republiku může být finská agentura pro financování technologií 
a inovací TEKES, která aktivně vyhledává možnosti propojení výzkumných institucí s 
firmami. Společně s podnikateli a výzkumníky stanovuje strategicky důležité oblasti 
výzkumu  a  vývoje  a  na  základě  toho  vytváří  programy  financování  pro  realizaci 
projektů. TEKES zároveň monitoruje dopad všech projektů, na kterých se  finančně 
podílí, hodnotí přínosy nejen pro příjemce prostředků, ale  také dopad  financování 
na  ekonomiku  a  společnost.  TEKES  nezapomíná  ani  na  důležitost  strategických 
aktivit, jimiž jsou foresight, evaluace projektů, apod. 
Švédská agentura VINNOVA při poskytování podpory aplikuje tzv. sektorový přístup 
spočívající  v  podpoře  vybraných  progresivních  odvětví  švédské  ekonomiky,  jimiž 
jsou v současné době informační a komunikační technologie, služby a implementace 
informačních  technologií,  biotechnologie,  nový  vyspělý  zpracovatelský  průmysl  a 
doprava. Pro každou  z progresivních oblastí existuje v  rámci organizační  struktury 
agentury samostatné oddělení. 
 
Sledování trendů:  


 Finsko ‐ FINPRO:  


V  zahraničí  se  osvědčil  model,  ve  kterém  existuje  samostatná  agentura,  jejímž 
úkolem  je kromě podpory exportu také sledování globálních trendů a signalizování 
nově  se  objevujících  sociálních,  ekonomických  a  technologických  trendů.  Tato 
agentura sleduje a analyzuje vývoj ve světě a snaží se pojmenovat scénáře možného 
budoucího vývoje. V rámci těchto predikcí se agentura snaží určit perspektivní obory 
a technologie, u kterých lze očekávat do budoucna potenciál a které by se tedy měly 
stát  subjektem  zájmu  domácích  inovujících  firem.  Takto  funguje  například  finské 
FINPRO, obdoba české agentury CzechTrade. 
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Velká Británie – Technology Strategy Board


Ve druhé polovině 90.  let bylo cílem této platformy  identifikovat a řadit dle priorit 
rozvíjející  se  klíčové  technologie.  V  roce  2004  za  účelem  identifikace 
technologických priorit zřídilo Ministerstvo obchodu a průmyslu (DTI) expertní panel 
Technology  Strategy  Board  (TSB),  který  nejprve  fungoval  jako  poradní  orgán 
ministerstva. Od roku 2007 působí TSB jako výkonná mimorezortní veřejná instituce, 
jejímž  úkolem  je  stimulovat  technologické  inovace  v oblastech  důležitých  pro 
hospodářský  růst a  rozvoj produktivity Velké Británie. V rámci  této  role mimo  jiné 
TSB  radí  britské  vládě,  jak  odstraňovat  bariéry  pro  inovace  a  jak  akcelerovat 
využívání nových technologií. 
Prohlubující  se  spolupráce  s  jednotlivými ministerstvy  postupně  vedla  k  novému 
statutu  TSB  jako  výkonné  mimorezortní  veřejné  instituce.  Těsná  vazba  mezi 
analytickou  a  koordinační  činností  v  rámci  jedné  instituce  zjednodušuje uplatnění 
analytických výsledků v praxi a přispívá k větší pružnosti výzkumného a  inovačního 
procesu. 
 
Nizozemsko – Technology Radar 


Nizozemské Ministerstvo  pro  ekonomické  záležitosti  si  nechalo  vypracovat  studii, 
jejímž  cílem bylo  identifikovat  technologie, které budou mít v následujících deseti 
letech  strategický  význam  pro  nizozemský  průmysl  a  ekonomiku,  a  zjistit,  jestli 
současný proces vytváření znalostí směřuje do oblasti těchto technologií. 
V  této  souvislosti  je  vhodné  zdůraznit,  že  foresight  není  jednorázový  proces,  ale 
dlouhodobá  aktivita,  která  by  měla  probíhat  průběžně  a  formovat  potřebnou 
budoucí vizi.  
 
Norsko – NIFU STEP Group 


V  případě  norské  STEP  Group  (Group  for  Studies  in  Technology,  Innovation  and 
Economic  Policy)  se  jednalo  o  tým  cca  50  výzkumníků,  který  uzavřel  pětiletý 
kontrakt  s Norskou  radou  pro  výzkum  a  realizoval  výzkum  v oblasti  inovačních 
politik  s ohledem  na  relevantní  historické,  ekonomické,  sociální  a  organizační 
aspekty.  Z této  skupiny  později  vznikl  Norský  institut  pro  studie  o  inovacích, 
výzkumu  a  vzdělávání  (Norsk  institutt  for  studier  av  innovasjon,  forskning  og 
utdanning  ‐ NIFU STEP), který  je v současnosti vedoucím norským pracovištěm pro 
koncepční výzkum v oblasti inovací, VaV a vzdělávání. Tento institut rozvíjí projekty 
zaměřené  na  zkoumání  vztahů mezi  technologickým  rozvojem  na  jedné  straně  a 
kulturními, sociálními a ekonomickými změnami ve společnosti na straně druhé. 


 
 


Cíle a měřítka projektu 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Vytvoření systému a rozvoj personálních kapacit pro 
monitoring (i) světových trhů a (ii) vývoje na poli VaV a 
technologií s cílem včasné identifikace trendů, které vytváří 
příležitosti a / nebo rizika pro ekonomiku Česka jako celek a 
/ nebo firmy v klíčových (vybraných) oborech  


Foresightové aktivity 
agentury CzechTrade 
sloužící jako vstup 
pro určení prioritních 
oborů ČR  
 


Existence 
foresightových 
aktivit a výstupů z 
nich  
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  Poskytování jasně definovaných foresight služeb 


zainteresovaným stranám (partnerům) a firmám 
Dostupnost služeb 
 
Hodnocení přínosů 
foresightu firmami 


Splněno 
 
Pozitivní hodnocení 
firem 


Identifikace klíčových technologických oblastí pro zacílení 
veřejné podpory podnikání a výzkumu ČR (zejména KETs) s 
ohledem na globální trendy a situaci v ČR 


Realizace strategie 
klíčových 
technologických 
oblastí ČR 


Funkčnost a 
výsledky strategie 


 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Instituce 
RVVI, MPO, MŠMT, CzechTrade, Technologická agentura, TCAV, Technologické parky, 
Centra pro transfer technologií, Podnikatelské inkubátory a další instituce inovačního 
ekosystému 


Podnikatelská 
veřejnost 


Firmy s inovačním potenciálem a perspektivou internacionalizace podnikání 


Finanční dopady 


EFEKTIVNĚJŠÍ  ALOKACE  ‐ Podpora  strategického  rozhodování  v  oblasti  podpory  a 
komerční aplikaci moderních technologií 
Úspora  nákladů  organizací  v  rámci  inovační  prostředí,  využitím  sdílených  služeb  a 
nástrojů 


 
 


Popis realizace projektu 
 
Definice prioritních technologických oblastí 


Ve fungujícím inovačním systému by se sledování a analýza vývoje ve světě, včetně pojmenování scénáře možného 
budoucího vývoje, mělo stát základem pro určení perspektivních technologických oblastí pro ČR (zejména KETs), 
u kterých lze očekávat do budoucna potenciál a které by se tedy měly stát předmětem zájmu domácích inovujících 
firem. 
V  ČR  neexistuje  koncepční materiál,  který  by  analyzoval  současný  stav  v  oblasti  vývoje moderních  technologií 
(zejména KETs) a  jejich aplikaci českými podniky  (včetně srovnání se světem) a byl využíván  jako vstup při cílené 
zaměření politik a nástrojů podpory VaV, inovací a podnikání. Je třeba definovat prioritní technologické oblasti, u 
kterých  lze  na  základě  odhadů  trendů  ve  VaV  očekávat,  že  v  budoucnu  budou  představovat  významný  zdroj 
konkurenční výhody pro ČR. Do  inovujících podniků a excelentních VaV  institucí působících v těchto oborech by 
měla být následně směřována přednostní podpora (nikoliv však veškerá). Strategii je třeba průběžně aktualizovat s 
ohledem na trendy ve VaV a vývoj světové poptávky. 
Je  třeba  vypracovat  strategický  dokument  identifikující  priority  ČR  pro  zacílení  veřejné  podpory  inovačního 
podnikání a výzkumu. Při stanovení těchto priorit je třeba brát ohled nejen na globální poptávku a předpokládané 
trendy vývoje, ale rovněž na excelenci VaV sektoru v ČR a inovační potenciál českých firem. Identifikované klíčové 
technologické oblasti  ČR  je  třeba promítnout  rovněž do dokumentů stanovujících priority veřejného výzkumu, 
aby byl zajištěn soulad mezi zaměřením (orientovaného) VaV a poptávkou na trzích.  
 
Foresight  


Jedním  z hlavních  vstupů  při  definování  prioritních  technologických  oborů  by  mělo  být  sledování  a  analýza 
globálních trendů (foresight). Proto  je při stanovování klíčových technologických oblastí žádoucí úzká spolupráce 
(kromě podnikatelů, výzkumníků a dalších institucí) s agenturou na podporu exportu CzechTrade. Tato agentura se 
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42 
na základě analýzy zahraniční dobré praxe (např. FINRPO) jeví jako nejvhodnější instituce pro sledování globálních 
trendů a perspektivních oblastí, byť naplnění této role vyžaduje řadu organizačních změn a systematické budování 
odborné  kapacity. Určitou  výhodou  je,  že  v ČR  již  existují  zkušenosti  Technologického  centra  AV  ČR  s realizací 
foresightových projektů pro stanovení prioritních směrů politiky VaVaI a  je  tedy možné  tyto odborné kapacity a 
zkušenosti  využít.  Přesto  nelze  kvalitní  výsledky  foresightu  očekávat  v blízké  době,  neboť  je  nezbytné  nastavit 
vhodné  komunikační  mechanismy  mezi  dodavateli  vstupních  dat,  realizátorem  foresightu  a  dalšími  subjekty 
inovačního  systému.  Jedním  z cílů  foresightu  je  proto  vytvořit  rámec  pro  průběžný  dialog  mezi  subjekty 
zapojenými do  inovačního systému. Významným přínosem  je samotný proces vzájemného (a společného) učení, 
který umožňuje nalézat vhodná řešení. 
Je třeba, aby CzechTrade na základě analýzy situace na zahraničních trzích odhadoval globální vývojové trendy a 
perspektivní oblasti pro  české podniky. Klíčovým přínosem agentury CzechTrade pro  inovační  systém  je  její  síť 
zahraničních kanceláří, které vytvářejí a průběžně aktualizují informace o zahraničních trzích a globálních trendech. 
Je důležité, aby  tato  institucionální  znalost byla vytvářena  státní agenturou, která  zajistí  její využití pro budoucí 
inovační  projekty  českých  firem.  Problematiku  dodávání  („delivery“  mechanismů)  sofistikovaných  služeb  pro 
inovační podnikání obsahuje karta „Služby pro inovační podnikání“ v kapitole 9.    
Pro  zajištění  kontinuity  a  udržitelného  rozvoje  je  rovněž  nezbytné  neustále  objektivně  hodnotit  celý  národní 
inovační  systém,  včetně  zapojení  zahraničních  expertů,  a  podle  výsledků  průběžně modifikovat  a  aktualizovat 
stávající  nástroje  inovační  politiky,  se  zapracováním  aktuálních  evropských  i  světových  trendů  ve  výzkumu, 
inovacích a  technologiích.  Je  třeba  si uvědomit,  že  foresight není  jednorázový proces, ale dlouhodobá aktivita, 
která  by měla  průběžně  zpracovávat  nové  podněty  z  veřejného  i  soukromého  sektoru  a  formovat  potřebnou 
budoucí vizi.  
 
Kromě MPO a MŠMT  jako gestorů  inovační politiky a agentury CzechTrade  jako expertní agentury pro  foresight 
mezi další klíčové aktéry dialogu (a potencionální uživatele výstupů) pro určení klíčových technologických oblastí 
patří 
(i) RVVI,  která by  využívala  informace  ze  studií pro  svou  koordinační  a poradní  roli  ve  sféře VaVaI.  Zároveň  je 
aktérem, který může zprostředkovat vazby na experty/výzkumníky, kteří se mohou podílet na přípravě jednotlivých 
studií, může doporučovat zohlednění studií v připravovaných programech VaVaI apod. 
(ii)  Technologické  centrum  AV  ČR,  které  je  v tuto  chvíli  „metodickým  garantem“  přípravy  priorit.  Využívá 
zkušeností z foresightu realizovaného pro NPV I a NPV III a podobně jako RVVI disponuje kontakty na experty i na 
výzkumnou sféru. Zároveň je plánována propagace foresightu – určitá forma vzdělávání v této sféře, V plánované 
síti by tedy TC AV fungovalo jako partner pro realizaci (některých) studií foresightu. 
(iii) Technologická agentura je významným klientem, který by využíval studie pro přípravu svých programů a dále 
pro  výběr  projektů/návrhů.  Zároveň  by následně  zprostředkovával  kontakt pro  své  řešitele  v momentě,  kdy by 
podpořené projekty dospěly  k výsledkům  a bylo by  třeba  začít  řešit  jejich  komercializaci.  TAČR by  rovněž měla 
významnou měrou spolupracovat s CzechTrade při monitoringu trendů v oblasti VaV. 
Rovněž by TAČR mohl (časem) „poskytovat“ potřebné experty pro jednotlivé studie. Technologická agentura hodlá 
podle své strategie postupně vybudovat útvar koncepcí a strategií, který by měl zásadním způsobem přispívat k 
optimálnímu  směrování podpory výzkumu, vývoje a  inovací v  rámci programů TA  ČR. K  tomu by mělo přispět  i 
postupné budování vlastních odborných kapacit, zaměřených na hodnocení návrhů projektů a zprostředkovaně  i 
na  detailní  zmapování  VaV  aktivit  v  České  republice.  V  této  podobě  bude  TA  ČR  plnohodnotným  partnerem 
agentury CzechTrade při realizaci projektového záměru; toto uspořádání by bylo zrcadlovým odrazem situace ve 
Finsku,  kde  podobně  spolupracují  FinPro  a  agentura  TEKES.  V  přechodném  období  bude  TAČR  poskytovat 
řešitelskému  konsorciu  aktuální  přehled  o  oborech,  do  kterých  je  na  základě  veřejných  soutěží  přednostně 
směrována podpora výzkumu a vývoje. 
 
Foresight má  i svá  rizika.  Je  třeba dbát na  to, aby se výstupy nestaly pouhými obecnými materiály, ale aby byly 
použity v praxi v konkrétních programech podpory výzkumu, inovací, podnikání, vzdělávání atd. Jeho využitelnost 
však nelze nařizovat ani vynucovat, naopak je třeba zajistit všeobecné přijetí jeho výstupů. Samotná metoda tvorby 
a prezentace  výstupů má  zásadní  význam, přičemž o  využívání  výstupů  rozhoduje  jejich  kvalita.  Předpovědi by 
proto neměly být prováděny pouze úzkou skupinou expertů a jen na základě extrapolace, do foresightu je naopak 
nutné zapojit širší okruh odborné veřejnosti a zohlednit všechny faktory. Nelze rovněž podcenit význam politického 
přijetí  výstupů  foresightu, neboť bez něho nemůže přinést očekávané  výsledky.  Z tohoto důvodu  je důležité  se 
zaměřit na komunikaci výstupů  foresightu veřejnosti a spolupráci s médii. Celková  flexibilita systému  je pro  jeho 
efektivní fungování nezbytným předpokladem. 
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Výstupy projektu 


Systém pro zajištění foresightu, výstupy foresightu (postupný růst kvality a využívání jeho výstupů) 
Strategický dokument usnadňující zacílení podpory a následné komerční aplikace moderních technologií, zejména 
KETs.  
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


A. Vytvoření systému pro 
zavedení a rozvoj 
strategického foresightu 


 


B. Rozvoj kapacit a kvality 
výstupů v oblasti 
strategického foresightu 


2011 
 
 
 
 
2012 


2012
 
 
 
 
2020 


MPO, 
CzechTrade 
(spolupráce 
s TAČR a 
TCAV ČR)  
 


Foresight: 
‐ sledování globálních trhů a 
signalizování nově se objevujících 
sociálních, ekonomických a 
technologických trendů 
‐ pravidelný monitoring 
rozvojových strategií inovačních 
leaderů 
‐ v monitoringu se zaměřit kromě 
produktů i na služby (analýza služeb 
v analýzách CzechTrade zatím 
chybí) 
‐ aktivní vyhledávání nových trendů 
pro české podniky na zahraničních 
trzích ‐ získané informace 
zprostředkovat zainteresovaným 
podnikům k tvorbě nových 
produktů. 
‐ analýza zjištění a na jejím základě:  
1. pojmenování scénářů možného 
budoucího vývoje.  
2. identifikace perspektivních oborů 
a technologií 


1. Návrh modelu spolupráce  05/20
11 


06/201
1 


1.1 Definice potřeb a očekávání
1.2 Vymezení rolí 
1.3 Specifikace modelu  
 Prohlášení o spolupráci 


2. Příprava Foresight nástrojů  05/20
11 


07/201
1 


2.1 Zpracování metodiky 
2.2 Nasazení IT/IS nástroje 
2.3 Příprava páteřní sítě   
 Rámcová metodika 


3. Nastavení Foresight 
procesů 


06/20
11 


08/201
1 


3.1 Zpracování procesního modelu
3.2 Specifikace postupů 
3.3 Implementace procesů 
  Připraveny procesy a zdroje 
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4. Zavedení Foresight služeb  08/20
11 


11/201
1 


4.1 Zpracování katalogu 
4.2 Zpracování SLA 
4.3 Pilotní provoz služeb  
 Katalog služeb a SLA 


5. Poskytování Foresight 
služeb 


01/20
12 


‐ 5.1 Foresight pro internacionalizaci
5.2 Technologický Foresight 
5.3 Korporátní Foresight 


Vytvoření „strategie klíčových 
technologií ČR“ obsahující 
definici prioritních 
technologických oblastí pro 
zacílení veřejné podpory 
podnikání a výzkumu ČR 
s ohledem na předpokládaný 
vývoj světové poptávky 


2012  2013 MPO, 
MŠMT, RVVI  
(+TAČR, 
CzechTrade 
a další 
subjekty 


Vstupy:


 zmapování VaV aktivit v oblasti 
KETs v ČR a jejich využívání 
českými podniky (včetně 
srovnání se světem) 


 zmapování excelence VaV 
sektoru v ČR (vazba na VaV 
audit)  


 zmapování inovačního 
potenciálu českých firem 


 identifikace překážek aplikace 
nových technologií 


 odhad technologického vývoje 
a poptávky na globálních trzích  


 dosavadní analýzy TC AV ČR, na 
jejichž základě byly stanoveny 
priority pro podporu VaVaI 


Výstup 
‐ na základě těchto zjištění 
definovat prioritní technologické 
oblasti (zejména KETs), které mají 
potenciál stát se významným 
zdrojem konkurenční výhody ČR a 
do kterých bude následně 
směřována podpora podnikům a 
VaV institucím 
‐ provázanost s dalšími rozvojovými 
politikami státu, zejména inovační 
politikou a prioritami VaV 
‐ návrh legislativních opatření, 
která budou dostatečně flexibilní, 
aby mohla reagovat na rychlý 
technologický pokrok v určitých 
oblastech a umožnila uvedení 
výsledků VaV do praxe (např. 
regenerativní medicína) 


‐ průběžná aktualizace (každý 
rok až dva) tohoto 
strategického dokumentu 
s ohledem na trendy ve VaV a 
změny na globálních trzích 
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priorit ČR je třeba uvažovat 
v několika osách: 


1. klíčové technologie (KETs)  


2. oblasti (obory) jejich 
aplikace ‐ např. 
regenerativní medicína, 
optika, ICT sektor, 
kosmické aplikace atd.  


3. časový horizont – zkoumat 
vývojové trendy v dané 
oblasti, vývoj globální 
poptávky, potenciál 
daného oboru pro růst 
konkurenceschopnosti 
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Přílohy 
Foresight systém 
Foresight (předvídání) – systematické sledování měkkých signálů z oblasti vědy, vývoje, ekonomiky, technologie a 
společnosti s cílem identifikovat vznikající budoucí trendy jako podporu pro strategické rozhodování. 
  


 Model spolupráce – specifikace zapojení zainteresovaných subjektů do Foresightu systému.   


 Foresight nástroje – návrh a popis metodiky, nástrojů, technik, nasazení IT/IS technologií, využití páteřní 
sítě CzechTrade a doporučení aplikace nástrojů. 


 Fáze Foresight – definice, popis a implementace procesů vedoucích k poskytování foresight služeb.   


 Služby – dohoda o poskytování foresight služeb (nabídka) pro partnery a firmy. 


 
A. Model spolupráce partnerů 


Kritickým faktorem úspěchu využití Foresight přístupů je ujasnění zapojení zainteresovaných stran do Foresight 
systému. Model spolupráce partnerů definuje prostřednictvím dialogu se zainteresovanými stranami: 


 kdo jsou relevantní partneři (zainteresované strany), 


 účel (oblasti rozhodování, které by měl foresight podpořit),  


 požadavky na využití foresight přístupů a očekávání partnerů, 


 základní architekturu řešení (sjednocení přístupů k řešení problematiky), 


 úroveň stávajících odborných kompetencí v řešené oblasti, 
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 potenciální přínosy (vklady) zainteresovaných stran k řešení, 


 dílčí role a základní odpovědnosti. 


 
Při  konstrukci  modelu  spolupráce  budou  využity  zkušenosti  a  doporučení  zahraničních  institucí  získané  při 
implementaci Foresight přístupů v oblasti podpory vědy a výzkumu, internacionalizace a strategického rozhodování 
institucí zapojených do systému podpory  inovací. Rovněž budou uplatněny poznatky v ČR  již dnes  realizovaných 
foresightových aktivit ze strany partnerů, jako je například Technologické centrum Akademie Věd a Technologická 
agentura ČR.   
 
Příklad modelu spolupráce a zapojení zainteresovaných stran do Foresight systému 


 
 
 
B. Foresight nástroje 


Pro vytvoření účinného a funkčního foresight systému je potřeba specifikovat sadu nástrojů, které budou využité 
pro  realizaci  jednotlivých  fází  procesu  foresight.  Foresight  metodika  poskytne  robustní  rámec  doporučení, 
nejenom pro  sběr a hodnocení  signálů, ale  i pro  jejich využití v rámci  strategického  rozhodování  jednotlivých 
partnerů  a  pro  tvorbu  scénářů  budoucího  vývoje.  Současně  se  stane  prostředkem  pro  zlepšování  samotného 
systému a platformou rozvoje odborných kompetencí partnerů v této oblasti. 
 
a) Evoluce Foresightu 
 


Model Foresightu  1.  Foresight 
založený  na 
využití 
odborníků 


2.  Foresight  založený 
na využití modelů 


3.  Foresight 
založený  na 
použití trendů 


4.  „Otevřený“ 
Foresight  založený  na 
souvislostech 
(kontextu) 
 


Předpoklady  Znalosti 
odborníků 


Výpočty s využitím 
modelů 


Projekce do 
budoucnosti na 
základě vývoje 


„Tvarovatelnost“ na 
základě interakce 


Klíčové 
charakteristiky 


Víra v odborníky 
je dominantní, 
ale: 
 
70. léta: Obrat 
ke kvalitativním 
a širším 
přístupům 
 
První otevření se 
„měkkým 
vědám“ 
 
Scénáře 


Kvantitativní a 
„subjektivní“ modely 
 
Extrapolace 
 
Systémy 
 
S převahou „tvrdé 
vědy“ 


Trendy
 
Měkké signály 
 
Včasná varování 
 
Mix kvalitativních 
a kvantitativních 
 
Indikátory 


Spojení „měkkých“ a 
„tvrdých“ přístupů  
 
Pochopení a 
interpretace/ 
ohodnocení změny 
 
Otevření: Zapojení, 
interakce a proces 
 
Orientace na akci a 
inovace 
 
Pozornost zaměřená na 
nespojitosti, 
disproporce 
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Perspektiva  Prozkoumání 


změny  
Kvantifikace změny Reagování na 


změnu 
Porozumění a 
očekávání/ Určení typu 
a rozsahu (tvaru) 
změny 


Výstup  Delfské metody, 
Roadmapy, 
Scénáře 


Modely, Matice Databáze trendů, 
Monitorovací 
systémy 


Scénáře, Divoké karty, 
Akční plány a inovační 
myšlenky 


 
Těžiště  projektu  bude  postaveno  na  využití moderních  přístupů  Foresight  (viz  poslední  sloupec  výše  uvedené 
tabulky  Evoluce  Foresightu),  jehož  klíčovou  předností  je  kombinace  dříve  využívaných  modelů  foresightu 
s důrazem  na  otevřenost  ve  všech  dimenzích  (nástroje,  metodika,  stupně  zapojení  zainteresovaných  stran). 
Otevřenost  projektu  Foresight  dále  umožňuje  i  efektivní  kombinaci  s dalšími  přístupy  k analýze mezinárodních 
trhů,  zejména  s  nástrojem  Trade  Intelligence,  který  pracuje  s ekonomickými modely  a  formuluje  trendy,  čímž 
doplňuje druhou a třetí fázi Evoluce Foresightu. 
 
b) Metodika 
Foresight metodika bude zpracována  jako agilní metodika na základě modelu otevřeného foresightu ‐(viz tabulka 
Evoluce Foresightu) založeného na pochopení souvislostí neboli kontextu změn. Agilní metodika bude respektovat 
specifika aplikace foresightu pro jednotlivé oblasti strategického rozhodování partnerů. Účelem není vytvořit sadu 
striktních postupů, ale bázi doporučení pro rychlou realizaci foresight projektů, která bude zpřesňována a rozvíjena 
všemi partnery zapojenými do foresight aktivit. 
 
Z hlediska  výběru dílčích metod neexistuje ustálený  soubor  využitelný plošně pro  všechny  typy  aktivit. Nejlepší 
postupy definují širokou škálu metod v rámci několika základních kategorií kritérií (kvalitativní, kvantitativní, semi‐
kvantitativní, kreativní nebo exaktní atd.). Současně jsou konkrétní metody vhodné jen pro vybrané fáze foresightu 
a výrazně se odlišují v náročnosti na čas a zdroje.  
 
Volba metod pro  foresight aktivity bude vycházet z jejich konkrétního záměru a zdrojů dat, které budou v rámci 
mapování  k dispozici. Metody mohou být organizovány  a propojeny  různým  způsobem  vhodným pro  konkrétní 
aktivity.  Důraz  projektu  bude  tudíž  kladen  na  výběr  a  aplikaci metod  určených  na  navazující  fáze  foresightu  ‐ 
amplifikaci, zpracování signálů a v konečné fázi i vytváření možných doporučení týkající se budoucího vývoje. Mezi 
nejvíce  využívané metody  v Evropě patří Delfská metoda, Extrapolace  trendů,  Scenario planning, Roadmapping, 
Future workshops, Brainstorming, Panely expertů, atd. (viz přehled v další části). 
 
Páteřní síť CzechTrade 
Foresight služby budou  realizovány pomocí aktivního zapojení páteřní sítě agentury CzechTrade. Celosvětová síť 
zahraničních kanceláří slouží jako hlavní nástroj pro sběr měkkých signálů o budoucím vývoji na zahraničních trzích. 
Signály  sbírají  přímo  pracovníci  zahraničních  kanceláří,  kteří  působí  v dané  oblasti.  Otevřenost  foresightu 
umožňuje,  že měkké  signály  se mohou  sbírat  i na  jiné bázi  tzn. mimo Páteřní  síť, především  zapojením dalších 
zainteresovaných  subjektů.  Podle  rozsahu  konkrétního  projektu  může  páteřní  síť  CzechTrade  dále  sloužit  i 
k zpracování a základní analýze signálů.  
 
Trend Wiki – IT/IS nástroj pro podporu Foresight aktivit 
Vzhledem  k životnímu  cyklu  foresightu  (průběžné  zpracování,  zapojení  vysokého  počtu  uživatelů)  bude  v rámci 
řešení vytvořena  informační platforma na bázi Wiki  technologie  (nejvíce využívaná  IT/IS platforma pro podporu 
Foresight aktivit v zahraničí), která umožní všem zainteresovaným stranám přispívat, sdílet, prohlížet a zpracovávat 
jednotlivé měkké signály. Součástí projektu bude vypracování: 


 návrhu základní informační architektury IT řešení, 


 definice klíčových uživatelů a jejich rolí, 


 specifikace požadavků na funkcionalitu, 


 návrhu datového modelu, 


 specifikace vlastností a parametrů souvisejících IT služeb, 


 pilotní nasazení a testování vybrané technologie. 
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C. Fáze Foresight 


 


 
 
 
 
V souladu  s navrženou metodikou  budou  v další  části  projektu  definovány  základní  fáze  respektive  procesy 
nezbytné pro  implementaci  foresight  systému. Procesní model definuje průběh  jednotlivých  činností,  vstupy, 
výstupy, vlastníky a rozhraní.  
Procesy  realizovány  agenturou  CzechTrade  budou  nastaveny  tak,  aby  byly  připraveny  realizovat  (absorbovat) 
specifické Foresight služby, které se budou lišit v účelu, výběru a rozsahu použitých metod. 
 


Proces / Fáze  Zaměření CzechTrade 


Pre-foresight  
Pre‐foresight  fáze  je  součástí  různých  typů  Foresight  služeb  poskytovaných 
partnerům  a  firmám.  Účelem    Pre‐foresightu  je  specifikace  zadání,  záměru  a 
parametrů foresightu projektu. 


Sběr signálů 
Hlavní  aktivita  této  fáze  je  průběžný  sběru  signálů  a  pravidelné  zadávání  do 
TrendWiki. Zde bude nutné definovat strukturu a parametry zadávaných signálů. 


Hodnocení signálů 
Jednotlivé signály budou pravidelně zpracovávány. V první řade  je nutné měkké 
signály  utřídit,  vytvořit  klastry  (tzv.  amplifikace).  Po  výběru  nejzajímavějších 
signálů ve vztahu k zadání jsou určeny trendy. 


Aplikace 


V poslední  fázi  CzechTrade  může  poskytnout  doporučení  vyplývající  se 
zpracovaných  signálů.  Výstupem může  být  identifikace  příležitostí  nebo  rizik, 
podklady  pro  inovace,  analýza  stávající  strategie  klienta  a  její  přehodnocení, 
určení úplně nových příležitostí pro podnikání atd. 
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Příklad  možné  kombinace  metod  využitelné  pro  technologický  Foresight  
(viz modře zvýrazněné metody) 
 


Pre-foresight   


 


 Realizace workshopu za účasti všech zainteresovaných stran  


 Ujasnění očekávání, účelu, rozhodovacího problému 


 


 Organizace panelu s odborníky zkoumané oblasti  


 Nastavení implementace metodiky a parametrů foresight služby 


 Identifikace klíčových oblastí pro sledování signálů 


Sběr signálů  


 


 Sběr signálů v zahraničí pracovníky páteřní sítě 


 Sběr signálů pracovníky zainteresovaných stran 


 


 Využití sítě kontaktů specialistů v zahraničí pro relevantní obory 


 Specifikace signálů 


Hodnocení signálů  


 
 Určení celosvětových trendů vyhodnocením měkkých signálů 


 
 Logika propojení technologie – produkty (služby) – potřeby (trhy) 


 
 Strukturování témat do logicky propojených celků ve stromové struktuře 


Aplikace  


 
 Definice „Key Enabling“ (klíčových) technologií pro ČR 


 
 Určení oblasti podpory „Key Enabling“ technologií 


 
 
D. Služby  


Foresight služby mohou mít kontinuální nebo jednorázový charakter.  Mezi dlouhodobé / kontinuální služby patří 
zejména mapování  globálních  signálů  nebo  technologický  Foresight.  Tento  typ  je  určen  primárně  partnerům 
CzechTrade. Sběr signálů probíhá permanentně. Signály se periodicky buď přímo zasílají zainteresovaným stranám 
(případně hodnotí), nebo jsou dále analyzovány v rámci agentury CzechTrade. V druhém případě následně dochází 
k pravidelným Foresight reportům zpracovaným na základě odsouhlasené struktury s partnerem. 
 
Služby  jednorázového / krátkodobého charakteru  jsou určeny především pro klienty CzechTrade. Částí projektů 
je přesné nastavení služeb – klient si vybere sadu nástrojů, konkretizuje regionální resp. oborové požadavky atd. 
Krátkodobé projekty mohou dále navazovat i na další služby, např. workshopy orientované na strategii společnosti, 
inovace, trénink práce s foresightovými nástroji, analýza trendů nebo práce se scénáři (další služby pro podniky viz 
projekt „Služby pro inovační podnikání“ v pilíři 8 Efektivita trhů). 
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V rámci projektu bude zpracována: 


 definice  potenciálních  Foresight  služeb  nebo  SLA  smluv  pro  partnery  (včetně  návrhu  cestovní  mapy 
implementace s ohledem na zdrojové možnosti), 


 návrh foresight služeb pro klienty (katalog a specifikace služeb), 


 pilotní provoz kontinuální služby CzechTrade foresight z hlediska potřeb pronikání na zahraniční trhy, 


 pilotní provoz kontinuální služby foresight / SLA smlouvy pro partnery, 


 pilotní poskytování služeb pro firmy (realizace 2‐3 korporátních foresightů). 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Zlepšování podnikatelského prostředí


Gestor  MPO  Spolugestor  MSp,  MPSV,  MF, 
MŽP, LRV, resorty 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt přispěje ke zlepšování podnikatelského prostředí, a to prostřednictvím čtyř 
opatření: 
 
1.  Systém  snižování  administrativní  zátěže  v  návaznosti  na  plán  snižování 
administrativní zátěže podnikatelů a projekt přeměření. 
 
2. Zavedení jednotných dat účinnosti právních předpisů ke zjednodušení orientace v 
právním rámci podnikání.  
 
3. Rozšíření možností podnikatelů při správě společností. 
 
4. Hodnocení dopadů environmentální legislativy na konkurenceschopnost českého 
podnikatelského prostředí (tzv. ekoaudit). 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Obecný  popis  podnikatelského  prostředí  nabízí  kromě  zprávy  NERV  například  i 
zpráva Světové banky Doing Business 2011 pro Českou republiku. 
  
1. Zkušenosti s realizací Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 
2010 a  z průběžného  sledování,  jak  je byrokracie vnímána podnikateli, ukazují,  že 
administrativní  zátěž  je  stále považována  za  velkou překážku  v podnikání. V  roce 
2009 byl proveden nezávislý průzkum, ze kterého vyplývá, že celková doba strávená 
ročně administrativními povinnostmi činí 39 dní a většina podnikatelů uvádí, že jim 
administrativa vzrostla po vstupu ČR do EU. Důležitým dokumentem je také Zpráva 
o  plnění  Plánu  snižování  administrativní  zátěže  podnikatelů  2010 
(http://www.mpo.cz/dokument86472.html). 
 
2.  Pro  řadu  subjektů,  především  OSVČ  a  malé  a  střední  podniky,  je  průběžné 
vyhledávání a aktualizace  informací o platném a účinném znění právních předpisů 
aktivitou  velmi  náročnou  nejen  časově,  ale  rovněž  co  do  nákladů.  Zavedení 
jednotných dat účinnosti těch právních předpisů, které mají dopad na podnikatele, 
by  přispělo  ke  zjednodušení  orientace  v  právním  rámci  podnikání  a  zlepšilo 
předvídatelnost vnitrostátní právní úpravy pro její adresáty. 
 
3.  Současná  úprava  podnikatelského  prostředí  nepřispívá  dostatečně  ke 
konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí. Mnoho  významných  společností 
si volí právní úpravu jiného státu, neboť je pro ně obtížnější řešit některé situace dle 
tuzemských pravidel  (např. vedení základního kapitálu pouze v  českých korunách). 
Proto  je potřeba vytvořit více možností,  jak společnost spravovat. Podnikatel si tak 
bude moct lépe vybrat způsob, který bude vyhovovat jeho potřebám. 
 
4. Právní předpisy představují  v některých oblastech  zátěž pro  české podnikatele. 
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MPO  provádí  ve  spolupráci  s  průmyslovými  a  zaměstnavatelskými  svazy  šetření, 
jehož  předmětem  je  zjištění  vlivu  zátěže  právních  předpisů  z  oblasti  životního 
prostředí  na  konkurenceschopnost  podniků.  Výsledky  ukazují,  že  některé  právní 
předpisy z oblasti životního prostředí jdou nad rámec předpisů EU, což v některých 
případech může znamenat nadměrnou administrativní a ekonomickou zátěž, která 
negativně  ovlivňuje  konkurenceschopnost  českých  podnikatelů.  V  některých 
případech  pak  dochází  i  ke  kompetenčním  nejasnostem.  Usnesením  vlády  č. 
157/2011 bylo uloženo MŽP ve  spolupráci  s MPO aktualizovat opatření k posílení 
konkurenceschopnosti  a  rozvoje  podnikání  v  ČR  z  pohledu  předpisů  na  ochranu 
životního prostředí a nadále tak činit každý druhý kalendářní rok. 


Příklad ze 
zahraničí 


Za  jednoznačného  „leadera“  v  oblasti  snižování  administrativní  zátěže  je 
považováno Nizozemsko,  které  podle  studie World  Bank Group  započalo  s  touto 
aktivitou jako první už v roce 1994 a významně ji pak posílilo v roce 2003, kdy si za 
cíl stanovilo snížení administrativní zátěže do roku 2007 o 4 mld. €. Stalo se tak první 
zemí,  která  dosáhla  snížení  administrativní  zátěže  o  25  %.  Na  průběh  snižování 
dohlíží  nezávislá  organizace.  Tento  přístup  –  stanovení  kvantifikovaných  cílů  a 
vytvoření kontrolních mechanismů ‐ se stal inspirací pro země po celém světě. 
 
Velká Británie začala s aplikací  jednotných dat účinnosti u předpisů s dopadem na 
podnikatelské  prostředí  v  roce  2005.  Nizozemsko  je  další  zemí  EU,  která  testuje 
jejich  použití  pro  legislativu  s  přímými  dopady  na  podniky  a  veřejné  instituce  v 
oblasti zdravotní péče a školství, a to od roku 2007. 
 
Příkladem pro lepší správu společností jsou německá pravidla corporate governance 
a také OECD Principles of Corporate Governance. 
 
V  členských  zemích  EU,  které  mají  hospodářskou  strukturu  srovnatelnou  s  ČR, 
nejsou environmentální předpisy většinou transponovány nad rámec právní úpravy 
EU. V  ČR  jde environmentální  legislativa  v některých případech nad  rámec právní 
úpravy  EU.  Příkladem  je  povinnost  ohlašovat množství  látek  v  odpadech,  kterou 
právní  předpisy  EU  neukládají  a  ani  jiný  stát  v  EU  tuto povinnost  ve  své  národní 
legislativě nestanovil. 


 
 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Zlepšování podnikatelského prostředí v dlouhodobějším 
horizontu 


Absolutní hodnoty 
indexu Doing 
Business Světové 
banky pro Českou 
republiku (tzn. ne ve 
srovnání s ostatními 
zeměmi, ale 
srovnatelné hodnoty 
v čase pro ČR) 


Vylepšování 
absolutních hodnot 
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Snižování administrativní zátěže  Velikost 
administrativní 
zátěže 


Odstranění pěti 
nejvíce iritujících 
povinností z každé 
sledované oblasti 


Zavedení jednotných dat účinnosti právních předpisů ke 
zjednodušení orientace v právním rámci podnikání 


Účinnost nových 
předpisů zahrnutých 
úřadů nastává pouze 
několikrát za rok 


Maximálně čtyři 
termíny ročně 


Možnost vedení základního kapitálu v eurech Požadavek na měnu, 
v níž je veden 
základní kapitál 


Možnost vést 
základní kapitál ve 
dvou měnách – buď 
v CZK, nebo v EUR 


Možnost symbolické částky základního kapitálu Požadavek na 
minimální výši 
základního kapitálu 


1 CZK 


Změna pojetí firmy u fyzické osoby  Požadavek na shodu 
jména fyzické osoby a 
její firmy 


Neexistuje 
požadavek na 
shodu jména 
fyzické osoby a její 
firmy 


Různost podílů v s.r.o.  Varianty podílů Podíly s různými 
právy 


Odklon od formálního pojetí smlouvy  Rozhodování o 
smlouvě s ohledem 
na vůli stran 


Odklon od 
formálního 
posuzování smlouvy 
a jejího případného 
rušení směrem 
k ohledu na vůli 
stran 


Oceňování nepeněžitého vkladu  Povinnost jmenovat 
znalce 


Oceňování 
nepeněžitého 
vkladu oboustranně 
spravedlivou 
dohodou 


Možnost výběru mezi monistickým a dualistickým systémem 
řízení akciové společnosti 


Počet a.s. 
využívajících nové 
možnosti systému 
řízení 
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Vyšší odpovědnost statutárních orgánů  Počet případů 
uplatnění 
odpovědnosti 
statutárních orgánů 
za způsobené škody 


 


Eliminace nadměrných požadavků a neopodstatněné zátěže 
stanovené pro podnikatelskou sféru v environmentálních 
právních předpisech ČR 


Finanční úspora pro 
podnikatele 


Finanční úspora 
(mil. Kč) 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


Projekt by měl mít příznivý vliv na všechny skupiny podnikatelské veřejnosti, zejména 
malé a střední podniky. 


Finanční dopady 


Kromě  nákladů  na  implementaci  a  osvětu  neklade  projekt  nároky  na  veřejné 
rozpočty.  Navrhovaná  opatření  by  měla  podnikatelské  veřejnosti  ušetřit  řádově 
miliardy  korun  (jen  ekoaudit  by  na  základě  předchozích  studií  měl  uspořit 
podnikatelské sféře cca 8,7 mld. Kč za rok). 


 


Popis realizace projektu 
 


1. Snížení administrativní zátěže 
Vláda odsouhlasila záměr pokračovat ve snižování administrativní zátěže a současně rozhodla, že bude realizováno 
přeměření  administrativní  zátěže,  což  bylo  schváleno  usnesením  vlády. MPO  s  ČSÚ  byly  pověřeny  koordinací 
realizace projektu, která započala v lednu 2011. V rámci přeměření je administrativní zátěž zjišťována a měřena po 
oblastech. Informační povinnosti jsou identifikovány ve 12ti sledovaných oblastech/agendách: vstup do podnikání, 
obchodní  právo,  vydávání  povolení,  podmínky  zaměstnávání,  placení  daní,  registrace  majetku,  ochrana 
spotřebitele, ekologické požadavky, požadavky na výrobce, vnitřní trh, veřejné zakázky a statistika.  
Nově budou data doplněna o  zkušenosti podnikatelů. V  rámci projektu bude na vybraných právních předpisech 
rovněž  testována  aktualizovaná  metodika  pro  měření  administrativní  zátěže,  a  to  za  pomoci  zpřesněného 
standardního nákladového modelu (SCM). Model využívají pro výpočet zátěže jak zahraniční státy, tak mezinárodní 
instituce, přičemž jej adaptují na konkrétní národní podmínky a cíle. 
Pro  realizaci  výzkumu  u  podnikatelů  bude  zapojena  specializovaná  externí  firma  vybraná  na  základě  veřejné 
zakázky.  Budou  zjišťovány  tzv.  iritující  povinnosti  a  čas  potřebný  pro  administrativní  úkony  spojené  s  plněním 
informačních povinností.  
Projekt přeměření bude ukončen do 30.6.2013, načež budou jeho výstupy vyhodnoceny a využity jako vodítko pro 
snižování  administrativní  zátěže  podnikatelů.  Jednotlivé  resorty  budou  mít  poté  za  úkol  přijmout  opatření  k 
odstranění neodůvodněné administrativní zátěže, přičemž obzvláštní důraz bude kladen právě na  identifikované 
iritující povinnosti. 
 


2. Zavedení jednotných dat účinnosti právních předpisů s dopadem na podnikatelské prostředí 
Za účelem úspěšné realizace projektu je zapotřebí v první řadě vyhodnotit, na které právní předpisy, resp. na které 
okruhy právní regulace by bylo možné uplatňovat princip, že předpisy budou nabývat účinnosti pouze v předem 
stanoveném a početně omezeném počtu  termínů právní účinnosti. Proto  je zapotřebí, aby úřady, které vydávají 
nejvíce předpisů dopadajících na podnikatele  (tedy MF, MPSV, MPO),  identifikovaly právní předpisy v oblasti své 
působnosti a určily, které z nich by mohly nabývat účinnost ve stanovené dny právní účinnosti. Stejně tak by měly 
tyto orgány zdůvodnit, proč v některých oblastech právní regulace není zavedení dnů právní účinnosti možné.  
Posouzení, zda se jedná o předpis s dopadem na podnikatele, by mělo vycházet zejména z důkladně připraveného 
hodnocení dopadů regulace, ale žádoucí je použití jednotných dat účinnosti v co nejširší míře. V této souvislosti by 
byly přesně stanoveny výjimky, kdy se sjednocená data právní účinnosti uplatňovat nebudou ‐ např. krizové stavy, 
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33 
kdy hrozí výrazné negativní dopady z prodlení, či  implementace právních předpisů EU (i když zde má stát určitou 
možnost zvolit datum účinnosti transpoziční úpravy v rámci transpoziční lhůty stanovené v příslušné směrnici EU). 
V  rámci  realizace  tohoto  projektu  je  pak  nezbytné  stanovit  počet  termínů  právní  účinnosti  pro  vybraný  okruh 
právních předpisů. Mělo by se jednat o dva (maximálně čtyři) termíny v roce (např. k 1.1. a 1.7, případně k počátku 
každého čtvrtletí), k nimž by vybrané právní předpisy nabývaly účinnosti. Podle výsledků analýzy projektu by bylo 
následně možné rozšířit jednotná data účinnosti i na další resorty. 
 


3. Více možností při správě společností 
Ministerstvo spravedlnosti ČR v posledních letech intenzivně pracovalo a stále pracuje na rekodifikaci soukromého 
práva. Z pohledu podnikatelského prostředí  je nejdůležitější nově navrhovaný  zákon o obchodních  korporacích. 
Jeho schválení by přineslo zatraktivnění podnikatelského prostředí. 
Došlo  by  k  úpravě  práva  obchodních  společností  tak,  aby  bylo  nabídnuto  více  variant,  jak  je  řídit. Například  u 
akciových společností  je vhodné dát na výběr mezi monistickým a dualistickým systémem, aby si společnost dle 
svých  potřeb mohla  vybrat,  zda  bude  vedena  představenstvem  či  statutárním  ředitelem  a  zda  bude  kontrolu 
provádět dozorčí  či  správní  rada. Podíly u  společností  s  ručením omezeným by mohly být  různé  tak, aby  s nimi 
mohla být spojena různá práva a společníci si tak mohli upravit své vztahy ve společnosti dle své vůle.  
Společnostem by bylo umožněno vedení  základního kapitálu v korunách nebo v eurech,  což usnadní účetnictví, 
přičemž  základní  kapitál  by mohl mít  symbolickou  výši  1  Kč.  Ve  smluvních  vztazích  by  bylo  opuštěno  stávající 
formální posuzování  smluv  dle  toho,  zda obsahují  všechny náležitosti,  a posuzovány by byly dle  vůle  stran.  To 
povede k řešení sporů účastníků smlouvy, na rozdíl od současného rušení smluv pro absenci jejich náležitostí bez 
toho, aby se spor účastníků vůbec řešil.  
K realizaci je třeba co nejdříve schválit nový zákon o obchodních korporacích a neodkládat jeho účinnost více, než 
je nezbytně nutné. 
 


4. Ekoaudit 
V oblasti environmentální  legislativy se  již nyní postupuje podle usnesení vlády  č. 157 ze dne 2. března 2011. V 
rámci projektu bude MPO sledovat dopady environmentální legislativy na konkurenceschopnost českých podniků a 
provozovatelů služeb. Obdržené návrhy a doporučení od podnikatelské sféry budou zpracovány do formy opatření, 
která MŽP  ve  spolupráci  s MPO  předloží  vládě  k  projednání.  Vládou  schválená  opatření  bude MŽP  následně 
realizovat v rámci legislativních i nelegislativních prací.  
Toto zjišťování se bude provádět každé 2 roky v souladu s výše uvedeným usnesením vlády. 
 


Výstupy projektu 
•  Změny v legislativě s pozitivními dopady na oblast podnikání. 
•  Přehled  návrhů  opatření  na  odstranění  nebo  zmírnění  negativních  dopadů  nadbytečných 


environmentálních právních předpisů,  které negativně ovlivňují podnikatelskou  sféru,  a  jejich následná 
implementace. 


 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Přeměření administrativní zátěže  2011 30.6.2013 MPO Spolupráce s resorty, výběr 
agentury pro provádění 
nezávislého výzkumu mezi 
podnikateli, seznam 
informačních a iritujících 
povinností. 
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Navázání na přeměření 
administrativní zátěže 


1.7.2013 2015 MPO, 
resorty 


Návrhy na snížení 
administrativní zátěže ‐ 
úpravy právních předpisů 
vedoucí k jejich 
zjednodušení. 


Stanovení okruhu předpisů, na které 
se budou aplikovat jednotná data 
účinnosti 


7/2011 2012 MPO, 
MPSV, 
MF 


Identifikace právních 
předpisů, které by mohly 
nabývat účinnosti v předem 
známých a početně 
omezených termínech 
právní účinnosti. 


Stanovení počtu a termínů právní 
účinnosti vybraných předpisů 


7/2011 2012 MPO, 
MPSV, 
MF 


Určení vhodného počtu a 
termínů právní účinnosti. 


Přijetí zákona o obchodních 
korporacích a občanského zákoníku s 
navrhovanými úpravami správy 
společností 


2011 2014 MSp


Zjištění dopadu administrativní a 
finanční zátěže environmentální 
legislativy pro podnikatele 


2011 2020 MPO, 
MŽP 


MPO bude v pravidelném 
dvouletém intervalu 
oslovovat podniky i 
podnikatelské svazy za 
účelem zjišťování 
administrativní a finanční 
zátěže v oblasti 
environmentální legislativy. 


Projednání podnětů v pracovní 
skupině, zpracování návrhů opatření 


2012 2020 MŽP, 
MPO 


Podněty z podnikatelské 
sféry budou projednány 
v pracovní skupině (viz 
usnesení vlády č. 419/2010) 
a MŽP ve spolupráci s MPO 
na základě jejích výstupů 
zpracuje návrhy opatření, 
které legislativní či 
nelegislativní cestou přispějí 
ke snížení administrativní a 
finanční zátěže podnikatelů 
v oblasti environmentální 
legislativy. MŽP následně ve 
spolupráci s MPO předloží 
návrhy opatření ke schválení 
vládě. 
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Implementace jednotlivých opatření 
ekoauditu 


2013 2020 MŽP Po schválení materiálu 
vládou MŽP schválená 
opatření implementuje s 
cílem odstranit nebo zmírnit 
neopodstatněné negativní 
dopady environmentální 
legislativy na české 
podnikatele (legislativní i 
nelegislativní formou). 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Služby pro inovační podnikání


Gestor  MPO  Spolugestor  CzechTrade, 
CzechInvest,       
TAČR, ÚPV 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2020 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Nové  a  užitečné myšlenky  jsou  hnacím motorem  podnikání  –  zejména  podnikání 
založeného  na  inovacích.  K  tomu,  aby  podnikatel  uspěl,  potřebuje  chytrý  nápad, 
schopnost jej realizovat a identifikovaný trh (resp. odbyt). 
Společným cílem níže uvedených opatření  je vytváření podmínek, které motivují a 
usnadňují  vznik  a  rozvoj  „ambiciózních“  firem,  které  chtějí  vytvářet  nové  trhy  a 
aktivně  je ovlivňovat, získat co možná nejlepší postavení na světových trzích a být 
v čele  nových  trendů.  Vznikem  v tomto  případě  není  myšleno  pouze  zakládání 
nových  firem,  ale  zejména  pomoc  reorientovat  stávající  firmy  od  pasivního 
k aktivnímu  a  expanzivnímu  přístupu  ke  své  budoucnosti. Níže  uvedená  opatření 
jsou proto zaměřena na: 
 Podporu  motivace  firem  a  asistenci  k posunu  jejich  pozice  na  trzích  a 


v hodnotových řetězcích pomocí kvalitních služeb pro internacionalizaci (market 
inteligence,  export,  PZI  ad.),  komercializaci,  patentovou  ochranu,  předvídání 
technologických trendů a změn atd. 


 Rozvoj netechnických kompetencí firem prostřednictvím kvalitních (ověřených) 
služeb  v oblasti  strategického  řízení,  komercionalizace  a  inovačního 
managementu pro MSP 


 Modernizaci a vylepšení technologického zázemí firem 
 Zvýšení  kvality  služeb  poskytovaných  podpůrnou  inovační  infrastrukturou 


(inkubátory, VTP, ad.) a optimalizace sítě této podpůrné infrastruktury1 
 Vytvoření portálu pro inovační podnikání 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Dnešní  svět  je  ekonomikou  informací  a  znalostí,  které  dnes  určují  nejen  nová 
odvětví  (jako  jsou  například  informační  technologie),  ale  i  nedostatek  prostředků 
věnovaných odvětvím  tradičním,  jako  je výroba automobilů  (významnou  část ceny 
automobilů  dnes  tvoří  software,  jímž  jsou  vozy  vybaveny)  nebo  průmyslových 
strojů.2  Globální  mobilita  lidských  zdrojů,  kapitálu  i  zboží  a  služeb  mění  formát 
zahraničního obchodu i tradiční rozdělení komparativních výhod. 
Nejinak je tomu i v případě Česka, které se v současné době nachází v situaci, kdy se 
začínají měnit zdroje konkurenceschopnosti a tím i růstu české ekonomiky. Růst byl 
doposud  založen především na přílivu  zahraničních  investic využívajících příznivou 
kombinaci  ceny  a  kvality  vstupů.  Cenová  konkurenční  výhoda  ČR  však  postupně 
klesá a do budoucna bude k udržení růstu a zaměstnanosti klíčová schopnost firem 
rozvíjet svou konkurenční výhodu na základě vlastních inovací a podnikavosti3, za 


                                                                 
1  Problematika  CTT  /  služeb  pro  transfer  technologií  a  interního  prostředí  VaV  institucí  ovlivňujících  motivaci  k TT  a 
komercializaci je obsažena v I3 v kapitole Inovace.     
2 Tento vývoj  je vidět  i v přehledu nejvýznamnějších společností světa, kdy se průmyslovým a  farmaceutickým společnostem 
připojily společnosti zaměřené ryze na informace, znalosti a jejich kreativní využívání jako je Google, Microsoft, Facebook, ale i 
televizní stanice, filmová studia, audiovize aj. 
3 Což neznamená, že znalostní vstupy (VaV) pro inovace musejí být vytvářeny interně.  
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í které  budou  zákazníci  na  světových  trzích  ochotni  platit.  Nadále  tedy  bude  růst 
význam  inovačně  zaměřených  firem,  které  budou  na  globálních  trzích  schopné 
konkurovat  nejen  cenou,  ale  především  jedinečnými  (obtížně  napodobitelnými  / 
dosažitelnými) vlastnostmi a vysokou kvalitou svých výrobků a služeb a schopností 
včas reagovat na nové příležitosti ve vysoce proměnlivém prostředí světových trhů.  
Podobně,  jako  prochází  vývojem  trhy  zboží  a  služeb,  se musí  vyvíjet  i  služby  pro 
podnikatele.  K  tomu,  aby  čeští  podnikatelé  obstáli  na  zahraničních  trzích  v  tvrdé 
konkurenci společností z rozvinutých, ale nově i rozvojových zemí, je třeba, aby měli 
k  dispozici  efektivní  informační  nástroje  –  competitive  and  business  intelligence. 
Zejména MSP  je třeba pomoci  identifikovat příležitosti na zahraničních trzích, kam 
by mohly proniknout se svými produkty, stejně jako asistovat s umístěním výrobků a 
služeb  na  trhu.  Právě  pronikání  na  zahraniční  trhy  a  přímý  prodej  zahraničním 
odběratelům byl  identifikován  českými manažery  jako problém např. v hodnocení 
CGI 2011. Obecné služby spojené s podnikáním a exportem i některé služby podpory 
exportu  a  komercializace  produktů  mohou  však  být  využity  i  velkými  českými 
podniky. 
 
Zvýšení  počtu  firem,  které  zakládají  svou  konkurenční  výhodu  na  pro  trh  nových 
inovacích nebo které mají ambici patřit k těm, které utváří trendy na trzích (či díky 
jejich  včasnému  rozpoznání  z těchto  trendů  nejvíce  profitují)  brání  následující 
překážky: 
 


1. Nerozvinuté netechnické kompetence firem v endogenním podnikovém 


sektoru   


Nerozvinuté  kompetence,  jako  je  strategické  plánování,  inovační  management, 
kreativita, vyhledávání a využívání nových příležitostí, pronikání na zahraniční trhy a 
celkové  řízení  produkce,  vedou  k  nízkému  zájmu  o  inovace  a  o  spolupráci  s VaV 
sektorem.  Bez  výrazného  posílení  těchto  kompetencí  firem  nebude  podnikový 
sektor  schopen  plnit  roli  tahouna  ekonomického  růstu  ČR.  Proto  by  se  podpora 
rozvoje netechnických kompetencí firem a budování schopností k „podnikatelství“4 


měla  stát  klíčovou  prioritou.  Základním  problémem  je  absence  dostatečně 
zkušených specialistů schopných nabídnout kvalitní služby pro inovační podnikání. 
 


2. Nízký počet firem, jejichž konkurenční výhoda je založená na kreativitě a 


inovačních aktivitách  


Konkurenční  výhoda  většiny  oborů  a  aktivit  v  ČR  je  založena  především  na 
efektivnosti  (druhá  fáze  vývoje  konkurenceschopnosti),  i  když  zde  stále  existují 
obory  a  firmy  těžící  především  z  ceny  výrobních  faktorů  (první  fáze).  Současně 
postupně narůstá segment podniků, jejichž úspěch je založen na schopnosti vytvářet 
inovace  (třetí  fáze).  Tento  růst  je  však  z hlediska  mezinárodní  konkurence 
nedostatečný.  
Českým  podnikům  slouží  jako  zdroje  inovací  především  přejímání  na  trhu  již 
existujících  technologií  danou  firmou  doposud  nepoužívaných  (modernizace  či 
upgrading),  případně  zavádění  nových  produktů  či  technologií  na  zakázku  svých 
odběratelů.  Ve  srovnání  s  vyspělými  zeměmi  zakládá  málo  českých  firem  své 
inovační  aktivity  na  vlastním  originálním  know‐how,  na  vlastním  tvůrčím  úsilím 
vycházejícím ze znalosti trhu, poptávky koncových zákazníků a schopnosti rozpoznat 
obchodní  příležitosti,  případně  na  know‐how  nově  vznikajícím  v  zařízeních VaV  a 
jeho zavádění do praxe. 
České podniky rovněž výrazně zaostávají oproti vyspělým státům v oblasti exportu a 
produkce  služeb  s vysokou  přidanou  hodnotou  a  mírou  inovací,  což  vzhledem 
k tomu,  že  tyto  služby  obvykle  bývají  poskytovány  přímo  koncovým  zákazníkům, 


                                                                 
4  Entrepreneurship 
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dále snižuje přítomnost českých podniků přímo na koncových trzích. 
 


3. Nedostatek informací pro strategické rozhodování MSP a nízké ambice / 


motivace podnikatelů ohledně postavení firmy na trzích 


České  podniky  jsou  svými  odběrateli  z  vyšších  pozic  hodnotových  řetězců 
omezovány  v možnostech  strategického plánování  i  v  realizaci  vlastních  inovací  a 
jsou  často  závislé  na  rozhodování  a  aktivitách  zahraničních  firem,  které  ovládají 
koncové  trhy  a  koordinují hodnotové  řetězce.  Je  zde nízký podíl oborů  s vysokou 
přidanou hodnotou (a to v oblasti produkce zboží i služeb), přičemž aktivity v těchto 
oborech jsou většinou prováděny zahraničními firmami, které v ČR realizují činnosti 
nesouvisející  s VaV, a proto nevyžadují  zapojení  českého  sektoru VaV. Pouze malý 
počet  poboček  zahraničních  firem  se  podílí  na  koncernovém  VaV  a  strategickém 
plánování. 
 
Kombinace těchto tří bodů (spolu s dalšími faktory) vede k tomu, že:… 
 


…4. Vzájemná interdisciplinární spolupráce mezi VaV institucemi a firmami 


v ČR  je omezená, přičemž k transferu technologií a špičkového know‐how 


při ní obvykle nedochází. 


Výsledkem výše uvedených bodů  je  slabá  inovační poptávka a  z ní plynoucí malý 
počet  firem  schopných  či  motivovaných  rozvíjet  výsledky  výzkumu  do  podoby 
praktického využití a uplatnit  tyto  inovační produkty na zahraničních  trzích. Stejně 
tak je v ČR na nízké úrovni připravenost VaV institucí na spolupráci s firmami. 
Na nízkou inovační poptávku firem a velmi omezený transfer technologií ukazuje mj. 
to,  že  je  v ČR  přihlašování  nových  vynálezů  (IP)  na  velmi  nízké  úrovni.  Ochrana 
duševního  vlastnictví  má  velký  význam  pro  postavení  a  konkurenceschopnost 
podniků  na  trhu,  chráněné  IP  usnadňuje  volit  obchodní  strategii,  získání  nového 
kapitálu a investovat zpět do výzkumu a vývoje. 
 
Důležitým  poskytovatelem  služeb  pro  inovační  podnikání  jsou  podnikatelské 
inkubátory,  inovační  centra, VTP nebo  intermediární  instituce. V  ČR byla úspěšně 
vybudována  fyzická  infrastruktura  podnikatelských  inkubátorů,  VTP  (vědecko‐
technologické parky)  a  CTT. Některé  z těchto  institucí  již poskytují  (a  dále  rozvíjí) 
kvalitní  asistenční  služby  pro  inovační  podnikání.  Další  zatím  poskytují  pouze 
omezený rozsah služeb. Přitom v řadě případů tyto služby dosud nemají potřebnou 
kvalitu.  Hlavním  problémem  rozvoje  kvality  služeb  poskytovaných  těmito 
institucemi  je  obvykle  různá  kombinace  (i)  omezeného  zájmu  zřizovatele  o 
funkčnost  /  výsledky,  (ii)  nedostatečné  provázanosti  fungování  instituce  s 
rozvojovými  prioritami,  (iii)  nedostatku  kvalifikovaných  odborníků  na  trhu  práce 
(jedná se pro ČR o poměrně novou oblast) či (iv) nedostatku prostředků na zaplacení 
zkušených  specialistů.  V rámci  dalšího  rozvoje  tohoto  typu  institucí  je  třeba 
soustředit zdroje na rozvoj služeb, a to  jak z hlediska rozsahu, tak zejména kvality. 
To povede k růstu kvality firem umístěných v tomto typu podpůrných zařízení, a tím 
vzroste i jejich přínos ekonomickému rozvoji. 


Příklad ze 
zahraničí 


Česká  republika  se  v  hodnocení  WEF v  rámci  pilíře  „Business  sophistication“ 
umístila  na  34. místě,  přičemž  zaznamenala  pokles  oproti  předešlým  rokům,  kdy 
bylo možné  sledovat pozitivní  trend  (25. v  roce 2009, 29. v  roce 2008, 30. v  roce 
2007). Na předních místech  se pohybují ekonomiky  ve  třetí  fázi  vývoje poháněné 
inovacemi  –  1.  Japonsko,  2.  Švédsko,  3.  Německo,  4.  Švýcarsko,  5.  Nizozemí,  6. 
Rakousko, 7. Dánsko, 8. USA, 9. Velká Británie, 10. Finsko. 
 
FINPRO  –  finská  agentura  pro  podporu  exportu,  jejímž úkolem  je  usnadnit  vstup 
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í finských firem na zahraniční trhy zejména snižováním míry rizika. 
Finpro disponuje sítí obchodních center ve 41 zemích, čímž  je zajištěna dostupnost 
odborných  služeb pro  finské  firmy po  celém  světě.  Síť  je  financována  z veřejných 
zdrojů,  což umožňuje udržet přiměřenou  cenu poskytovaných  služeb  zejména pro 
MSP.  Klienty  sítě  Finpro  jsou  firmy  nacházející  se  v různé  fázi  internacionalizace. 
Finpro  nabízí  řešení  na míru  založená  na  potřebách  klientů,  přičemž  v některých 
případech  jsou  brány  v úvahu  i  potřeby,  které  nebyly  doposud  identifikovány  ani 
firmami samotnými. 
Ve  Finsku  je  rovněž  vysoká  míra  prostupnosti  mezi  technickými,  obecnými  a 
uměleckými  vzdělávacími  institucemi,  přičemž  interdisciplinární  vzdělávání  a 
výchova  tohoto  typu  je  považována  za  nástroj  pro  vzdělávání  ke  kreativitě  a 
podnikavosti  (příkladem  je  Aalto  University  v Helsinkách).  Podobným  způsobem 
však  fungují  i  interdisciplinární  centra  v USA,  Nizozemí  nebo  Kanadě.  Z hlediska 
podpory  rozvoje netechnických kompetencí a komercionalizace produktů a  služeb 
začínajících podniků je vhodným příkladem rovněž praxe Švýcarska, které mezi státy 
OECD  dlouhodobě  vykazuje  v této  oblasti  rozvoje  hodnotového  řetězce  inovací 
výborné výsledky.     
 
Finský patentový úřad poskytuje veřejnosti různé doprovodné služby – konzultace 
s odborníky úřadu ohledně postupu při  řízení o přihláškách vynálezů, patentového 
třídění  a  rešerší  (na  novost,  stav  techniky,  monitorování  konkurence  či  určité 
technické  oblasti).  Dále  finský  úřad  poskytuje  ve  spolupráci  s   centry  pro 
ekonomický  rozvoj  na  regionální  úrovni  poradce  pro  inovace,  kteří  vynálezcům  a 
výzkumným  institucím  poskytují  podporu  v inovacích,  při  přihlašování  vynálezů  a 
získávání  informací  o  možnostech  financování  přihlášek  patentů  a  dále 
v technickém,  výrobním  a  obchodním  využití  vynálezů.  V oblasti  mezinárodní 
patentové ochrany finský úřad spolupracuje na základě bilaterálních dohod s dalšími 
patentovými  úřady  (např.  Kanada,  Japonsko,  Korea,  Rakousko,  USA,  Rusko  a 
Španělsko)  na  projektu  „Patent  Prosecution  Highway“,  finští  přihlašovatelé 
vynálezů  tak  mají  v těchto  státech  možnost  využít  zrychleného  řízení  k  udělení 
patentu. Tyto úřady mohou na základě vzájemných dohod využít výsledky průzkumu 
učiněného ve státě prvního podání, čímž je zefektivněn a zrychlen proces udělování 
patentu  v těchto dalších  státech, neboť dojde  k odbourání některých duplikací při 
řízení o přihlášce vynálezu. 
 
Švédský úřad nabízí  službu  „Forseeker“ –  sleduje  technologický vývoj a  trendy ve 
zvolené  oblasti  a  z dat  z patentové  databáze  a  s pomocí  matematických  metod 
dokáže předpovídat budoucí aktivity v daném odvětví  technologie. Taková analýza 
je důležitá pro strategická ekonomická rozhodování podniků. 
Dále nabízí službu  rešerší dle citací určitého patentu – dle níž může podnik zjistit, 
kdo je jeho potenciální konkurence nebo jaký bude vývoj v této oblasti a také může 
zjistit  monitoring  patentů  na  mezinárodní  úrovni  –  podle  profilu  jsou  žadateli 
zasílány nejnovější informace ze stavu techniky. Podniky mají též možnost nechat si 
úřadem zpracovat předběžnou nezávaznou zprávu k možnosti udělení patentu. 
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Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Rozvoj netechnických kompetencí firem 


(i) Služby v oblasti 
strategického řízení, 
komercializace a 
sofistikované služby 
pro inovační 
podnikání (ii) Míra 
využití těchto služeb 
podniky a jejich 
spokojenost, 
úspěšnost 
podpořených firem 


(i) Existence a 
dostupnost těchto 
služeb 
 
(ii) Nárůst využívání 
těchto služeb a 
spokojenosti s nimi 


Služby pro podporu internacionalizace 


(i) Míra využití těchto 
služeb podniky a 
jejich spokojenost,  
 
 
(ii) objem exportu 
výrobků a služeb 


(i) Rozvoj kapacit 
pro poskytování 
služeb pro 
internacionalizaci 
firem 
Vyšší využívání 
těchto služeb 
podniky a nárůst 
spokojenosti,  
(ii) Nárůst objemu 
výrobků a služeb 
uplatněných na 
zahraničních trzích 


Usnadnění patentování v zahraniční  


Bilaterální dohody 
s patentovými úřady 
států, jež jsou 
z hlediska vývozu 
významné pro české 
podnikatele, po vzoru 
„Patent Prosecution 
Highway“ 


Zvýšení počtu 
dohod zajišťujících 
zjednodušení a 
zlevnění procesu 
patentování 
v zahraničí pro 
české podnikatele 


Cílené  informace  o  stavu  techniky  a  poradenství  ve  věci 
„patentovatelnosti“ předloženého řešení  


Rozsah kvalita a 
využitelnost 
poskytovaných 
patentových rešerší a 
informací  


Vyšší míra využití 
těchto služeb a 
spokojenosti 
uživatelů, zvýšení 
počtu kvalitních 
patentových 
přihlášek 


Podpora provádění průmyslově právního auditu   Dostupnost auditu 


Zavedení a rozšíření 
služeb auditu na 
trhu a jeho využití 
podniky 
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Asistence při plánování průmyslově právní a obchodní 
strategie, při poskytování licencí a aplikaci patentů 


Vytváření  podmínek 
pro  poskytování 
služeb  této  oblasti  a 
informací 


Vyšší  míra  využití 
těchto  služeb  a 
spokojenosti 
uživatelů,  zvýšení 
počtu  kvalitních 
patentových 
přihlášek, 
poskytnutých 
licencí aj. 


Cílená podpora na přihlašování patentů do zahraničí – 
aktivní nabídka, přehlednost 


Počet patentů a jejich 
využití 
Míra  využití  a 
spokojenost klientů  


Vyšší  patentová 
aktivita  českých 
firem 
Vyšší  míra  využití 
těchto  služeb  a 
spokojenosti 
uživatelů 


Vytvoření portálu pro inovační podnikání 


(i)  Návštěvnost 
portálu  
(ii)Počet  stažení 
reportů  a  datových 
souborů  (výstupy 
analýz  v oblasti  tech‐
foresight,  market 
intelligence)  za  rok  a 
spokojenost uživatelů 
s kvalitou  těchto 
dokumentů 
(iii)Počet  účastníků 
odborných webových 
konferencí  a 
seminářů  a  jejich 
spokojenost  


(i)  Zvyšování 
návštěvnosti  a 
spokojenost 
uživatelů portálu 
(ii)  Spokojenost 
uživatelů  portálu  a 
jeho  identifikovaný 
přínos  pro  rozvoj 
podnikání  a 
komercionalizace 
inovací 
(iii)  Nárůst  počtu  a 
spokojenosti 


 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


Podnikatelé, manažeři v podnicích:
‐ firmy, které doposud většinou nerealizují inovace nebo tak činí jen v omezené míře 
(přejímáním  technologií)  a  které  převážně  dodávají  komponenty  pro  další  firmy 
(tuzemské i zahraniční)  
‐ firmy, které již inovace realizují (nebo o ně usilují) a jsou pro ně důležitým zdrojem 
konkurenční výhody 
‐ začínající podnikatelé v oblastech založených na vysoce kvalifikované pracovní síle a 
tvorbě  vysoké  přidané  hodnoty  (zejména  podpora  při  rozvoji  kompetencí 
k podnikatelství a komercionalizace nápadů) 
 
Výzkumné instituce, VŠ 
Podpůrná  infrastruktura  (PI,  VTP,  CTT  apod.)  a  její  manažeři  –  zvýšení  tlaku  na 
kvalitu a účelnost poskytovaných služeb 
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35 


Finanční dopady 


Dopady  na  státní  rozpočet  související  s dotačními  schématy  a  se  zavedením  a 
rozvojem  služeb  poskytovaných  státními  agenturami  –  vykompenzovány  větším 
počtem  inovací a patentů, přínos podpořených společností pro ekonomiku (veřejné 
rozpočty, tvorba pracovních míst, růst HDP) 
Tvorba a rozvoj webového portálu ‐ 20 milionů ročně ‐ státní rozpočet (MPO) 


 
 
 


Popis realizace projektu 
 
Hlavním cílem navrhovaných opatření  je podpora podniků v jejich schopnosti vyrábět vysoce kvalitní výrobky a 
poskytovat špičkové služby, ve schopnosti vytvářet a kreativně užívat know‐how a inovace a tím úspěšně zvyšovat 
produktivitu a samostatně se prosazovat na globálních trzích. Jednotlivé realizační kroky budou specifické podle 
cílové skupiny rozvíjených podniků (jednotlivých fází životního cyklu podniků).  
Vzhledem k tomu, že pozitivní změny v kvalitě a řízení podnikových procesů musejí být logicky učiněny samotnými 
podniky,  jsou možnosti  veřejného  sektoru  v  tomto  směru  omezené.    Opatření  státu  by měla  vést  k  nárůstu 
motivace  firem  k  vyšší  (vlastní)  inovační  aktivitě,  k  pronikání  do  blízkých  oborů  a  ke  zlepšení  postavení  na 
mezinárodních trzích (zahájení nebo nárůst exportu).  
Podnikům je třeba pomoci usnadněním (a snížením rizika při) financování inovačních aktivit (zejména při přechodu 
z  fáze VaV) a při komercializaci výsledků VaV. Nástrojem by se mělo stát zejména zvýšení dostupnosti kvalitních 
služeb pro  inovační podnikání poskytovaných na  trhu  (zejména  státními  agenturami)  a  rozvoj  služeb podpůrné 
infrastruktury pro inovační firmy.  
Výsledkem by mělo být rozšíření segmentu ekonomiky tvořeného firmami využívajícími výsledky VaV k budování 
své  konkurenční  výhody.  K  dosažení  tohoto  stavu  je  ale  bezpodmínečně  nutné  zvýšit  inovační  poptávku 
podnikového sektoru, ale i míru využití inovací (IP a dalších produktů duševního vlastnictví) v činnosti podnikatelů. 
Je  třeba  zaměřit  se na  služby pro podporu  (inovačního) podnikání, které budou  stimulovat  zájem  co největšího 
počtu firem o inovace jako zdroje konkurenční výhody a povedou k rozšíření a růstu této skupiny podniků. 
 
 
I) Služby pro inovační podnikání 


K tomu budou poskytovány a zprostředkovávány kvalitní služby ve třech hlavních oblastech: 


(i) Market  intelligence a  internacionalizace – služby usnadňující firmám (zejména MSP, které nemají potřebné 
kapacity) orientaci ve vývoji na trzích, identifikaci příležitostí a vznikajících rizik pro jejich současné podnikání: 
Na  to  pak  navazují  asistenční  služby  usnadňující  vstup  firem  na  zahraniční  trhy,  získávání  partnerů  pro 
spolupráci  atd.  Inovační  firmy  by  měly  mít  na  trhu  k  dispozici  asistenční  služby  pro  internacionalizaci 
produktů, pro ověření komerčního potenciálu nových nápadů, přípravu business plánu a dalších dovedností, 
které vedou k podnikatelskému úspěchu. Na základě zahraniční praxe se jako vhodná instituce zajišťující tyto 
služby  jeví agentura pro podporu exportu CzechTrade. Klíčovým přínosem agentury CzechTrade pro  inovační 
systém  je  její  síť  zahraničních  kanceláří  přinášející  znalost  zahraničních  trhů,  globálních  trendů  a  unikátní 
know‐how v oblasti služeb asistujícím podnikům při  jejich expanzi na zahraniční trhy. Takovouto dlouhodobě 
budovanou  a  průběžně  aktualizovanou  institucionální  znalost  zahraničních  trhů,  zkušeností  a  know‐how  je 
s ohledem na její další využití vhodné budovat na úrovni státní agentury na podporu exportu. 


(ii) Strategické řízení, cílený rozvoj lidských zdrojů a inovační management – služby z oblasti market inteligence, 
internacionalizace, technologického, ale  i procesního foresightu (předvídání trendů) mohou firmám usnadnit 
orientaci  ve  vnějším  prostředí  a  asistovat  při  získávání  strategických  informací  pro  rozhodování  a  řízení 
interních procesů (vč. inovací). Mnoho (nejen) MSP však upozorňuje na problémy s vlastním řízením interního 
prostředí  firmy  tak,  aby  podporovalo  inovační  proces.  Za  tímto  účelem  by měla  na  trhu  existovat  kvalitní 
nabídka  služeb,  které by  firmám  zprostředkovávaly  služby manažerského  vzdělávání a  výměny dobré praxe 
v oblasti  inovačního  managementu  (vč.  vazby  na  management  obchodu)  a  také  poradenské  služby 
mentoringu,  kaučingu  a  rozvoje  lidských  zdrojů  (kreativita  a  tvůrčí  metody  při  vytváření  inovací)  a 
podnikatelství na bázi služeb na míru pro jednotlivé firmy. 


(iii) Služby pro ochranu a nakládání s IP  ‐ V oblasti patentové ochrany a podpory transferu technologií  je třeba 
zvýšit  informovanost  českých  podnikatelů,  zejména  MSP,  dále  VŠ  a  neziskových  výzkumných  institucí  o 
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možnostech  ochrany  práv  duševního  vlastnictví  a  o  významu  ochrany  technických  a  kreativních  řešení 
prostřednictvím  patentů.  Je  třeba  usnadnit  přístup  k  patentové  ochraně,  aby  byly  firmy  a  VaV  instituce 
schopny v co největší míře využívat jak národní, tak zahraniční (či mezinárodní) systémy patentové ochrany a 
další  ochrany  duševního  vlastnictví,  a  poskytnout  dostatečnou  podporu  při  využívání  a  komercializaci 
udělených patentů. V této  souvislosti  je nutné  zdůraznit  význam připravovaného  jednotného patentu  EU  a 
jednotného patentového  soudnictví EU, které by měly do budoucna výrazně  zjednodušit a  zlevnit možnosti 
patentové ochrany v členských státech. 


Jako  vhodné  se  jeví  rozvíjení  trhu  služeb  podnikatelům  týkajících  se  přístupu  k  patentovým  informacím  a 
možnost dalšího rozšiřování těchto služeb:  


o nabídka placených cílených rešerší pro MSP, VŠ či výzkumné instituce – identifikace klíčových informací o 
stavu techniky v konkrétní oblasti dle zaměření adresáta; ve vztahu ke konkrétnímu vynálezu či výrobku 
obsahujícímu určité  technické  řešení  zjištění(zda nebude při uvedení na  trh porušovat  či  zasahovat do 
práva k určitému patentu, případně zda je vhodný k patentování) 


o provádění a podpora průmyslově právního auditu – zejména u MSP, zahrnující audit a analýzu veškerého 
nehmotného majetku a poradenství ohledně účinné právní ochrany  


o podpora při plánování průmyslově právní a autorskoprávní obchodní strategie 


o podpora  při  zavádění  vynálezů  chráněných  patentem  nebo  ochranou  duševního  vlastnictví  a  jejich 
využívání v podnikání  


o Podpora při poskytování licencí a komercializaci služeb a produktů realizace duševního vlastnictví 


Pro urychlení a usnadnění získání patentové ochrany v zahraničí by Úřad průmyslového vlastnictví mohl navázat 
bližší spolupráci s patentovými úřady států, jež jsou z hlediska vývozu významné pro české podnikatele, např. po 
vzoru „Patent  Prosecution Highway“ ve Finsku. 
 
Bude rozlišováno mezi generickými službami (stejnou službu poptává více firem – např. manažerský modul „řízení 
inovací“)  a  individualizovanými  službami  (služba  na  míru  konkrétní  firmě,  nevyužitelná  jinou  firmou  –  např. 
oponentura inovační strategie a asistence s její implementací ve firmě).  
Zásadním krokem  je také vyjasnění kompetencí  jednotlivých  institucí  (zejm. CzechTrade, CzechInvest, ÚPV, popř. 
dalších), aby se působnost nepřekrývala. S tím bude třeba také nastavit formy spolupráce, které umožní dle potřeb 
kombinovat  expertizu  specialistů  napříč  veřejnými  agenturami  a  soukromým  sektorem.  V obecné  rovině  lze 
navrhnout následující rozdělení činnosti veřejných institucí zapojených do těchto činností: 


 market  intelligence,  internacionalizace,  technologický  foresight  (vč.  exportu  a  dílčí  podpory  v oblasti 
komercializace), strategické řízení a management inovací (interní prostředí firmy) – CzechTrade 


 služby v oblasti IP a duševního vlastnictví – ÚPV (ve spolupráci s CzechTrade) 


Důležité  bude  zapojení  sítě  kvalitních  PI, CTT, VTP  a  dalších  intermediárních  institucí  jako  partnerů  pro  aktivní 
vyhledávání / stimulaci poptávky a marketing. Některé z těchto institucí (např. JIC) přitom budou schopné vytvářet 
vlastní nástroje vyžadující spolupráci s národními agenturami. 
 
II) Optimalizace sítě kvalitních služeb podnikatelských inkubátorů, VTP, inovačních center apod. 


1. Analýza současného stavu a rozvojových potřeb5 a na jejím základě případně: 


2. Implementace  případných  doporučení  vzešlých  z analýzy  (zejména  v oblasti  vzdělávání  poskytovatelů 
služeb, rozvojového potenciálu aj.) 


3. Grantové  schéma na podporu  rozvoje  týmu odborných pracovníků, kteří budou poskytovat podnikům 
poptávané vysoce profesionální služby (dofinancování mzdy špičkového odborníka se spolufinancováním 
žadatele,  dofinancování  zahraničních  stáží  nebo  stáží  zahraničních  expertů  v ČR  se  spolufinancováním 
žadatele) 


4. Monitoring  účinnosti,  účelnosti  a  přínosů  pro  ekonomiku  plynoucí  z poskytování  těchto  služeb  včetně 
synergických vazeb na další politiky, zpětná vazba od uživatelů služeb a jejich reálná úspěšnost na trhu 


 


                                                                 
5
 Pokud se prokáže její potřebnost. 
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III)  Webový portál 


Cílem  opatření  je  vytvoření  nového webového  portálu po  vzoru  britského BusinessLink,  kde budou  uživatelům 
(podnikatelé, manažeři podniků, výzkumníci, pracovníci veřejných institucí aktivních v oblasti podpory podnikání a 
inovací, studenti ad.) dostupné strukturované informace: 


 nástroje podpory podnikání a inovací (včetně souvisejících analýz a evaluací) 


 příklady dobré praxe 


 konané a připravované akce 


 kontakty  na  prověřené  poskytovatele  specifických  služeb  (vč.  možnosti  podělit  se  o  zkušenosti  s těmito 
poskytovateli) 


 výstupy analýz obsahující strategické informace (např. analýzy CzechTrade v oblasti market intelligence) 


 vybrané informační zdroje, vč. nástrojů snadné orientace a pro rychlé zpracování 


 Databáze aktivit v oblasti aplikovaného výzkumu 


‐ vytvoření komplexní centralizované databáze s informacemi o tom, které z pracovišť aplikovaného výzkumu 
se zabývá specifickým výzkumem v jejich oboru 
‐  online  dostupná  nabídka  inovativních  nápadů/vyvíjených  produktů  nabízených  potenciálním  soukromým 
investorům k investici 


 propojení portálu  s veřejně přístupnými údaji  Informačního  systému výzkumu, vývoje a  inovací v  souladu  s 
jeho koncepcí, schválenou usnesením vlády ze dne 13. dubna 2011 č. 267. 


Smyslem  portálu  není  koncentrovat  vše  na  jednom místě. Naopak  smyslem  je  poskytnout  specifickým  cílovým 
skupinám efektivní  informační  servis na  základě detailní  znalosti  jejich potřeb. Nejde  tedy o  samotné  vytvoření 
portálu, ale zejména o rozvoj  jeho obsahu tak, aby se pro cílové skupiny stal nedílnou součástí  jejich pracovních 
nástrojů.  
Pro  umístění  portálu  by měl  být  využit  již  existující webový  portál www.businessinfo.cz,  který  již má  značnou 
uživatelskou základnu mezi podnikateli a některé funkcionality dobře fungují. 
  
Výstupy projektu 


 
1. posun podniků v druhé  fázi vývoje směrem k větší efektivnosti výroby a poskytování služeb – modernizace a 
upgrading (modernizace a zlepšování technologií a souvisejících řídících procesů, rozvoj lidských zdrojů, kreativity a 
organizace práce) 
2. přechod podniků z druhé fáze do třetí, založený na růstu významu inovací (schopnost přijímat služby a podporu 
určenou inovativním firmám) – jejich tvorba i využívání 
3.  podpora  firem  ve  třetí  fázi,  které  využívají  vlastních  nebo  ze  sektoru  VaV  získaných  inovací  jako  zdroj 
konkurenční výhody. Cílem  je  stimulovat  vznik a  rozvoj  těchto  firem prostřednictvím asistence  s problematikou 
transferu technologií a patentové ochrany vynálezů a obecně duševního vlastnictví 
4.  podpora  inovačních,  kreativních  podniků  při  internacionalizaci  produktů  a  služeb,  asistence  s  ověřením 
komerčního potenciálu nových nápadů, přípravou business plánu  ‐  identifikace komparativních výhod ČR pomocí 
robustních dat a zprostředkování těchto informací zejména MSP (které nemají svůj vlastní aparát na studium trhů) 
5. Nastavení větší důvěry v prostředí, rozvoj podpůrné  infrastruktury pro oborovou  i  interdisciplinární spolupráci 
VaV a podniků a fungující spolupráce mezi VaV institucemi a podniky  
6. webový portál pro inovační podnikání 
7. pravidelné hodnocení přínosů aktivit, navrhovaných v rámci projektu pro ekonomiku a zaměstnanost 
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Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


I.  Služby  pro  rozvoj  netechnických  kompetencí  firem (napomáhající  rozvoji  inovační  poptávky  v endogenním 
podnikovém sektoru) 


A) Poradenské a asistenční služby     
v oblasti 


(i)  a) market inteligence  


     b) internacionalizace 


 


 


 


2011 2020 CzechTrade A) (i) Služby usnadňující 
firmám:  


(a) orientaci v trendech na 
trzích a ve vývoji technologií, 
včetně odhadu vlivu na vlastní 
podnikání, zejm. 


 business/market 
inteligence – např. 
identifikace tržních 
příležitostí a rizik pomocí 
robustních dat a 
zprostředkování těchto 
informací zejména MSP 
(které nemají svůj vlastní 
aparát na studium trhů), 
prověření rizik business 
plánů,  


 technologický a procesní 
foresight pro potřeby 
firmy a služby pro 
ochranu a nakládání a 
využívání duševního 
vlastnictví: analýza 
důsledků technologického 
vývoje na změny v 
poptávce, identifikace 
tržních příležitostí 
v důsledku vývoje nových 
technologií apod. (viz také 
projekt Inovace – 
Foresight ) 


 oponentura konceptu 


 asistence při ochraně IP, 
vyžaduje‐li aktivity v 
zahraničí 
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     poradenství „na míru“, 
příprava business plánu, 
volba modelu 
komercializace ‐ je‐li 
k jeho zajištění zapotřebí 
aktivního nalezení či 
zprostředkování služeb 
skrze vlastní síť specialistů 
a kontaktů. 


(b) vstup na zahraniční trhy 
prostřednictvím exportu, 
obchodního zastoupení a / 
nebo rozvoje vlastní výroby 
v zahraničí 


 asistence se vstupem na 
trh a dalšímu rozvoji na 
daném trhu 


 vyhledávání a 
prověřování partnerů na 
zahraničních trzích 


Součástí jsou také služby pro 
začínající firmy či výzkumníky 
v oblasti podpory 
komercializace výsledků 
výzkumu, např. 


 identifikace a 
zprostředkování vztahu 
s vhodnými rizikovými 
investory 


vyhledání špičkového 
odborníka pro posouzení 
komerčního potenciálu 
předmětu IP – prověření 


(ii) služby pro strategické řízení, 
rozvoj lidských zdrojů a inovační 
management 


2011 2020 CzechTrade B) (ii) strategické řízení, 
rozvoj lidských zdrojů a 
inovační management: 


 poradenské a vzdělávací 
služby mentoringu, 
kaučingu a rozvoje 
lidských zdrojů 
v podnikatelských 
kompetencích 


 rozvoj kreativity a 
tvůrčích metod při 
vytváření inovací a 
podnikatelství na bázi 
služeb pro firmy 


 výměny dobré praxe 
v inovačním 
managementu 
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í B) Pravidelný monitoring a 
vyhodnocování fungování služeb a 
nákladové efektivity jejich 
poskytování (včetně zahraničního 
srovnání a vyhodnocení přínosů pro 
ekonomiku a pro zaměstnanost) 


2011 2020 MPO Vytvoření hodnotící 
metodologie založené na 
reálných datech o trhu 
(zejména vznik a zánik 
společností, objemy exportu, 
marže atp.) a pravidelné 
vyhodnocování reálných 
dopadů poskytovaných služeb 
(např. formou párových studií 
– porovnáním společností, 
které služby využívají a 
společností, které nikoliv); 
monitoring míry využití a 
nákladové efektivity 
poskytovaných služeb 
(srovnání se soukromým 
sektorem); monitoring 
spokojenosti uživatelů; 
identifikace „quick win“ 
opatření – tj. odvětví a oborů, 
kde lze vhodnou 
institucionální podporou 
podnikání dosáhnout rychlých 
výnosů 


 
II. Služby pro ochranu a nakládání s IP ‐ vyšší využívání patentové ochrany a vybrané služby pro podporu transferu 
technologií 


a) Zvýšení informovanosti 
podnikatelů o podmínkách, 
přínosech a možnostech získání 
ochrany duševního vlastnictví 


2011 2015 ÚPV Stanovení koncepce 
pravidelného a cíleného 
školení dotčené veřejnosti 
(zejména MSP, VŠ, 
výzkumných organizací a 
dalších původců duševního 
vlastnictví) 


b) Usnadnění patentování 
v zahraniční 


2011 2012 ÚPV Bilaterální spolupráce s 
Patentovými úřady v zahraničí 
– smlouvy s Patentovými 
úřady států, jež jsou z hlediska 
vývozu významné pro české 
podnikatele, po vzoru „Patent 
Prosecution Highway“ ‐ 
uznávání rešerší, atp. 


c) Podpora programů podpory 
podniků při ochraně duševního 
vlastnictví na zahraničních trzích 


2011 2020 MPO Podpora projektů, které 
přispívají k ochraně duševního 
vlastnictví českých podniků na 
zahraničních trzích 
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d) Aktivní asistence podnikům se 
zpracováním rešerší a 
poradenstvím ve věci 
patentovatelnosti a ochrany 
duševního vlastnictví 


2011 2020 ÚPV,  
CzechTrade 


Aktivní pomoc podnikům 
zpracováním rešerší a 
poradenstvím ve věci ochrany 
IP: 


‐ zajištění přístupu 
k patentovým informacím) 
prostřednictvím aktivního 
přístupu státu včetně jejich 
marketingu  


– cílené rešerše na stav 
techniky v konkrétní oblasti 
dle zaměření adresáta; 


‐ nezávazné poradenství ve 
věci možnosti získání patentu 
předloženého řešení 
s vydáním rešeršní zprávy, 
cílový monitoring dle 
individuálních potřeb podniku 


e) Průmyslově právní audity   2011 2020 ÚPV ve 
spolupráci s 
PI, CTT, VTP 


Aktivní nabídka adresovaná 
podnikům (zejména MSP) 
s inovačním potenciálem na 
zpracování uceleného 
průmyslového právního 
auditu‐  zahrnující audit a 
analýzu veškerého 
nehmotného majetku a 
poradenství ohledně účinné 
právní ochrany včetně jejího 
financování 
‐ spolupráce s inovačními 
centry, podnikatelskými 
inkubátory, CTT, VTP, 
podnikatelskými organizacemi 
apod. v oblasti aktivní nabídky 
této služby 
– zprostředkování vzájemné 
komunikace mezi podniky 
samotnými za účelem šíření 
know‐how (učení se od 
úspěšných) – motivací může 
být zahrnutí nákladů na tyto 
služby do rozpočtů státem 
dotovaných inovačních center, 
PI, VTP apod. (synergie s již 
zahájenými projekty včetně 
klastrů) 


f) Podpora přihlašování patentů do 
zahraničí – aktivní nabídka, 
přehlednost 


2011 2020 TAČR Aktivní oslovování 
potenciálních  příjemců 
prostřednictvím spolupráce 
s vybranými PI, VTP apod. 
institucemi 
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í + zrušení povinnosti Úřadu 
průmyslového vlastnictví vydávat 
majitelům patentů patentové listiny  


2011 2012 ÚPV, MPO ‐ z § 34 odst. (3) zákona č. 
527/1990 Sb. vypustit 
ustanovení, podle kterého 
Úřad průmyslového vlastnictví 
vydá majiteli patentu 
patentovou listinu a případně 
‐ ze sazebníku podle zákona č. 
634/2004 Sb. vypustit položku 
128, písm. d). 


 
III. Podpora modernizace a rozvoje technologického zázemí firem 


Podpora modernizace a rozvoje 
technologického zázemí firem 


2011 2013 MPO (+ 
CzechInvest) 
+ do 
budoucna 
případně 
TAČR 


Podpora modernizace a 
rozvoje technologického 
zázemí firem, pokud budou 
splněny následující podmínky:  
a) vázanost nakupované 
technologie na strategické cíle 
firmy 
b) vazba na rozvoj vlastních 
vývojových a inovačních 
aktivit a tvorbu unikátního 
know‐how  
c) vazba na expanzi na 
náročné trhy 
d) komerční potenciál ‐ vazba 
na posouzení podmínek a 
hodnocení tržního postavení a 
růstového potenciálu firmy 
(spolupráce s CzechTrade) 
‐ je třeba rozvíjet kapacity a 
metody pro hodnocení 
takových podmínek 


 
IV. Optimalizace sítě kvalitních služeb podnikatelských inkubátorů, VTP, inovačních center apod. 


a) rozvoj personálních kapacit a 
služeb podnikatelských 
inkubátorů a VTP, včetně 
vyhodnocení současné situace a 
vytvoření sítě VTP a PI napojené 
na EEN 


2011 2012 MPO A. Analýza současného stavu a 
potřeb optimalizace fyzické 
infrastruktury inkubátorů, 
VTP, CTT apod. 
B. Implementace doporučení 
vzešlých z analýzy 
C. Grantové schéma na 
podporu rozvoje týmu 
odborných pracovníků 
D. Monitoring účinnosti, 
účelnosti a přínosů pro 
ekonomiku plynoucí z 
poskytování těchto služeb 
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b) Specializované služby pro VTP, 
CTT, PI 


2011 2013 MPO Koordinace rozvoje funkcí 
této podpůrné infrastruktury 
ve spolupráci s regionálními / 
místními samosprávami či VŠ, 
které jsou obvykle jejich 
zřizovateli. Specializované 
služby pro VTP, CTT, PI – 
rozvoj strategie a asistence s 
koncepční tvorbou a evaluací 
přínosů jimi poskytovaných 
služeb 


c) Asistence při plánování 
průmyslově právní a obchodní 
strategie 


2011 2020 ÚPV, 
CzechTrade 
CzechInvest 
ve spolupráci 
s PI, CTT, 
VTP 


Zprostředkování 
specializovaného poradenství 
podnikům ze strany státem 
dotované podpůrné 
infrastruktury 


d) Monitoring efektu vynaložených 
prostředků. 


2012 2020 MPO Přínos uvedených služeb bude 
pravidelně monitorován a 
vyhodnocován – zejména 
formou sledování poptávky po 
nich, a střednědobého růstu 
firem, které tytu služby 
využily/využívají. 


 
V. Portál pro inovační podnikání 


Portál pro inovační podnikání  2011 2012 MPO, TAČR
Vytvoření a rozvoj webového 
portálu pro inovační podnikání 
a) komplexní informace o 
systému podpory inovací v ČR  
b) přehled programů na 
podporu transferu výsledků 
VaV do praxe 
c) jasné vymezení kompetencí 
jednotlivých agentur 
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í d) vytvoření komplexní 
databáze aktivit v oblasti 
aplikovaného výzkumu 
s informacemi, které z 
pracovišť aplikovaného 
výzkumu se zabývá 
specifickým výzkumem 
v daném oboru ‐ online 
dostupná nabídka inovativních 
nápadů/vyvíjených produktů 
nabízených potenciálním 
soukromým investorům k 
investici 
e) propojení portálu 
s BusinessInfo.cz   
f) propojení portálu s veřejně 
přístupnými údaji 
Informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací v 
souladu s jeho koncepcí, 
schválenou usnesením vlády 
ze dne 13. dubna 2011 č. 267. 


 
 








Změny v základním a středním školství  
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 Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Změny v základním a středním školství


Gestor  MŠMT  Spolugestor  MPSV,  MMR,  MF, 
MK, ČSÚ, MV 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2018 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Projekt je  zaměřený  na  zlepšení  fungování  systému  regionálního  školství. 
Doporučení  jsou úzce provázaná s částí politiky založené na evidenci a s projektem 
Změny  obsahu  vzdělávání  a  izolovaně  nemusí  dosáhnout  očekávaných  zlepšení 
výsledků regionálního školství. 
 
Projekt se skládá z pěti oblastí opatření: 
 
1) Zefektivnění řízení škol. Opatření zahrnují důraz na transformaci role ředitelů ve 
školách,  snížení  jejich  administrativní  zátěže  a  důraz  na  manažerskou  roli  a 
pedagogický  „coaching“.  Opatření  současně  zahrnují  již  plánované  reformy 
Dlouhodobého  záměru  ČR,  které  na  ředitele  přesouvají  vyšší  míru  osobní 
zodpovědnost za výsledky. 
 
2)  Zvyšování  kvality  pedagogických  pracovníků.  Tato  sada  opatření  cílí  na  změny 
důrazu učitelské přípravy na praxi, stejně tak jako na otevření alternativních cest do 
učitelské profese. Všechna opatření mají  za  cíl přilákat  více  talentovaných  lidí do 
školství a zlepšit  jejich přípravu. Učitelé  jsou zásadním  faktorem v kvalitě výsledků 
vzdělávání – jejich kvalitě tedy musí být věnována vyšší pozornost než dosud. 
 
3)  Vybudování  systému  podpory  škol,  ředitelů  a  učitelů.  Spolu  se  zvýšenou 
odpovědností a dnešní svobodou učitelů při tvorbě Školních vzdělávacích programů 
(ŠVP)  je  nutná  existence  nástrojů,  kterými  lze  pomoci  učitelům  či  školám,  které 
vykazují podprůměrné výsledky a mohou mít s přípravou a realizací ŠVP problémy. 
Tyto nástroje mají být založené na kooperativním přístupu a mají využívat dobrou 
praxi ve školách. 
 
4) Umožnit  cílenější  specifickou podporu  jak mimořádně nadaných  žáků,  tak  žáků 
sociálně  znevýhodněných.  Individuální přístup k  žákům  je nutný  jako obrana před 
přílišným  propadem  těch  nejméně  disponovaných  žáků  a  jako  využití  příležitosti 
rozvíjet potenciál mimořádně nadaných žáků. 
 
5) Optimalizace sítě škol. S demografickým vývojem je potřeba optimalizovat síť škol 
všech  zřizovatelů,  aby  se  zabránilo  plýtvání  veřejnými  prostředky.  Je  ale  důležité 
postupovat  systematicky  podle  přesně  specifikovaných  kritérií  (v  souladu 
s postupem  politik  založených  na  evidenci),  aby  se  zabránilo  nepodloženým 
politickým rozhodnutím regionálních zřizovatelů škol. Toto opatření zahrnuje nejen 
optimalizaci kapacit školních budov, ale i počtu pedagogických pracovníků. 
 
Příprava a  implementace opatření musí být prováděna na  základě  systematického 
uplatňování  přístupů  politik  založených  na  evidenci  (evidence  based  policies  ‐  ex 
ante a ex post analýzy  ‐ podrobněji popsáno též v Úvodu strategie, např. důraz by 
měl  být  dáván  na sběr,  analýzu  a  vyhodnocováni  empirických  dat  a  k 
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  jejich průběžným  úpravám  a  nutným  změnám  k docílení  co  největší  efektivity 


jakéhokoliv opatření.) 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Kvalita výuky na českých školách  je velice heterogenní a rozdíly mezi výsledky žáků 
rostou. Noví studenti pedagogických fakult se rekrutují z méně nadaných studentů, 
protože učitelská profese není pro většinu nadaných studentů atraktivní. Neexistují 
standardy  vykonávání  učitelské  profese;  začínajícím  učitelům  se  často  nedostává 
potřebného  praktického  uvedení  do  profese,  přičemž  se  zavedením  Rámcových 
vzdělávacích  programů  (RVP)  je  toto  obtížnější  než  v dobách  striktnějších  osnov. 
Reforma  regionálního  školství  se  z projektů  v oblasti  vzdělávání  jeví  jako 
nejdůležitější, neboť důsledky případného selhání dopadají na všechny další stupně 
vzdělávání. 
 
Způsob výuky spolu s kvalitou učitelů vytváří atraktivní atmosféru ve školách. Škola 
má  v  žácích  podporovat  zájem  po  poznání  a po dovednostech,  nikoliv  v nich 
vyvolávat  odpor  ke  škole  a  skepsi  k  užitečnosti  vzdělání.  Kromě  kurikulárních 
opatření (viz projekt Změny obsahu vzdělávání) je nutné změnit požadavky kladené 
na učitele  a  ředitele  regionálních  škol.  Ředitelé musí mít dostatečné pravomoci  k 
tomu, aby mohli manažersky řídit  jednotlivé školy, podporovat učitele v úspěšných 
učebních  aktivitách,  aby  mohli  nabízet  pomoc  slabším  učitelům  a  aby  mohli  v 
krajních případech propouštět nekvalitní učitele, kteří neprokazují snahu o zlepšení 
výsledků  své  práce.  Z ředitelů  škol  musí  být  zároveň  sňata  současná  vysoká 
administrativní zátěž. 
 
Učitelé nesmí  zastávat  roli pouhých  “předavačů vědomostí”. Učitelé  jsou klíčem k 
budoucímu úspěchu  svých  žáků. Učitelé musí  umět  žáky  zaujmout  a motivovat  k 
dalšímu studiu. Musí dokázat reagovat na různé typy talentů žáků a tyto talenty se 
pokoušet rozvíjet. Musí umět  identifikovat ty žáky, kteří naopak potřebují speciální 
pomoc v průběhu studia. To vyžaduje mimo jiné změny v přístup ve vzdělání učitelů. 
V České republice  jsou při vzdělávání učitelů věnovány učitelské praxi přibližně 4 % 
času  studia  (v porovnání  s průměrnými  20‐40 %  v  zahraničí). V ČR  jsou na učitele 
kladeny spíše  formální požadavky  (nutnost magisterského studia). Samotná kvalita 
učitelů  není předmětem dostatečného  zájmu  ani  výzkumu.  Samotné pedagogické 
studium je příliš často soustředěno na deklarativní (figurativní) kumulaci znalostí (ať 
už  oborových  nebo  pedagogických)  na  úkor  operačního  vědění,  což  dostatečně 
nepřispívá  ke  kvalitě  pedagogických  dovedností  budoucích  učitelů.  Nestandardní 
cesta  do  učitelské  profese  je  obtížná,  což  omezuje  podíl  učitelů  s bohatou  praxí 
v jiných profesích. 
 
Kvalita  učitele  je  zcela  zásadní  pro  kvalitu  výsledků  vzdělávání.  Spolu  se  změnou 
kurikulárního  zaměření  a  zvýšením  kvality  pedagogického  vzdělávání  především  v 
úrovni  BC  a  spolu  s  výrazným  posílením  praktické  přípravy  učitelů  posilující 
praktickou profesionalitu učitelů, je možno uvažovat o snížení formálního nároku na 
vzdělání učitele regionálního školství z úrovně MA na BC, aniž by to mělo negativní 
dopady na kvalitu výuky a výsledků. Projektový záměr nepředjímá výsledek, ale dává 
toto k vážné úvaze.  
 
Vedle  toho  v  českém  vzdělávacím  systému  chybí  podpora  učitelů,  především 
začínajících,  a  škol  se  slabými  výsledky.  Příklady  ze  zahraničí  ukazují,  že  cílený 
mentoring  slabších  učitelů  na  školách  zkušenými  a  úspěšnými  učiteli  pomáhá 
plošnému zlepšení výsledků vzdělávacího systému.  
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České  školství  také  nemá  nastaven  systém  péče  o mimořádně nadané  a  sociálně 
znevýhodněné žáky. Čeští žáci se častěji než v jiných zemích dělí do škol podle svého 
socioekonomického zázemí. V různých typech škol ale není systém nastaven tak, aby 
napomohl  „vytáhnout“  nejnadanější  žáky  na  vrchol  a  zároveň  nefunguje  cílená  a 
včasná podpora slabších, aby dokázali držet krok se svými vrstevníky. 
 
V důsledku  demografického  poklesu  a  nenaplněných  kapacit  škol  jsme  svědky 
neefektivit  ve  financování  regionálního  školství.  Existují  regionální  rozdíly 
v nesouladu  mezi  nabídkou  a  poptávkou.  Na  základě  analýzy  dostupných  nebo 
účelově  shromážděných  údajů  (politiky  založené  na  evidenci)  je  proto  třeba 
optimalizovat sítě regionálního školství. 
 


Příklad ze 
zahraničí 


Ve Finsku se hovoří o dvacet pět až čtyřicet let trvající vlně reforem. Výsledkem bylo 
kontinuální  zlepšování  výstupů  a  finální  zlepšení  studentů  v PISA  testech  v letech 
2000‐2006  z 535  na  553  bodů,  což  přepočteno  na  školní  roky  odpovídá  téměř 
polovině roku školní výuky navíc.1 Reformy vyústily v následující: učitelské povolání 
je  ve  Finsku  všeobecně  ve  veliké  úctě.  Učitelé  jsou  profesně  velmi  podporováni 
(sdílení dobré praxe, akademická podpora apod.) a od počátku  reforem  (šedesátá 
léta)  je  vzdělávání  v centru pozornosti politiků.  Školy  a pedagogové mají  značnou 
autonomii a  liberální přístup k žákům a  studentům, mezi nimiž nejsou od počátku 
vzdělávání  dělány  žádné  rozdíly.  Školy  také  vydatně  spolupracují  s regionálními 
stakeholdery. 
 
V Hong‐Kongu  začala  reforma  v  roce  1999.  Výsledkem  bylo  zlepšení  studentů  v 
testech PISA z 533 na 542 bodů, což přepočteno na školní  roky odpovídá přibližně 
čtvrtině  roku  školní  výuky  navíc.  Reforma  obsahovala  tyto  základní  principy:  (a) 
Zaměření na žáky a jejich kvalitu; (b) Strategie No‐Loser; (c) Zaměření na kvalitu; (d) 
Motivace k celoživotnímu učení; a  (e) Zapojení  široké  společnosti. Dále byl kladen 
důraz na  rozmanitost  školského  systému, morální  a  spirituální  rozměr  vzdělávání, 
došlo  k  vytvoření  inspirujícího  prostředí  pro  studenty  i  učitele  a  byl  vytvořen 
nestrnulý systém respektující tradice.2 
 
Inspiraci  je  také  možné  hledat  v ostatních  skandinávských  zemích,  v sousedním 
Sasku a Polsku, nebo v Belgii a v Singapuru. 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


                                                                 
1  Strukturovaný přehled finské školské reformy je možné dohledat na: https://www.msu.edu/user/frassine/EAD845%20‐


%20Educational%20Reform%20in%20Finland.pdf, str. 10. Přehled reforem je shrnut na: 
http://cc.joensuu.fi/~anti/publ/uudet/twenty_five_years.pdf, nebo v dokumentu Světové banky: 
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200‐1099079877269/547664‐


1099079967208/Education_in_Finland_May06.pdf ‐ shrnuto na: http://bertmaes.wordpress.com/2010/02/24/why‐is‐education‐in‐finland‐


that‐good‐10‐reform‐principles‐behind‐the‐success. 
2 Podrobnosti je možné projít na: http://www.e‐c.edu.hk/eng/reform/annex/Edu‐reform‐eng.pdf, resp. http://www.e‐
c.edu.hk/eng/reform/index_e.html. 
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Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


1. Zefektivnit řízení škol  ∙ Méně administrativní zátěže 
ředitelů škol 


∙ Důraz ředitelské role na 
zvyšování kvality vzdělání 


∙ Omezení funkčního období 
ředitelů 


∙ Posílit reálnou zodpovědnost 
ředitelů za odbornou a 
pedagogickou úroveň 
vzdělávání školy 


∙ Počet zrušených 
nadbytečných pravidel 
(zákonů a předpisů), které 
zatěžují ředitele škol 


∙ Vyšší % vyměněných ředitelů 
po ukončení jejich období 
nebo pro nedostatečnou 
kvalitu jimi vedených škol než 
nyní 


2. Zvýšit kvalitu učitelů  ∙ Existující požadavky na 
učitelskou profesi  


∙ Kvalita uchazečů o 
pedagogické vzdělání (studijní 
dispozice uchazečů), projevené 
preference v přijímacím řízení 
na pedagogické fakulty 


∙ Délka praxe v učitelském 
studiu 


∙ Počet učitelů s praxí či se 
vzděláním v jiných 
(nepedagogických) oblastech 


∙ Větší účast profesionálních 
koučů a mentorů, kteří se 
věnují pedagogům 


∙ Vyšší % nejlepších studentů 
(různých oborů) se rozhodlo 
pro pedagogickou profesi 


∙ Větší množství praxe ve 
studijních programech 
pedagogických fakult 


∙ Více učitelů z praxe 
(odborníci z jiných profesí) 


∙ Počet profesionálních koučů 
a mentorů, kteří se věnují 
pedagogům 







Změny v základním a středním školství  


 
5 
 


V
zd
ě
lan


o
st


21 


3.  Vybudovat  systém  podpory 
škol 


∙ Dostupnost modelových ŠVP 


∙ Využívání mentoringu na 
slabších školách 


∙ Zavést a podporovat sdílení 
dobré praxe 


∙ Kvalitativní průzkumy dobré 
praxe prováděné Českou školní 
inspekcí (ČŠI) 


∙ Mentoring a koučing škol 
(dlouhodobá udržitelnost 
stávajícího projektu vzdělávání 
mentorů) 


∙ Systematický monitoring 
vzdělávání a využití výsledků 
k tvorbě nových a revizi 
stávajících opatření 


∙ Existence modelových ŠVP 


∙ Větší počet škol užívajících 
oproti současnosti mentoring 


∙ Větší % škol zapojených do 
monitoringu dobré praxe a 
do sdílení dobré praxe 


4.  Zlepšit  podporu  mimořádně 
nadaných  a  sociálně 
znevýhodněných žáků 


 Zlepšení postavení a 
schopností těchto žáků 


 Rychlost identifikace 
znevýhodněných žáků a 
zprostředkování 
dodatečné formy 
aktivní intervence 


∙ Počet podpořených žáků, resp. 
jejich výsledky 


∙ Korelace mezi výsledky žáků a 
jejich socioekonomickým 
zázemím 


∙ Podíly žáků s nedostatečnými 
vzdělávacími výsledky 


∙ Zvýšení počtu žáků, kteří byli 
oproti současnosti podpořeni 


∙ Snížení závislosti výsledků 
žáků na jejich 
socioekonomickém zázemí 


∙ Nižší počet žáků 
s nedostatečnými 
vzdělávacími výsledky 


5.  Optimalizace  regionálního 
školství 


Počet  nevyužitých míst  ve  školách 
(počet  zrušených  přebytečných 
míst na školách) 


∙ Výše ušetřených prostředků 
za zrušené školy 


∙ Zvýšení koncentrace žáků a 
kvalitních pedagogů v 
menším počtu škol 


 
 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Instituce a 
jednotlivci 


Základní a střední školy
Konzervatoře  
Základní umělecké školy  
Česká školní inspekce 
Zřizovatelé ZŠ a SŠ 
Pedagogický a řídící personál 


Finanční dopady 
Nelze jednoduše vyčíslit. 
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Popis realizace 
 
V souladu s obsahem úvodní části projektu, sekce politiky založené na evidenci,  je pro cíl Zefektivnění  řízení škol 
nutné, aby MŠMT spolu s vedením škol vytipovalo zbytečnou a zatěžující legislativu a následně ji eliminovalo. Tím 
dá ředitelům škol prostor pro orientaci na kvalitu instituce a její výsledky. Paralelně je vhodné vytvořit podpůrné a 
vzdělávací nástroje pro ředitele škol pro oblast mentoringu a koučingu podřízených. 
 
Cíl Zvýšení kvality učitelů vyžaduje vypracování standardů profese učitele s ohledem na Národní databázi povolání 
–  databázi  kompetencí  (žáků  a  studentů). Na  základě  standardů  je  pak možné  začít  hodnotit  kvalitu  výsledků 
učitelů,  jejich  rozvoj,  zprostředkovávat dobrou praxi,  ale  také pomáhat učitelům dosahovat  lepších  výsledků  ve 
vzdělávací činnosti a v jejich profesním a kariérním růstu. S tím souvisí i cíl Vybudování systému podpory škol. Školy 
potřebují znát standardy kvality výsledků vzdělávání pro své vzdělávací programy. Zavedení standardů do praxe, 
následné hodnocení škol a pomoc školám se slabými výsledky (mentoring, koučing a sdílení dobré praxe) je, jak se 
ukazuje v zahraničí, jedním z důležitých kroků ke zvýšení kvality škol. To předpokládá i změnu fungování a částečně 
i obsahu výkonu práce České školní inspekce. 
 
Silnou stránkou českého školství není ani práce s mimořádně nadanými žáky a se sociálně znevýhodněnými žáky. 
Čtvrtý  cíl  tak  prostřednictvím  individuálního  přístupu  k oběma  skupinám  žáků  počítá  se  zvýšením  jejich 
kompetencí, a následně pak zlepšením jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. To bude vyžadovat sérii 
komplexních opatření, která musí být navázána na další aspekty školské reformy. 
 
Politicky  citlivým,  ale  vzhledem  k vývoji  populace  aktuálním  tématem  je  Optimalizace  regionálního  školství. 
V souladu  s postupy  uvedenými  v úvodu  karty  (politiky  založené  na  evidenci),  je  zapotřebí  věcně  a odborně 
přistoupit  k optimalizaci  počtu  regionálních  škol  s ohledem  na  potřeby  oborové  poptávky  nejen  v jednotlivých 
regionech, je‐li možné ji odhadnout. 
 


Výstupy projektu 
 
Zvýšení kompetencí žáků. 
 
Fungující systém podpory škol v oblasti kvality. Vypracování standardů učitelského povolání. Zvýšení kvality učitelů 
prostřednictvím podpory zkušených koučů a mentorů. Využití potenciálu mimořádně nadaných žáků a adekvátní 
vzdělávání žáků sociálně znevýhodněných. 
 
Eliminace nadbytečné legislativy vztahující se k regionálnímu školství. 
 
Optimální  síť  regionálních  škol  odpovídající  aktuálním  i  budoucím  potřebám  plánovaným  na  základě  přístupu 
politik založených na evidenci. 
 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Zefektivnění řízení škol  2011  2018
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 Výrazným 
způsobem omezit 
administrativní 
zátěž škol a jejich 
vedení 


2011  2015 MŠMT ∙ Uvolnit prostor pro výraznější roli 
managementu v oblasti pedagogického 
vedení, dohledu a koordinace (koučing: 
motivace učitelů, podpora dobrých 
přístupů, podpora aktivit mimo vyučování, 
vytváření atmosféry týmové spolupráce a 
sounáležitosti – atmosféra školy, apod.). 


∙ Zavedení auditu administrativní náročnosti 
regionálního školství je tak široký problém, 
že je zapotřebí řešit ho na meziresortní 
úrovni. (Je nutné snížit i administrativní 
náročnost přímého pedagogického 
personálu. Nejen MŠMT, ale i kraje, obce 
apod. školy úkolují.) 


∙ Změna školského zákona. 


 Změnit roli 
ředitelů ve 
školách a jejich 
zodpovědnost za 
výuku 


2011  2014 MŠMT ∙ Ředitelé, vedle učitelů, mají na výsledky 
vzdělávání zásadní vliv. Zavést časově 
omezenou funkci ředitelů základních i 
středních škol (např. 6 let), prohloubit 
osobní odpovědnost ředitele za kvalitu 
dosahovaných výsledků. 


∙ Realizovat navrhovaná opatření v DZ ČR 
II.2.2.9 (hodnocení ředitele, nový systém 
výběru, přípravy, hodnocení a rozvoje 
ředitelů). 


 Vytvořit 
clearingové 
centrum pro 
proces 
přijímacího řízení 
na SŠ podle 
zahraničních 
modelů 


2012  2018 MŠMT, 
MV 


∙ Stávající zcela decentralizovaný systém 
zatěžuje školy složitou administrativou a 
nejistotou ohledně zapsaných žáků. Žákům 
a jejich rodičům systém komplikuje 
přechod na střední školu. 


∙ Při zachování autonomie škol v nastavení 
vlastního přijímacího řízení, umožňuje 
dosažený rozvoj IT infrastruktury 
(CzechPoint) použít centrální koordinaci 
přihlášek a zápisů na jednotlivé školy. 


∙ Ve vybraném kraji aplikovat pilotní projekt 
a zjistit, zda pozitiva převládají nad 
negativy. 
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  Zvýšení kvality učitelů  2011  2014 MŠMT ∙ Zřejmě budou potřebné změny zákona o 


pedagogických pracovnících. To se 
v minulosti neukázalo jako účinné a 
dostatečné. Je třeba hledat především 
nelegislativní postupy. 


∙ Zabezpečit růst reálných mezd pedagogů, 
aby se učitelství stalo konkurenceschopnou 
profesí i pro nadanější část populace. 


∙ Snížit nábor na pedagog. fakulty, který je 
neúměrný budoucí poptávce po učitelích a 
soustředit se především na dispozice 
uchazečů. 


∙ Vypracovat profil absolventa učitelství ZŠ a 
SŠ. 


∙ Stanovit standard profese učitele ZŠ a SŠ. 


 Nově definovat 
požadavky na 
učitelskou profesi 


2011  2013 MŠMT ∙  V současnosti neexistují standardy profese 
učitele. Nutno vypracovat. 


 Usnadnit vstup 
do učitelské 
praxe pro 
zájemce s praxí 
z jiných oborů 


2011  2013 MŠMT ∙ Umožnit flexibilnější přístup 
k pedagogickému a didaktickému vzdělání, 
než je v současnosti, aby se tak rozšířily 
možnosti vstupu do učitelské praxe 
vyššímu počtu zájemců. 


 Odklon od 
formálních k 
reálným nárokům 
na kvalitu 
pedagogů 


2011  2015 MŠMT ∙ Spolu se změnou kurikulárního zaměření a 
zvýšením kvality pedagog. vzdělávání 
především v úrovni bakalářů (BC) a spolu s 
výrazným posílením praktické přípravy 
učitelů posilující praktickou profesionalitu 
učitelů, je možno vážně uvažovat, aniž by 
byl předvídán výsledek této úvahy, o 
snížení formálního nároku na vzdělání 
učitele regionálního školství z magisterské 
úrovně (MA) na BC, aniž by to mělo 
negativní dopady na kvalitu výuky a 
výsledků. 


 Zavést 
pedagogické 
kurzy jako 
nástavbu nad 
jakékoliv 
nepedagogické 
BC studium  


2011  2012 MŠMT ∙ Umožnit tak talentovaným absolventům 
jiných škol po několikatýdenním 
pedagogickém tréninku učit. Tato praxe má 
velmi dobré výsledky ve Velké Británii. 
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 Zavést systém 
hodnocení učitelů 
a především 
zpětné vazby pro 
učitele 


2011  2014 MŠMT ∙ Systémem monitoringu a koučingu jak ze 
strany ředitelů škol, tak i ze strany 
externích odborných hodnotitelů. 


∙ Pomáhat učitelům pomocí zpětné vazby (i 
ze strany žáků) zlepšovat výkony. 


 Zavést motivující 
kariérní řád pro 
učitele 


2011  2014 MŠMT ∙ Kariérní systém nesmí být založen na 
požadavcích na formální vzdělávání, ale 
musí zohledňovat i kvalitu práce učitelů a 
kvalitu jejich výsledků ve vzdělání. 


∙ Vyžaduje novelizaci zákona o 
pedagogických pracovnících.  


 Vytvořit systém 
podpory a 
celoživotního 
vzdělávání učitelů 


2011  2014 MŠMT ∙ Tento systém se nesmí stát hodnotícím 
systémem pro kariérní růst na základě 
absolvovaných kurzů a škol (to povede jen 
ke „sbírání razítek a certifikátů“). 


 Podporovat 
profesní rozvoj 
učitelů výměnou 
příkladů nejlepší 
praxe 


2011  2014 MŠMT ∙ Např. Boston – podpora zkušenějšími 
pedagogy, koučování ředitelem, mentoring 
pro nové učitele. 


 Podpořit sdílení 
dobré praxe mezi 
školami 


2011  2014 MŠMT ∙ Finančně i koordinačně, medializace, 
webové stránky apod. 


∙ V tomto bodě by mohla velmi dobrou 
úlohu sehrát ČŠI (podrobnosti viz Rámec 
strategie konkurenceschopnosti (NERV) a 
konec dokumentu věnovaný ČŠI). 


 Zaměřit výuku na 
pedagog. 
fakultách a na 
učitelských 
oborech více na 
operační vědění, 
praktické 
pedagogické 
dovednosti a 
posílit výuku 
didaktiky a 
metodiky výuky 


2011  2014 MŠMT ∙ V současnosti tvoří praxe na pedagog. 
školách pouhá 4 % studia. MŠMT hovoří o 
zvýšení povinné praxe na 8 %. Ve světle 
zahraničních zkušeností, kde se praxe 
pohybuje v rozmezí 20‐40 % doby studia, 
se však i 8 % nejeví jako dostatečné. 


∙ Je nutné zrevidovat obsah výuky směrem 
ke kooperačním znalostem a způsob výuky 
didaktiky a metodiky výuky. 
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odpovědnost za 
ověřování a 
dosahování 
kvality výsledků 
vzdělávání (mezi 
učitele, ředitele, 
zřizovatele a 
MŠMT) 


2011  2014 MŠMT ∙ Viz výše, část politiky založené na evidenci. 


 Posílit empirický 
výzkum kvality 
učitelů  


2011  2014 MŠMT ∙ Lze realizovat na VŠ a ve výzkumných 
organizacích formou orientovaných 
projektů základního a aplikovaného 
výzkumu. 


Vybudovat  systém 
podpory škol 


2011  2014 MŠMT


 Analyzovat 
možné náklady, 
přínosy a 
proveditelnost 
níže 
specifikovaných 
opatření 


2011  2014 MŠMT ∙ Více než kde jinde je k problému nutno 
přistoupit na základě politik, které budou 
založené na evidenci. 


 Zavést standardy 
kvality výsledků 
vzdělávání (KVV) 
do rámcových 
vzdělávacích 
programů (RVP), 
standardy jasněji 
definovat a 
ustanovit 
zodpovědnost za 
jejich 
(ne)dosahování 


2011  2014 MŠMT ∙ Předpokládá změnu školského zákona 


∙ Předpokládá i částečnou změnu fungování 
ČŠI (podrobněji v samostatném bodě). 


 Připravit vzorové 
ŠVP pro učitele, 
kteří nechtějí 
nebo nejsou 
schopni připravit 
své vlastní 


2011  2014 MŠMT


 Oceňovat dobrou 
praxi škol nebo 
učitelů 


2011  2014 MŠMT ∙ Finančně i koordinačně, medializace, 
webové stránky (viz zpráva NERV). 
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 Vytvořit systém 
podpory slabých 
škol a umožnit 
personální 
změny, pokud 
škola není 
ochotná 
přistoupit na 
opatření vedoucí 
k jejímu zlepšení 


2011  2013 MŠMT ∙ Úpravy školského zákona a pravidel 
financování regionálního školství. 


 Zavést pravidelný 
a systematický 
monitoring 
výsledků 
vzdělávací 
činnosti 
(výběrová 
šetření, 
longitudinální 
studie, atd.), 


2011  2018 MŠMT 
(MPSV) 


∙ Pravidelně se opakující výběrová šetření 
gramotnosti podobná PISA a TIMSS v 
klíčových fázích průchodu vzdělávací 
soustavou. 


∙ Longitudinální šetření v souladu se 
standardy výzkumu světové úrovně 


∙ Pro vznik nástrojů monitoringu využívat 
dostatek prostředků Operačních programů 


∙ Monitoring využívat ke kontrole přidané 
hodnoty škol, uplatnění absolventů na trhu 
práce, i pro lokalizování nejlepší praxe v 
českém školství. 


∙ Naopak dávat si pozor na výsledky 
případných plošných šetření a netrestat 
školy za neadekvátní výsledky ‐ hrozí 
nebezpečí, že školy budou žáky učit na 
testování, a nikoli vzdělávat. 


∙ Výsledky monitoringu používat k tvorbě 
nových opatření a k revizi a případné 
změně stávajících vzdělávacích politik. 


Zlepšit  podporu 
mimořádně  nadaných  a 
sociálně  znevýhodněných 
žáků 


2011  2013


 Identifikace 
mimořádně 
nadaných žáků na 
školách a 
příprava 
individuálních 
plánů podle jejich 
potřeb 


2011  2013 MŠMT, 
následně 
ZŠ, ŠŠ 


∙ Vyžaduje zdokonalení a systematizaci 
diagnostických nástrojů a diagnostické 
praxe. 
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poskytování 
systematické a 
cílené podpory 
sociálně 
znevýhodněným i 
mimořádně 
nadaným žákům 
(včasná péče, 
předškolní 
vzdělávání, 
zájmové aktivity, 
péče asistentů, 
psychologů a 
speciálních 
pedagogů) 


2011  2013 MŠMT ∙ Nejúspěšnější školské systémy (finský, 
kanadský, norský) se zaměřují na podporu 
nejslabších žáků, neboť to výrazněji než 
zaměření na nejnadanější žáky zvyšuje 
znalostní průměr. 


∙ Tyto země nejenže vydávají na své školské 
systémy více prostředků vzhledem k HDP 
(Finsko kupř. zhruba třikrát více než ČR), 
ale především jsou tyto prostředky 
vynakládány hospodárněji a efektivněji. 


 Na sociálně 
znevýhodněné 
žáky používat 
princip no child 
left behind 


2011  2013 MŠMT ∙ Principem no child left behind se rozumí 
individuální péče věnovaná nejslabším 
žákům, resp. každému žákovi, aby oproti 
svým spolužákům nebylo vzhledem ke 
svým možnostem příliš pozadu. 


∙ Je třeba zrychlit identifikaci sociálně 
znevýhodněných žáků a doručení adekvátní 
formy intervence. 


 Zlepšení 
výchovného 
poradenství 


2011  2013 MŠMT ∙ Nedokonale rozvinutá oblast českého 
školství. 


∙ Příklad z Kanady: Výchovnými poradci se 
stávají nejlepší učitelé s dlouholetou praxí 
(je to jeden ze stupňů kariérního řádu). 
Výchovnými poradci jsou na plný úvazek, 
ve škole velikosti běžného českého 
gymnázia jsou tito výchovní (kariérní) 
poradci tři. 


 Zkvalitnění 
kariérního 
poradenství 


2011  2013 MŠMT ∙ Neuspokojivou situaci v kariérním 
poradenství na školách podrobilo kritice 
hodnocení OECD3, kde je také uvedena 
řada praktických doporučení k realizaci. 


Optimalizování sítě škol  2011  2015


 V každém kraji 
provést analýzu 
struktury a 
potřebnosti škol 


2011  2013 MŠMT, 
MMR, 
ČSÚ, 
kraje 


∙ Opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011‐
2015). 


                                                                 
3 OECD VET Review: Učení pro praxi – Přezkumy odborného vzdělávání a přípravy prováděné OECD – Česká Republika 
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 Připravit strategii 
optimalizace sítě 
škol pro 
dlouhodobou 
perspektivu 
vývoje populace a 
oborové 
přiměřenosti 


2011  2014 MŠMT, 
MMR, 
ČSÚ, 
kraje 


∙ V tomto bodě je více než jinde zapotřebí 
dbát podrobných expertních analýz trendů 
vývoje populace 


∙ Viz výše, část politiky založené na evidenci. 


Změny  v rámci  České 
školní inspekce (ČŠI) 


2011  2013 MŠMT


 Analyzovat 
potřebné změny 
zákona 
umožňující 
změny zaměření 
ČŠI 


2011  2013 MŠMT ∙ Předpokládá následnou změnu školského 
zákona. 


 Zaměřit 
pozornost ČŠI k 
nově nastaveným 
standardům, 
posílit důraz na 
sledování kvality 
výsledků 
vzdělávací 
činnosti (kvality 
škol) 


2011  2013 MŠMT ∙ Práce ČŠI se v současnosti spíše zaměřuje 
na kontrolu plnění formálních požadavků 
ze strany ZŠ a SŠ. Nově nastavené 
standardy (kvality) výsledků vzdělávání a 
vzdělávací činnosti by se ČŠI mohly stát 
vodítkem pro efektivní působení na poli 
zvyšování kvality českých ZŠ a SŠ. 


 Propojení 
databází různých 
institucí včetně 
ČŠI, ÚIV, NÚOV a 
využití dat 
k aplikačně 
orientovanému 
výzkumu na 
podporu politik 
založených na 
evidenci 


2011  2013 MŠMT ∙ Podřízené instituce MŠMT disponují řadou 
cenných databází – informací, které by 
společně s informacemi z dalších institucí 
mohly velmi dobře sloužit pro účely 
empirického výzkumu. Nově získané 
informace o zkušenostech nabytých při 
koučování a mentorování by se (při 
vhodném vložení do databází) mohly stát 
cenným materiálem pro budoucí 
rozhodování v oblasti školství. 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Zavedení jednotného výplatního místa


Gestor  MPSV  Spolugestor  MF, MV 


Zahájení projektu  1.4.2011  Ukončení projektu  31.12.2012 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


A. Snížení nákladů administrativy sociálních dávek 
B. Zřízení jednotného výplatního místa 
 


Ad. A: Změny v oblasti výplaty nepojistných dávek  (snížení výdajů na administraci 
agend,  bezhotovostní  výplata  dávek,  jednotný  informační  systém,  rozvoj  sítě 
poskytovatelů  sociálních  služeb,  lepší  zacílení  a  efektivita  dávek).  V  této  části 
projektu  bude  zaveden  jednotný  informační  systém  práce  a  sociálních  věcí. 
Současně bude zavedena tzv. sociální karta jako nástroj, který v sobě sloučí funkce 
identifikační, autentizační a platební. Důležitou součástí opatření v  této  části bude 
také postupné  sjednocování některých dávek do přehlednějších  a  lépe  zacílených 
dávek.  Podpora  rozvoje  poskytovatelů  sociálních  služeb  bude  realizována  výše 
uvedenými  opatřeními,  kdy  v  důsledku  lepšího  zacílení  dávek  bude  posíleno 
financování  tohoto  segmentu  služeb.  Další  forma  podpory  se  uskuteční 
prostřednictvím projektů financovaných z ESF. 
 
Ad. B: V  rámci  tohoto projektu  vznikne  jedno  výplatní místo,  kterým  bude Úřad 
práce  České  republiky,  které  zabezpečí  výplatu dávek  ze  systému hmotné nouze, 
státní  sociální  podpory  a  výplatu  podpory  v  nezaměstnanosti.  Odstraní  stávající 
roztříštěnost místa výplaty dávek. Tato část projektu bude spočívat v  legislativních 
úpravách, které převedou agendu hmotné nouze a některé další související agendy z 
obcí  a  krajů na Úřad práce  ČR.  Tímto opatřením bude dokončen proces převodu 
výplaty  a  administrace  nepojistných  sociálních  dávek  do  přímého  výkonu  státní 
správy. Součástí bude výrazné zkvalitnění informačně datového zázemí pro realizaci 
evidencí podloženého formování sociální politiky.  


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Příprava  obou  opatření  již  započala  a  neuspokojivá  situace  je  již  zmapována 
v návrzích  zákonů  v rámci  návrhu  sociální  reformy.  Jde  o  poměrně  komplexní 
změny, u kterých  je  třeba mít stále na zřeteli  jejich cíle v rámci sociální  reformy a 
jejichž  účinnost  bude  třeba  průběžné  a  dlouhodobě  vyhodnocovat  a  na  základě 
potřeby vhodně upravovat, aby tyto změny plnily svou funkci. 


Příklad ze 
zahraničí 


V Austrálii, byly  zrušeny  jednotlivé úřady  a nahrazeny pobočkami  jednoho úřadu, 
tzv.  Multiservice  delivery  agency,  který  komplexně  řeší  výplatu  všech  dávek  a 
poskytování komplexních služeb občanům. O centralizaci výplaty dávek do jisté míry 
uvažuje Velká Británie, ve formě tzv. joined‐up government.  


 
 


Cíle a měřítka projektu 
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 Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Ad  A. Cílem je zefektivnění administrace výplaty sociálních 
dávek  včetně  snížení  administrativní  zátěže  pro  příjemce 
těchto dávek.  
 


Snížení 
administrativních 
nákladů agendy 
sociálních dávek. 
 
Časová  náročnost  ze 
strany klientů 


40 mil. Kč/rok 2012


Ad  B.  Cílem  je  zefektivnit  výplatu  a  administraci 
nepojistných  sociálních  dávek  do  přímého  výkonu  státní 
správy.  Součástí  cíle  je  také  zkvalitnit  informace  o 
poskytovaných dávkách a příjemcích  tak, aby se  informace 
mohly  využívat  k hodnocení  dopadů  opatření  a  politik  a 
k včasné  identifikaci  koncentrace  sociálních  problémů. 
Systém  musí  být  budován  jako  otevřený,  umožňující 
integraci  dalších  výplatních  titulů  (například  nevratná, 
sociální  situací  studenta  podmíněná  finanční  pomoc 
studentům vysokých škol). 


Úspora provozních 
výdajů plynoucích ze 
sjednocení agend. 
 
Snížení časové 
náročnosti ze strany 
klientů 
 


184  mil.  Kč/rok 
2012 
 
 
Alespoň o 10 %. 
 


 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Skupina 1  Příjemci sociálních dávek 


Skupina 2 
Obce a kraje 


Finanční dopady 
Snížení  administrativních  nákladů  agendy  sociálních  dávek  (40 mil.)  +  rozpočtová 
kapitola MPSV, úspora provozních výdajů plynoucích ze sjednocení agend (184 mil.) 
+ rozpočtová kapitola MPSV 


 


Popis realizace projektu 
 


Popis realizace opatření A. 


 
Příprava  legislativních  opatření  je  ve fázi  projednávání  Legislativní  radou  vlády.  V dalších  fázích  legislativního 
procesu a při následné implementaci je třeba bedlivě sledovat původní cíle tohoto opatření. Na konci legislativního 
procesu a  implementace projektu  je třeba zpracovat podrobné ex‐post hodnocení toho, zda bylo dosaženo cíle a 
zavést procesní monitoring umožňující další dolaďování systému. 
 
 
 


Výstupy projektu opatření A.  


 
Změny legislativní povahy a administrativně‐organizačního charakteru. 
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Popis realizace opatření B.  


 
Příprava  legislativních  opatření  je  ve fázi  projednávání  Legislativní  radou  vlády.  V dalších  fázích  legislativního 
procesu a při následné implementaci je třeba bedlivě sledovat původní cíle tohoto opatření. Na konci legislativního 
procesu  a  implementace  projektu  je  třeba  zpracovat  ex‐post  hodnocení  toho,  zda  bylo  dosaženo  cíle  a  zavést 
procesní monitoring umožňující další dolaďování systému. 
 


Výstupy projektu opatření B.  


 
Změny legislativní povahy a administrativně‐organizačně technického charakteru.  
 
 


Harmonogram projektu   
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Změna legislativního rámce 2011 31.12. 
2011 


MPSV Návrh zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvi‐
slosti se sjednocením výplaty 
nepojistných sociálních dávek 


Přechod agend nepojistných dávek 
na Úřad práce ČR 


2011 31.12. 
2011 


MPSV, 
Úřad 
práce 


Organizační příprava přechod
u agend nepojistných dávek 
na Úřad práce ČR 


Aplikace nové právní úpravy 1.1.2012 31.12. 
2012 


MPSV     
a Úřad 
práce ČR 


Aplikace sjednocené agendy
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Státní energetická koncepce (SEK) a strategické 


usměrňování 


Gestor  MPO  Spolugestor 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2014 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Státní  energetická  koncepce  patří  k  základním  součástem  hospodářské  politiky 
České  republiky.  Je  výrazem  státní  odpovědnosti  za  vytváření  podmínek  pro 
spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření 
podmínek  pro  její  efektivní  využití,  které  nebudou  ohrožovat  životní  prostředí  a 
budou  v  souladu  se  zásadami  udržitelného  rozvoje.  Tuto  zákonnou  odpovědnost 
stát  naplňuje  stanovením  legislativního  rámce  a  pravidel  pro  chod  a  rozvoj 
energetického  hospodářství.  Státní  energetická  koncepce  ve  své  vizi  konkretizuje 
státní  priority  a  stanovuje  cíle,  jichž  chce  stát  dosáhnout,  při  ovlivňování  vývoje 
energetického hospodářství v podmínkách tržně orientované ekonomiky. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Stávající  SEK  byla  schválena  vládou  České  republiky  dne  10.  3.  2004.  Koncepce 
definuje priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a popisuje konkrétní 
realizační  nástroje  energetické  politiky  státu.  Součástí  je  i  výhled  do  roku  2030. 
Během  doby  od  schválení  SEK  došlo  v  sektoru  energetiky  k  vývoji,  kdy  je  více 
akcentována potřeba po nízkoemisních nebo bezemisních  zdrojů  a byly  zavedeny 
nové požadavky, včetně systému obchodování s emisemi EU‐ETS. V důsledku těchto 
změn je potřebné přizpůsobit SEK, tak aby byla energetika konkurenceschopná. 


 
Evropa 2020 
Oblast energetiky  je  také důležitou  součástí  strategie Evropa 2020, kde  jednou  ze 
sedmi klíčových  iniciativ představuje "Evropa méně náročná na zdroje". Cílem této 
iniciativy  je  podpořit  posun  směrem  ke  společnosti méně  náročné  na  zdroje  a  s 
nízkou produkcí uhlíku, jež využívá všechny zdroje účinným způsobem. Iniciativa má 
oddělit  hospodářský  růst  od  využívání  zdrojů  a  energií,  snížit  emise  CO2,  zvýšit 
konkurenceschopnost a podpořit větší energetickou bezpečnost. Dlouhodobých cílů 
Energetické  politiky,  tj.  zajištění  dlouhodobě  udržitelných  spolehlivých  dodávek 
energií za přijatelné ceny pro konečné spotřebitele bez negativních dopadů na HDP 
nelze  dosáhnout  se  stávajícími  technologiemi  a  "business  as  usual",  na  tom  se 
shoduje celá EU. Je zapotřebí nových technologií v širším slova smyslu, na úrovni EU 
je za tím účelem ve fázi  implementace Strategy Energy Technology Plan  (SET Plan) 
plán výzkumu, vývoje, inovací a demonstrací nových technologií. 


Příklad ze 
zahraničí 


Státní energetická koncepce je běžnou součásti energetické politiky států EU. 
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Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Dosažení vyváženého energetického mixu všech pěti 
základních energetických komodit (pevná, plynná, kapalná 
paliva, jádro a obnovitelné zdroje). Vyvážený energetický 
mix omezí dopad zvýšení ceny některých energetických 
komodit na ceny energií. 


Zvýšení energetické 
bezpečnosti  


Podíly 5 základních 
energetických 
komodit 
v energetickém 
mixu budou 
vyvážené do roku 
2050. 


Reálný rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na 
plnění mezinárodních závazků ČR (v horizontu do roku 2050 
ze současného podílu cca 6% na celkové spotřebě 
primárních energetických zdrojů na cílových cca 15%).  


Zvýšení využívání 
obnovitelných zdrojů  


Zvýšení podílu OZE 
v energetickém 
mixu na 15% do 
roku 2050.  


Snížení emisí skleníkových plynů v horizontu do roku 2050 o 
cca 60% povede k významné úspoře nákupu emisních 
povolenek a zlepšení stavu životního prostředí.  


Snížení emisí 
skleníkových plynů 
 
 


Snížení emisí 
skleníkových plynů 
o 60% do roku 2050 
(proti roku 1990). 
 
 


Ustavení Stálé pracovní skupiny pro strategii VaVaI v oblasti 
energetiky (SPSS), institucionalizace průběžné komunikace 
SPSS se zainteresovanými subjekty reprezentovanými 
převážně technologickými platformami, zejména TPUE a 
strategické usměrňování veřejné podpory VaVaI včetně 
zapojení do mezinárodní spolupráce v sektoru energetiky.  
 
Rozvoj inteligentních sítí, řídících systémů a elektromobility 
bude po roce 2030 zásadním faktorem plnění strategických 
cílů státu, dopravní systémy založené na elektřině  – ať již 
přímo nebo prostřednictvím vodíkového hospodářství.  


Rozsah strategického 
usměrňování veřejné 
podpory VaVaI 
v sektoru energetiky 


 


Podíl projektů VaVaI 
s podílovou účastí 
průmyslu a podíl 
zapojení VaVaI do 
mezinárodní 
spolupráce 


 


Rozvoj inteligentních 
sítí 


Vyšší návratnost 
veřejných výdajů na 
podporu VaVaI 
v sektoru energetiky, 
Vyšší investice 
průmyslu do oblasti 
VaVaI v sektoru 
energetiky a 
Zvýšení efektivity 
VaVaI v sektoru 
energetiky sdílením 
výsledků 
v mezinárodních 
projektech.  


 


Hlavní dotčené skupiny 
 


Podnikatelská 
veřejnost 


Cílovou skupinou jsou všichni odběratelé energií, včetně výrobního průmyslu a tedy i 
všichni koneční zákazníci. 
 


Finanční dopady 
Realizace projektu má  finanční dopady do cen energií a návazně do cen výrobků a 
poskytovaných služeb. 
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Popis realizace projektu 
 
1) Příprava nové Státní energetické koncepce bude zpracována na základě těchto požadavků: 


 Nezávislost na  cizích  zdrojích energie, na  zdrojích energie  z rizikových oblastí, na  spolehlivosti dodávek 
cizích zdrojů. 


 Bezpečnost  zdrojů  energie  včetně  jaderné  bezpečnosti,  spolehlivost  dodávek  všech  druhů  energie, 
racionální decentralizace energetických systémů. 


 Udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí, ekonomický a sociální rozvoj. 
 
2)  Ustavení  stálé  pracovní  skupiny  pro  strategii  VaVaI  v oblasti  energetiky  (SPSS)  v rámci  Rady  vlády  pro 
energetickou a surovinovou strategii České republiky (Rada) v souladu s Článkem 7 jejího statutu a schválení jejího 
jednacího řádu.  
 
3)  Analýza materiálů  vypracovaných  TPUE  a  jejich  zobecnění  z pohledu  státní  správy,  projednání  s dotčenými 
subjekty a návrh způsobu strategického usměrňování v jednotlivých segmentech VaVaI. 
 
4) Zavedení funkčního systému pro strategické usměrňování veřejné podpory VaVaI v oblasti energetiky. 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gesto
r 


Popis 


Zpracování Státní energetické 
koncepce 


 


2011 2011
 


MPO
   


Ustavení SPSS  1.5.2011 31.8.2011
 


Předse
da Rady 


Zajistit funkčnost SPSS 
v požadovaném termínu 


Zkušební model strategického 
usměrňování 


 


1.9.2011 31.12.2011 SPSS Vypracování zkušebního 
modelu a jeho schválení 
příslušnými orgány 


Aplikace zkušebního modelu  1.1.2012 31.12.2013 SPSS Aplikace strategického 
usměrňování 


Vyhodnocení zkušebního modelu 
a návrh jeho korekce 


1.7.2013 31.12.2013 SPSS Vyhodnocení funkčnosti 
navrženého modelu, 
projednání s dotčenými 
subjekty  


Zavedení strategického 
usměrňování  


1.1.2014 SPSS Aplikace  konečné  verze 
strategického  usměrňování 
prostřednictvím SPSS 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 


 


Název projektu  Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a 
nákupech zdravotnické techniky a léků 


Gestor  MZd  Spolugestor   


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2012 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Cílem  projektu  je  pomocí  změn  v  pravidlech  zadávání  zakázek,  nastavení 
důslednějšího controllingu a změn v pravidlech a  institucionálním ukotvení nákupů 
léků a přístrojů omezit plýtvání a zamezit korupci v systému zdravotnictví. 


Samotný projekt se bude skládat z analýzy a „renovace“ vnitřní předpisové základny 
k tomuto tématu včetně možného přesahu do legislativy zejména v oblasti lékové a 
vybudování  takového  informačního systému, který by umožňoval  jak ministerstvu, 
tak i široké veřejnosti kontrolu s nakládáním s veřejnými prostředky jak na MZd, tak 
i u přímo řízených organizací. 


Obsahem projektu budou také opatření přijatá k zamezení tzv. kongresové turistiky, 
která zakládá podezření na korumpování jednotlivých lékařů pomocí různých „darů“ 
firem maskujících se často jako podpora vzdělávání apod. 


Popis stávající 
situace, důvody 
řešení 


Zdravotnictví  je  veřejností  i  odborníky  stále  vnímáno  jako  jedna  z oblastí,  kde 
dochází  k rozsáhlému  plýtvání  i  nezanedbatelné  míře  korupce.  Nákupy  drahých 
přístrojů,  léků  i  dalších  komodit  a  služeb  jsou  často  provázeny  kontroverzemi. 
Transparency  International ve  své  zprávě uvádí,  že ve  zdravotnictví  se  ročně kvůli 
korupci  a  plýtvání  ztratí  až  27,6  miliard  Kč.  Třebaže  nelze  předpokládat,  že  by 
jakékoliv  opatření  dokázalo  tuto  částku  úplně  eliminovat,  v nastavení  systému 
v současnosti existují určité napravitelné institucionální nedostatečnosti. 


Příklad ze 
zahraničí 


S  ohledem  na  postavení  ČR  v  žebříčku  Transparency  International  je  zřejmé,  že 
v oblasti protikorupčních opatření se  Česká  republika může  inspirovat v  řadě zemí 
EU15, například  ve Velké Británii  (National  Institute of Clinical Excellence  ‐ NICE), 
Švédsku, Nizozemí i jinde. 
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Cíle a měřítka projektu 


 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Racionálnější nákupy drahých přístrojů 


Při každém nákupu nad stanovenou finanční 
částku  byla  prokázána  cost‐benefit 
výhodnost  z  hlediska  nejen  finančního,  ale 
zejména  z  hlediska  provedených  analýz 
ohledně racionalizace pokrytí péče v ČR;  


Health  Technology  Assessment,  vazba  na 
QALY (Quality Adjusted Life Years). 


Ano/ne  


Veřejně dostupné informace o zakázkách 


Existence  portálu  umožňujícího 
transparentní  veřejnou  kontrolu  všech  fází 
zadávání  veřejné  zakázky  a  jejího 
schvalování  v  celém  resortu  MZd 
(technologické  řešení  pro  sledování 
veřejných  zakázek  na  nákup  přístrojové 
techniky  pro  přímo  řízené  organizace; 
pravidla  pro  všechna  zdravotnická  zařízení, 
jejichž  zřizovatelem  jsou  i  obce  a  vyšší 
územně správní celky).  


 


Ano/ne 


Levnější nákupy léků (přístup k levnějším 
generikům, autopilot pro snižování jejich 
cen) 


Nově vytvořená metodologie pro  stanovení 
dohodnutých  nejvyšších  cen;  spočívá  v 
pořádání  elektronických  aukcí 
organizovaných  Kanceláří  zdravotních 
pojišťoven na principu  rezervace  trhu nebo 
části  trhu  na  určité  období  pro  vítězné 
dodavatele  (poměry  dodavatelů  50:30:20, 
alternativně  100  %  a  podíl  na  trhu  od 
konkrétního  dodavatele  zaměnitelného 
přípravku  (zaměnitelným  přípravkem 
rozumíme  přípravek  zařazený  do  jedné 
referenční  skupiny,  který  má  biochemický 
ekvivalent;  stejné  dávkování  a  formu 
podání); 


pravidla  pro  lékárny  –  povinnost  vést 
přípravky  z  pozitivního  seznamu 
sestaveného Kanceláří.  


Kč (oproti 
minulému 
období); odhad 
úspor: řádově 
miliardy Kč.  
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Existence  ucelené  koncepce  a 
předpisové základny 


Protikorupční  strategie  aplikovaná  v celém 
resortu:  předepisování  léčivých  přípravků 
podle  takzvaného  INN  kódu  u 
vysoutěžených  zaměnitelných  léčivých 
přípravků  z  pozitivního  lékového  seznamu 
zveřejňovaného  Kanceláří  zdravotních 
pojišťoven;  odlišný  přípravek  může 
předepisující  lékař  vyznačit  pouze  jen 
v případě  kontraindikace  na  lék  z tohoto 
seznamu;  v případě  zdravotnických 
prostředků  je  nutno  vytvořit  obdobný 
referenční  systém,  jaký  je  uplatňován  u 
léčivých přípravků;  


schválené právní úpravy zaručující snadnější 
přístup  generik  na  trh  a  racionalizaci 
nákupů drahé techniky. 


Ano/ne, Ano/ne 


Zamezení kongresové turistiky 


Existence  transparentních  pravidel 
příspěvků na vzdělávání ze strany firem pro 
lékaře  s možností  ovlivňovat  preskripci  či 
nákup  léčiv  a  dalšího  zdravotnického 
materiálu či zařízení (značnou část problému 
však eliminuje zavedení pozitivních lékových 
seznamů vysoutěžených Kanceláří).  


Ano/ne 


 


Hlavní dotčené skupiny 


 


Cílová skupina 
projektu 


MZd,  přímo  řízené  organizace,  pojišťovny,  všichni  předepisující  lékaři  a  všechny 
lékárny vydávající léky na předpis.  


Finanční dopady 


Prostředky na spuštění portálu budou hrazeny z rozpočtu přímo řízených organizací, 
resp.  Kanceláří  z  příspěvku  zdravotních  pojišťoven  z provozního  fondu  (řádově 
jednotky  milionů  korun),  potenciální  horní  hranice  úspor  je  naznačena  výše 
zmíněnou zprávou Transparency International (tedy 27,6 mld. Kč). 
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Popis realizace projektu 
První  fází  realizace bude  (resp.  již bylo) přijetí základních protikorupčních strategií na úrovni  resortu zajišťujících 
silnější  kontrolu  nad  zadáváním  veřejných  zakázek.  V další  fázi  pak  dojde  k přijetí  nezbytných  právních  a 
institucionálních  změn  k usnadnění  preskripce  generik  (především  formou  preskripce  generik  z pozitivního 
lékového  seznamu; upravení norem  týkajících  se  řízení  v rámci  SÚKLu), a  ve  spolupráci  s neziskovým projektem 
zIndex vytvoření portálu, který nabídne veřejnosti možnost plně kontrolovat systém zadávání veřejných zakázek 
v rámci resortu. Vedlejším dopadem vytvoření tohoto systému by měl být postupný vznik možnosti srovnávání cen 
a nabídek. 


Výstupy projektu 


Právní normy posilující oblast  kontroly  veřejných  zakázek, portál umožňující plnou  veřejnou  kontrolu  všech  fází 
zadávání zakázek, nastavení systému nákupu léků a drahých přístrojů omezujícího možnosti lobbyingu a korupce. 


 


Harmonogram projektu 


 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Racionalizace nákupu a 
rozmístění nových technologií 


2011  


 


2012  MZd  Odstranění regionálních nerovností 
v dostupnosti zdravotnické 
techniky; 


zavedení hodnotících komisí Health 
Technology Assessment, které by 
hodnotily vyšší medicínskou 
efektivitu oproti stávajícím 
technologiím, a tedy i účelnost.  


Přístup k novým farmakům  2011  2012  MZd  Nezávislé srovnávací studie 
prokazující farmakoekonomický 
přínos; 


zrychlení správního řízení o cenách 
a úhradách léčivých přípravků; 


účinnost právních norem.   


Zajištění cenově dostupných léků 
z hlediska udržitelnosti 
financování 


2011  2012  MZd  Zjednodušení vstupu generik na trh 
– cenový autopilot (automatické 
snižování cen v čase).  
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Nastavení systému preskripce a 
nákupu léků 


2012  2012  MZd, 
pojišťovny 


Schválení příslušných právních 
norem (zejména novelizace zákona 
o veřejném zdravotním pojištění).  


- Sestavení pozitivního 
lékového seznamu a 
soutěže elektronické 
aukce 


2012  2012  Kancelář 
pojišťoven 


Snížení  výdajů  na  předepisovaná 
léčiva.  


- Povinnost dodržovat 
pozitivní lékový seznam 
na úrovni předepisujících 
lékařů a vydávajících 
lékáren  


2012  2012  MZd  dtto  


Změna stanovování maximálních 
cen léčiv 


2011  2012  MZd  Snížení maximální ceny léčiv o 7 %; 


revize cca 4500 kódů léčiv 
z hlediska jejich maximální ceny, 
očekávaná úspora cca 0,7 mld. Kč.  


Přijetí základních protikorupčních 
strategií 


2011  2012  MZd  Pravidla vztahů s dodavateli, registr 
referenčních cen, obecné zásady 
zadávání veřejných zakázek ‐ viz 
Protikorupční strategie MZd 


Zprovoznění portálu 
zveřejňujícího zakázky nad rámec 
požadavku zákona o veřejných 
zakázkách 


2011  2011  MZd  Zpracování detailní podoby portálu, 
spuštění portálu, po zahájení každá 
zakázka nad určitý limit 
zveřejňována podle jasně daných 
pravidel ve veřejně dostupné 
databázi.  


Zamezení kongresové turistice   2011  2011  MZd, 
přímo 
řízené 
organizace 


Novelizace zákona o reklamě, 
zřízení účtu (agregujícího 
dobrovolné příspěvky firem na 
vzdělávání lékařů na úrovni přímo 
řízených organizací tak, aby 
neexistovalo přímé propojení mezi 
lékařem a firmou). 
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Projekt – obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí 
 


Název projektu  Reforma vysokého školství


Gestor  MŠMT  Spolugestor  MPSV, MF, MZV, MV, 
MPO 


Zahájení projektu  2011  Ukončení projektu  2018 


Obsah, 
charakteristika 
projektu 


Cílem projektu „Reforma vysokého školství“ je reformovat systém vysokého školství 
tak, aby došlo k: 
 


1. Posílení kvality VŠ; 
2. Diverzifikaci VŠ. 


 
Je  třeba  změnit  současnou  strukturu  terciárního  vzdělávání,  kdy  disproporční 
množství studentů získává magisterské tituly a kdy klesá kvalita vzdělávání. Je nutné 
postupně  snižovat  podíl  studentů  magisterských  programů  (MA)  (na  úkor 
bakalářských  programů  (BC))  a  diverzifikovat  nabídku  vzdělání  jak  po  stránce 
kurikulární, tak po stránce úrovně a formy vzdělání. Diverzifikované VŠ by tak i díky 
profesně  orientovaným  BC  programům  v součinnosti  se zaměstnavateli měly  lépe 
reflektovat potřeby  trhu práce. Důležitým krokem při diverzifikaci VŠ  je akceptace 
BC vzdělání jako základní úrovně VŠ vzdělání. 
 
Je nutné  zlepšit podporu nejnadanějších  studentů  i  studentů  ze  znevýhodněného 
socioekonomického  prostředí,  stejně  tak  jako  podporovat  studenty  technických  a 
přírodovědných oborů.  Stranou nesmí  zůstávat  ani  internacionalizace  studia,  tedy 
volného pohybu studentů a pedagogických pracovníků v Evropě i mimo ni. 
 
Na  VŠ  je  zapotřebí  zavést  školné,  které  napomůže  zodpovědnějšímu  přístupu 
studentů  při  volbě  oboru.  Jeho  zavedení  ale musí  předcházet  vytvoření  systému 
univerzálně dostupných  kontingenčně  splácených půjček  (vratná  finanční pomoc). 
Spolu  s tím  je  vhodné  změnit  statut  studenta  jako  na  rodičích  závislého  dítěte, 
vytvořit systém nevratné a vratné finanční pomoci a zjednodušit příležitostnou práci 
studentů. 
 
Úspěšná  reforma  také předpokládá  změnu  současného  akreditačního procesu VŠ, 
s nímž souvisí zprostředkovávání a zveřejňování ukazatelů o vzdělávací nabídce. To 
předpokládá např. zpřístupnění dat ze Sdružené matriky studentů,  (retrospektivní) 
pohled na průběh akreditačních procesů apod. 
 
Kvalitě VŠ napomůže vytvoření systému monitoringu a hodnocení výsledků výzkumu 
a vývoje, který umožní efektivní usměrňování systému včetně financování. 
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situace, důvody 
řešení 


V současnosti  probíhá  celá  řada  individuální  národních  projektů  pro  oblast 
terciárního vzdělávání financovaných ze strukturálních fondů.1 
 


Terciární vzdělávání vyžaduje vyšší diferenciaci škol a diverzifikaci systému vysokého 
školství jako takového, větší tlak na kvalitu, internacionalizaci2 a diverzifikaci zdrojů 
financování  a na užší propojení univerzitního  vzdělávání  s vědou  a  výzkumem  a  s 
podniky3. Protože klesá zájem o technické a přírodovědné obory jak na střední, tak i 
na  terciární  úrovni  vzdělávání,  je  žádoucí  udržovat  dosažený  podíl  absolventů 
matematických,  technických a přírodovědných oborů, a  to kroky na více  frontách: 
(i) Důrazem na efektivnější rozložení obsahu a náročnosti studia mezi BC programy a 
navazující  magisterské  (nMA)  programy;  (ii)  Posilováním  přirozených  zájmů  a 
dispozic  absolventů  základních  a  středních  škol  ke  studiu  těchto  oborů  (např. 
zvyšování  matematické  gramotnosti)  a  oslabováním  příliš  rozšířené  averze  k 
předmětům  přírodních  a  technických  věd  již  na  základních  školách  (viz.  projekt 
Změny obsahu  vzdělávání); a  (iv) Zkvalitněním  kariérního poradenství. Případného 
zvýšení zájmu o tyto obory zdaleka nelze dosáhnout dnes populární marketingovou 
propagací,  zavedením  státní maturity  z matematiky  nebo  omezováním možnosti 
studia v alternativních oborech. 
 
Instituce  terciárního  vzdělávání  v současnosti  neodpovídají  potřebám  trhu  práce. 
Přestože  český  systém  středního  vzdělávání  je  značně  diverzifikovaný,  terciární 
vzdělávání  je  diverzifikované  nedostatečně.  Vzhledem  k formálnímu  rozdělení 
pětiletých MA programů na BC a nMA, je v prvních třech letech studia soustředěna 
pozornost  na  teoretické  znalosti  a  po  získání  BC  titulu  není  zpravidla  možné 
nastoupit do zaměstnání, aniž by zaměstnavatel neměl vysoké náklady na doškolení 
(oproti  absolventům  VoŠ,  kteří  jsou  na  praxi  připraveni  mnohem  lépe).4  Proto 
většina studentů pokračuje ve studiu na nMA. Tento trend neodpovídá světovému 
vývoji. V ČR pokračuje v nMA více než 85 % studentů oproti předpokládaným 50 %. 
Změnou chápání BC titulu (jeho akceptací  jako základní úrovně VŠ vzdělání) a  jeho 
většímu  přizpůsobení  požadavkům  praxe  bychom  se  také  mohli  přiblížit 
požadavkům Strategie Evropa 2020, která si klade za cíl dosáhnout k danému datu u 
věkové skupiny 30‐35 let alespoň 40% podílu osob s terciárním vzděláváním. nMA a 
Ph.D. programy také nejsou v tuto chvíli dostatečně propojeny s výzkumnou činností 
VŠ, což by se co nejdříve mělo změnit. 
 
V současnosti  jsou  studenti  považováni  za  závislé  vyživované  osoby.  Pomoc 
s finančními náklady na  jejich  studium  je pouze  ve  výši  rodinných přídavků  (max. 
Kč/měsíc 700,‐), sociálního stipendia (Kč/měsíc 1.620,‐; vypláceno čtvrtletně zpětně, 


                                                                 
1
 Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání; Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání; Podpora 
technických  a přírodovědných oborů;  Systémová podpora  efektivního  řízení  institucí  terciárního  vzdělávání  a  výzkumných  a 
vývojových  organizací; Mezinárodní  audit  výzkumu,  vývoje  a  inovací  v  ČR  a  implementace  jeho  výsledků  do  strategických 
dokumentů; Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a  jejich následné využití; Reforma terciárního 
vzdělávání (Navržení optimálního systému řízení a financování (a  jejich vzájemné provázanosti) terciárního vzdělávání v České 
republice). 
2   Současná data ukazují, že pouze 5,5 % absolventů VVŠ má zahraniční zkušenost v délce min. 1 měsíce. Záměrem EU 
přitom je, aby v roce 2020 bylo 20 % absolventů VŠ se zahraniční zkušeností. S tím souvisí i možnosti studia v cizích jazycích a 
rozvoj vhodných služeb pro zahraniční  i české studenty a pedagogy  (rozšíření ECTS systému na českých VŠ,  jeho pochopení a 
užívání nejen jako administrativního prostředku, uznávání, resp. kompenzace v zahraničí vystudovaných předmětů apod.). 
3   V roce 2020 budou dle odhadů vysokoškoláci představovat okolo 25 % pracovní síly, zatímco míst pro ně určených 
(v dnešním chápání) bude jen 20 %. V takovém případě budou absolventi nuceni obsazovat méně kvalifikované profese. Tomu 
mohou VŠ předejít spoluprácí s budoucími zaměstnavateli absolventů, čemuž odpovídají i zahraniční trendy. Na druhé straně se 
v řadě  zemí ukázalo,  že v důsledku  technologického pokroku  země  rostla poptávka po vysoce vzdělané pracovní  síle než  její 
rychle rostoucí nabídka. 
4   Problematika VoŠ není v současnosti dořešena. VoŠ studuje cca 8 % studentů terciárního sektoru. V nejbližší době se 
počítá se začleněním VoŠ do studijních programů krátkých cyklů v rámci VŠ, což  je v souladu s doporučeními odborníků OECD 
z roku 2006. 
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vázáno  na  výši  rodinných  přídavků)  a  ubytovacího  stipendia  (v rozmezí  Kč/měsíc 
500‐800,‐;  vypláceno  čtvrtletně  zpětně).  Jiné  systémové  možnosti  neexistují. 
V případě příjmově slabších rodin je proto problematické, ne‐li nemožné, financovat 
děti  na  studiích.  Zavedení  půjček  pro  studenty  pokrývající  náklady  spojené  se 
studiem  je  tak nutností.  Tyto půjčky by měly být omezeny dle dalších parametrů 
(odpovídající  úročení,  způsoby  splácení,  sankce  a  pokuty  při  nesplácení,  stropy 
plateb  a  jejich  časový  horizont,  odpuštění  části  školného  za  určitých  podmínek 
apod.). S finanční podporou studentů také souvisí zjednodušení příležitostné práce 
studentů a  její  zvýhodnění pro  zaměstnavatele, protože  se  v současnosti  jeví  jako 
příliš složitá a nemotivující zapojit se při studiu do chodu trhu práce. 
 
Školné  na  VŠ má  potenciál  přinést  do  systému  další  potřebné  prostředky  a  hrát 
autoregulační  roli  tím,  že  pomůže  usměrnit  poptávku  a  nabídku  po  jednotlivých 
vysokoškolských  oborech  studia.  Výběr  školného  (obzvláště  pokud  je  doprovázen 
zavedením půjček) zmenšuje nerovnosti mezi studenty soukromých a vysokých škol 
a  omezuje  daňovou  regresivitu  vysokoškolského  systému.  Školné  sice  nebude 
spásonosné,  ale  bude  mít  v  řadě  ohledů  pozitivní  přínos:  (i)  Racionalizace 
rozhodování  uchazečů,  studentů  a  škol;  (ii)  Cenný  informační  signál  o 
nerovnováhách  mezi  nabídkou  a  poptávkou  a  o  rozdílech  v  kvalitě  vzdělávací 
nabídky;  (iii)  Autoregulační  prvek  v  obtížně  regulovatelném  systému;  (iv)  Zdroj 
dodatečných  prostředků  na  rozvoj  úspěšných  a  poptávaných  škol  a  vzdělávacích 
programů;  (v)  Nástroj  umožňující  výhodný  export  (prodej)  vzdělávacích  služeb 
zahraničním zájemcům o studium. 
 
Výsledky  českých  VŠ  v  oblasti  výzkumu  a  vývoje  (VaV)  nejsou  v  mezinárodním 
srovnání  uspokojivé.  Systém  hodnocení  výsledků  VŠ  ve  VaV  řídícím  a  řízeným 
subjektům neposkytuje potřebné informace o oborové a institucionální excelenci ve 
VaV  ve  vztahu  ke  světovým  standardům  a  nevytváří  žádoucí motivace,  což  brání 
efektivní alokaci  finanční podpory na VaV a zdravé konkurenci nejen v sektoru VŠ. 
Nedávno  zavedená  metodika  hodnocení  výsledků  VaV  a  na  ní  navázané 
institucionální  financování  VaV  má  v  řadě  oborů  a  ve  společenskovědních 
především,  negativní  dopady  na  motivace  k  dosahování  excelence.  Absence 
kvalitního hodnocení výsledků VaV svazuje ruce státu při usměrňování a financování 
vzdělávací činnost VŠ. 
 
Státní  správa má  k dispozici  celou  řada  ukazatelů  a  informací,  které  by  při  jejich 
vhodně  strukturovaném publikování mohly dobře posloužit uchazečům o  studium 
v orientaci. Tyto informace (např. informace ze Sdružené matriky studentů, z MŠMT, 
akreditačních procesů apod.) by měly být publikovány on‐line, přičemž by neměly 
mít podobu  žebříčku. Každý uchazeč  je  individuální  a bude  si  vybírat podle  svých 
požadavků.  Rozšířením  těchto  informací  se  přispěje  k informovanosti  uchazečů  a 
jejich  větší  spoluodpovědnosti  při  rozhodování  o budoucím  studiu.  Tyto  kroky  by 
měly  být  implementovány  bez  ohledu  na  European  Standards  and Guidelines  for 
Quality Assurance. 


Příklad ze 
zahraničí 


Ve  Finsku  probíhala  vlna  reforem  od  sedmdesátých  let.  Významná  vlna  reforem 
v rámci  terciárního vzdělávání proběhla koncem devadesátých  let. Mimo  jiné byla 
jejich hlavním obsahem decentralizace, deregulace  (včetně deregulace akreditací), 
odpovědnost  vysokých  škol  za  kvalitu  své  výuky  a  internacionalizace  studia. 
Obsahovala také rozdělení VŠ programů na prakticky orientované (vzdělávají se na 
polytechnikách)  a  VŠ  univerzitního  typu.  Součástí  reforem  bylo  jasně  definované 
poslání  a  role  instituce. VŠ mají  ve  Finsku  silnou  vazbu  na  stakeholdery,  kteří  se 
podílejí i na jejich řízení. V průběhu reforem také došlo k redukci počtu VŠ. V tomto 
trendu chce Finsko pokračovat až do roku 2020. 
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  Inspiraci je také možné hledat v ostatních skandinávských zemích, ve Velké Británii, 


a v zemích Beneluxu. 


 
 


Cíle a měřítka projektu 
 


Popis cíle  Měřítko  Hodnota 


Výrazně vyšší kvalita vysokých škol a 
především univerzit 


∙ Umístění univerzit ve 
světových žebříčcích 


∙ Bibliometrické údaje 
vztahující se k počtu 
vydaných vědeckých článků 


∙ Propojení univerzitního 
výzkumu s praxí 


∙ Vyšší pozice českých VŠ 
v mezinárodních 
žebříčcích 


∙ Více kvalitních 
mezinárodních publikací 


∙ Více patentů 


Kvalitní akreditační proces  ∙ Zjednodušení administrativní 
náročnosti akreditačního 
procesu a přenesení váhy 
z formálních ukazatelů na 
ukazatele kvalitativní 
(kvalitativní měřítko) 


∙ Rozložení hodnocení 
akreditace mezi více 
nezávislých tuzemských i 
zahraničních institucí (v 
případě špičkových pracovišť 
ucházejících se o vyšší míru 
veřejné podpory) 


∙ Zavedení institucionální 
akreditace VŠ 


∙ Zajištění mezinárodně 
srovnatelných výstupů 
vypovídajících o kvalitě VŠ 


∙ Počet udělených, 
neudělených a 
odejmutých akreditací na 
základě nových 
akreditačních podmínek 


∙ Vyšší počet institucí 
participujících na 
akreditaci (vyšší počet 
institucí věnujících se 
akreditaci a evaluaci VŠ) 


∙ Větší zapojení 
zahraničních akreditačních 
institucí do českého 
akreditačního procesu 
(jejich výstupy užívat 
k mezinárodní komparaci 
kvality českých VŠ) 


Dostupné  informace pro uchazeče o 
VŠ  studium  pomocí  relevantních  a 
veřejně přístupných informací 


∙ Zlepšení informovanosti 
uchazečů o studium na VŠ 


∙ Větší počet zveřejněných 
dokumentů a typů 
informací o terciárním 
školství a o jednotlivých 
VŠ 


∙ Návštěvnost informačního 
webu 
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Rozvoj  mezinárodní  spolupráce  a 
mobility  studentů  i  akademických 
pracovníků 


∙ Zlepšení mezinárodního 
prostředí na českých VŠ 


∙ Vyšší počet mobilit 


∙ Vyšší počet navázaných 
partnerství (bilaterálních 
smluv) 


∙ Vyšší počet společných 
studijních programů 


∙ Vyšší počet zahraničních 
studentů (krátkodobé i 
celé studium) 


∙ Vyšší počet zahraničních 
vyučujících na českých VŠ 


∙ Vyšší počet a podíl 
studentů studujících 
v programech v cizím 
jazyce (angličtina) 


Podpora  nejnadanějších  studentů  a 
studentů  ze  znevýhodněného 
socioekonomického prostředí 


∙ Objem udělených podpor pro 
špičkové studenty 


∙ Studenti studující na 
špičkových světových 
univerzitách 


∙ Studenti ze socioekonomicky 
znevýhodněného prostředí 


∙ Objemy podpor vyplacené 
znevýhodněným studentům 


∙ Studenti využívající systému 
studentských půjček 


∙ Vyšší počet studujících na 
předních zahraničních 
univerzitách 


∙ Vyšší počet studentů ze 
znevýhodněného 
socioekonomického 
prostředí 


∙ Nižší počet studentů ze 
znevýhodněného 
socioekonomického 
prostředí, kteří ukončí VŠ 
studium z důvodu svého 
socioekonomického 
znevýhodnění 


∙ Počet studentů 
využívajících systém 
půjček 


Financování  vysokých  škol  podle 
jejich opravdové přidané hodnoty 


∙ Existence systému 
financování zaměřeného na 
kvalitu. Tento bude školu 
hodnotit podle výsledků a 
nikoli podle počtu studentů 
(financování podle počtu 
studentů podporuje kvantitu 
na úkor kvality) 


∙ Kritéria financování VŠ 
založená především na 
hledisku kvality jejich výstupů 


∙ Výše příspěvků poskytnutá 
VŠ na základě jejich 
kvalitativních, nikoli 
kvantitativních výstupů 


Implementace  národního  rámce 
kvalifikací 


  ∙ Vyšší počet VŠ, které 
rámec implementovaly  
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  Rozvoj  systému  intersektorální 


mobility 
  ∙ Vyšší počet 


intersektorálních mobilit  


Diversifikovaný  segment  vysokého 
školství  (profilování  VŠ  a  univerzit 
podle  míry  jejich  výzkumné,  tvůrčí, 
umělecké  a  vzdělávací  činnosti 
včetně  zavedení programů  krátkého 
cyklu) a vyšší důraz na rozlišování VŠ 
podle těchto kritérií 


∙ Zvýšení podílu studujících 
profesně (prakticky) 
orientovaných BC oborů 


∙ Zvýšení podílu studentů 
krátkých cyklů 


∙ Snížení podílu studentů 
na nMA stupni studia 


∙ Odpovídající počet Ph.D. 
studentů 


∙ Snížení diskrepance mezi 
poptávkou a nabídkou po 
profesích 


 


∙ Vyšší počet studentů BC 
studia 


∙ Vyšší počet studentů 
studia krátkých cyklů 


∙  Nižší počet studentů nMA 
studia 


∙ Odpovídající počet 
studentů Ph.D. studia 


Akceptace BC vzdělání  jako  základní 
úrovně VŠ vzdělání 


∙ BC vzdělání je akceptováno 
jako kvalifikace pro výkonné 
pozice ve veřejném i 
soukromém sektoru 


∙ Vyšší akceptace BC 
vzdělání především ve 
státní správě 


Studium  směřované  k  reálnému 
uplatnění na trhu práce 


∙ Počet diplomových prací 
zadávaných externími 
partnery s reálnou 
problematikou 


∙ Počet studentů přímo 
sponzorovaných firmami 


∙ Krátkodobá i dlouhodobá 
nezaměstnanost čerstvých 
absolventů VŠ 


∙ Počet“Knowledge Transfer 
Networks” v jednotlivých 
sektorech 


∙ Počet hodin výuky 
věnovaných získávání znalostí 
potřebných na trhu práce 
(prezentační dovednosti, 
případové studie, 
strukturované texty – př. pro 
business plan) 


∙ Počet volitelných předmětů 
koučingu, mentoringu, 
manažerského přístupu, 
projektového řízení, atp. na 
všech typech škol / oborech 


∙ Větší počet prací na 10 
studentů zadávaných v 
externí spolupráci 


∙ Změna výše 
(ne)zaměstnanosti 
absolventů po X a Y letech 
od dokončení studia 


∙ Větší počet hodin 
praktických předmětů za 
týden  


∙ Odpovídající počet oborů 
VŠ vzhledem k jejich 
velikosti a možnostem 


∙ Změna výše platu 
absolventů po X letech po 
odchodu ze vzdělávací 
soustavy 
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Hlavní dotčené skupiny 
 


Instituce a 
jednotlivci 


Studenti 
Státní správa 
Vysoké školy 
Podnikatelská veřejnost 


Finanční dopady 
Nelze jednoduše vyčíslit. 


 


Popis realizace projektu 
 


Popis realizace 
 
Úspěšná realizace projektu je závislá na následujících zpravidla paralelně probíhajících krocích. 
 
Pro  zvýšení  kvality  a  výkonu VŠ  je nutné upravit  zásady  a pravidla  financování VVŠ,  zavést  indikativní  soustavu 
ukazatelů výkonu ve vysokém školství spolu s institucionálními rozvojovými plány a také kontraktové financování 
VŠ.  VŠ  je  nutné  podpořit  v implementaci  národního  kvalifikačního  rámce  vysokoškolského  vzdělávání  včetně 
důsledné implementace výstupů z učení v rámci ECTS a European Standards and Guidelines for Quality Assurance 
na  institucionální a systémové úrovni, dále pak v rozvoji vnitřních systémů zajišťování kvality a posílení významu 
vnitřního hodnocení kvality studijních programů na VŠ. 
 
Akreditační  proces  VŠ  je  nutné  zjednodušit  a  přenést  váhu  z formálních  ukazatelů  na  ukazatele  kvalitativní. 
Především musí  být možné  neudělit  nebo  odebrat  akreditaci  z důvodu  neplnění  kvalitativních  ukazatelů.  Váha 
akreditace musí být přenesena  z oborů na  celé  instituce. Měly by být  také  zajištěny podmínky pro pravidelnou 
evaluaci VŠ nezávislými tuzemskými  i zahraničními  institucemi (z hlediska European Standards and Guidelines for 
Quality Assurance), což zabezpečí i mezinárodně srovnatelné výstupy VŠ. 
 
Internacionalizaci  studia  je  zapotřebí usnadnit podporou  inbound  i outbound mobilit  studentů a pracovníků VŠ, 
buď vytvořením nových stipendijních programů, nebo zjednodušením čerpání prostředků ze současných programů 
a zlepšení povědomí o nich; v nejzazším případě (pokud by prostředky byly zjevně nedostačující) i navýšením jejich 
objemu.  Internacionalizace  se může  dále  prohlubovat  díky  podpoře  vytváření  společných  studijních  programů 
(joint degree) českých a zahraničních VŠ (to vyžaduje úpravu zákona o VŠ,  lepší připravenost studijních programů 
v cizích  jazycích a plnou  integraci ECTS na  českých školách ve smyslu uznávání a kompenzování předmětů), dále 
také podporou vytváření mezinárodního prostředí na VŠ  (tzv.  internationalization at home) a v neposlední  řadě 
propagací českého vysokého školství v zahraničí. 
 
K tomu,  aby  byli  uchazeči  o  VŠ  studium  dobře  obeznámeni  s úrovní  školy  a mohli  se  rozhodnou  podle  svých 
preferencí, je nutné začít pracovat na standardech kvality VŠ a zavedení monitoringu jejich kvality. Tyto informace 
je pak nutné systematicky předkládat uchazečům na jednom místě. 
 
Aby zavedení školného nevedlo k nepříznivé selekci studentů,  je zapotřebí nejdříve připravit systém dostupných 
půjček pro všechny zájemce o studium na VŠ. Jeho  implementace, resp. spuštění, musí chronologicky předcházet 
výběru  školného  (MŠMT předpokládá přijetí  zákona o  finanční pomoci  studentům  (návrh VZ na prosinec 2011, 
návrh zákona na 2. čtvrtletí 2012)). 
 
Jedním  z dalších nutných  kroků    je diverzifikace  škol prostřednictvím  studijních oborů, a  to na  školy  výzkumné, 
vzdělávací a praktické, které budou vzdělávat odborníky MA a BC úrovně včetně prakticky orientovaných BC oborů. 
To  předpokládá  zhodnocení  stávajících  pravidel  a  identifikaci  těch,  které  je  vhodné  zrušit  či  změnit  (toto  je 
zapotřebí provést ve smyslu politik založených na evidenci). Stejně tak  je nutné vypracování  legislativy upravující 
současný  stav  VŠ  a  univerzit.  (V tomto  směru  už MŠMT  podniklo  určité  kroky  změny  v  legislativě  týkající  se 
terciárního  vzdělávání  –  přijetí  zákona  o  terciárním  vzdělání  (ZTV)  a  zákona  o  finanční  pomoci  studentům). 
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Momentálně platí zákon č. 111/1998 o vysokých školách. Návrh věcného záměru ZTV by měl být předložen vládě 
v listopadu 2011 s tím, že v účinnost by měl vejít od r. 2013. Plánuje se s přechodným obdobím 4‐5 let. Klíčovou roli 
by měly mít samy VŠ, které mají na základě ZTV přijmout své autonomní statuty. Kvalitu a rychlost diverzifikace VŠ 
také  podpoří  zavedení  nové metodiky  hodnocení  vědeckovýzkumné  a  umělecké  činnosti  VŠ.  Zvýšením  počtu 
prakticky orientovaných BC absolventů se VŠ otevírá prostor k propojení vzdělávací sféry a praxe prostřednictvím 
různých typů partnerství, což vyžaduje legislativní úpravu. V tomto smyslu je nutný rozvoj intersektorální mobility 
mezi vysokoškolskými  institucemi a  subjekty praxe,  rozvoj podnikatelského prostředí na VŠ,  zapojení odborníků 
z praxe do výuky na VŠ a konečně také implementace národního rámce kvalifikací. 
 


Výstupy projektu 
 
Kvalitní a diverzifikované vysoké školství 
Lépe informovaní uchazeči o studium na VŠ 
Tlak na kvalitu, konkurence mezi VŠ 
Jednodušší, přehlednější a transparentnější akreditační systém 
Větší internacionalizace VŠ a VaV 
Financování VŠ podle jejich opravdové přidané hodnoty 
Změna vnímání BC vzdělání, jeho akceptace jako dokončeného VŠ vzdělání veřejností a především státní správou 
 
 


Harmonogram projektu 
 


Název etapy  Start  Konec  Gestor  Popis 


Revize  současných  pravidel  a 
zákonů vztahujících se k VŠ 


2011  2011 MŠMT Ve smyslu úvodní části politik 
založených na evidenci je před 
implementací dalších opatření nutné 
zrevidovat současné zákony a pravidla 
týkající se terciárního vzdělávání a určit 
jejich relevanci a dopady event. zrušení. 
(Staré nástroje bývají v ČR rušeny až 
v okamžiku, kdy se jejich neefektivnost 
prokáže vysokou mírou zneužívání.) 
Stejně tak je zapotřebí řádně prošetřit 
zavádění dalších zákonů a nařízení. 


Novela  vyhlášky  MŠMT  č. 
42/1999 Sb. 


2012  2012 MŠMT Úprava procesu akreditace 


Přijetí a  implementace nového 
zákona o vysokých školách 


2012  2013 MŠMT Mimo jiné i nová kritéria pro posuzování 
profilů VŠ a institucionální akreditace 
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Odlehčit akreditační proces 2011  2013 MŠMT Akreditační autorita by měla mít větší 
pravomoci než současná Akreditační 
komise pro VŠ ve smyslu neudělení a 
odebrání akreditace. Nesmí trvat na 
formálních charakteristikách, ale musí 
se zaměřit na vytvoření zdravého 
konkurenčního prostředí v oblasti VŠ, 
které povede ke zvyšování kvality VŠ 
vzdělávání. Zároveň by neměla být 
jediným orgánem rozhodujícím o 
akreditaci. Její hodnocení by mělo být 
multikriteriální. Při hodnocení VŠ by 
měla spolupracovat i s dalšími 
nezávislými tuzemskými i zahraničními 
subjekty a své nálezy a odůvodnění 
pravidelně a srozumitelně publikovat. 
Akreditační autorita by měla vypracovat 
jasný seznam metrik, podle nichž budou 
akreditace pro celé instituce udělovány. 
Její vznik i fungování by mělo být 
inspirováno zahraničními zkušenostmi, 
např. Finskem, a přizpůsobeno českým 
specifikům. 
(MŠMT v současnosti na tomto návrhu 
pracuje.) 


Výrazně  zvýšit  kvalitu  VŠ  a 
především univerzit 


2011  2018 MŠMT V současnosti probíhá IPn ze 
strukturálních fondů pro oblast 
terciárního vzdělávání, výzkumu a 
vývoje – Zajišťování a hodnocení kvality 
v systému terciárního vzdělávání a 
Národní kvalifikační rámec terciárního 
vzdělávání. 


∙ Vytvoření metodik 
monitorování a 
hodnocení výsledků a 
kvality VŠ a VaV 


2011  2015 MŠMT Bude výsledkem probíhajícího projektu 
Ipn  MŠMT 
 
(Mimo jiné např. zkoumání uplatnění 
absolventů na trhu práce apod.) 


∙ Zastavit další otevírání 
terciárního školství 


2011  2015 MŠMT Na nMA v Česku nastupuje přes 85 % 
BC, což je světový unikát. V zahraničí je 
BC zcela dostačující pro praxi, v Česku 
tomu tak není. 
(Návrh VZ ZTV – MŠMT plánuje dát příští 
rok školám méně peněz na přijímání 
nových studentů. Argumentuje tím, že 
se Česko začíná potýkat se silným 
demografickým poklesem, aniž by 
souběžně s tím logicky ubývalo míst na 
VŠ. To rozmělňuje kvalitu, protože na 
titul dosáhnou i méně, resp. jinak 
nadaní studenti.) 
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internacionalizaci 
české akademické 
komunity a zaměřit se 
více na mezinárodní 
standardy kvality 
výzkumu 


2011  2018 MŠMT Mnoho českých odborníků pracuje 
v zahraničí. Tyto odborníky by bylo 
vhodné alespoň na určitou dobu přilákat 
zpět do ČR (nabídnout jim dostatečně 
atraktivní pozice), aby předávali mladým 
vědcům své know‐how. Neomezovat se 
ale jen na české odborníky žijící 
v zahraničí, ale i na zahraniční 
odborníky. 
V souvislosti s internacionalizací studia 
je nutné podpořit školy v implementaci 
ECTS a v uznávání, resp. v kompenzacích 
předmětů vystudovaných českými 
studenty v zahraničí. 


∙ Zvýšit 
internacionalizaci 
systému i institucí 
(otevřenost světu, 
vyšší zapojení do 
mobility ve 
vzdělávání, do 
budovaného 
Evropského prostoru 
terciárního 
vzdělávání, včetně 
společných MA a 
Ph.D. programů, a do 
Evropského prostoru 
výzkumu) 


2011  2018 MŠMT, 
MZV 


Obdobně jako v předchozím bodě se 
jedná o propagaci českého vysokého 
školství v zahraničí, podporu zapojení ČR 
do mezinárodních programů mobilit, 
podporu zahraničních studijních, 
pracovních a výzkumných pobytů pro 
studenty českých VŠ a v neposlední řadě 
také podporu zahraničních pobytů 
akademických pracovníků na českých VŠ 
zvýšením kvality těchto programů a 
zaváděním programů vyučovaných v 
angličtině. 


∙ Systematicky 
podporovat špičkové 
domácí a zahraniční 
terciární vzdělávání 
expertů pro náročné a 
významné pozice ve 
státní správě a 
implementovat 
proces umožňující 
jejich rychlou a 
úspěšnou kariérní 
integraci ve státní 
správě 


2011  2015 MŠMT, 
MPSV 
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∙ Vytvořit webovou 
stránku, která 
zprostředkuje 
dostatek snadno 
dostupných, 
srovnatelných, 
věrohodných a 
bohatých ukazatelů o 
vzdělávací nabídce, 
procesu vzdělávání a 
kvalitě výsledků 
vzdělávací a 
výzkumně vývojové 
činnosti VŠ až do 
úrovně vzdělávacích 
programů 


2011  2012 MŠMT, 
Akredita
ční 
autorita 
(nezávisl
ý  orgán 
je 
v tomto 
případě 
bezpod
mínečně 
nutný) 


Nemá jít o žebříčky škol a programů, ale 
každý uživatel musí mít možnost si 
sestavit vlastní žebříček podle jím 
preferovaných ukazatelů. Posílí se tak 
autoregulační role informované volby 
uchazečů. 
Zveřejňovat informace vztahující se ke 
starším či probíhajícím akreditačním 
řízením a jejich výsledkům, informace o 
kvalitě anonymizovaných 
absolventských prací, počtu odborných 
článků na školu nebo fakultu, kolik 
studentů ukončí studium na dané 
fakultě předčasně a kolik z přijatých ji 
skutečně dokončí, kolik studentů 
přechází jinam, nebo zda daná škola 
není jen odpadištěm pro odjinud 
vyhozené apod. 
Předpokládá nezávislého provozovatele 
webu a povinnost dotčených subjektů 
informace poskytovat. 


∙ Cílené hodnocení 
kvality VŠ 


2011  2014 MŠMT Absence monitoringu kvality VŠ je 
systémovou chybou. Neexistují totiž 
data vypovídající o tom, jak je 
vzdělávání efektivní. Bez tohoto 
přehledu se nedají přijmout žádné 
strategické cíle. 
 
Návrh VZ ZTV – nová Agentura pro 
kvalitu vysokého školství, která bude mít 
za úkol hodnotit vysoké školy a hlídat, 
jestli splňují podmínky, které si při 
akreditaci studijních programů vytyčily. 
Kvalita škol se bude hodnotit pravidelně 
každé dva nebo tři roky a podle výsledků 
bude stát školám přidělovat peníze. 
Agentura bude mít i pravomoc školu 
zrušit, pokud nebude škola dlouhodobě 
dosahovat stanovených standardů. 


∙ Posílení prvků 
hodnocení činnosti VŠ 
(hodnocení procesů a 
výsledků) 


2011  2013 MŠMT Zaměřit pozornost na činnost VŠ, stále 
reflektovat vstupní předpoklady 
(podmínky akreditace, profil absolventů 
apod.), ale více dbát na hodnocení 
činnosti. 
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VŠ za zajišťování 
kvality výuky (mimo 
rozšíření 
sebehodnocení i 
důsledné 
implementace 
European Standards 
and Guidelines) 


2011  2014 MŠMT Prostřednictvím akreditačního procesu, 
cíleným monitorováním kvality a 
vhodně nastaveným kontraktovým 
financováním vtáhnout VŠ do procesu 
odpovědnosti za kvalitu poskytované 
výuky. Nejdříve je však nutné 
vypracovat podrobné standardy kvality 
VŠ (viz vytvoření metodik monitorování 
a hodnocení výsledků a kvality VŠ). 
Následně je vhodné začít VŠ komplexně 
hodnotit zvenku zahraničními 
akreditačními a certifikačními 
autoritami.  
 
(V návrhu VZ ZTV je prozatím 
zodpovědnost VŠ za kvalitu vzdělávací a 
výzkumné činnosti formální. Motivace 
ke kvalitě není dostačující. Inspirace je 
možné čerpat ve Finsku.) 


∙ Zrušit státně politické 
ad‐hoc přidělování 
investičních 
prostředků 
jednotlivým VVŠ a 
postupně převést tyto 
prostředky do 
normativního 
předpisu 


2011  2013 MŠMT Realizovat návrh DZ MŠMT – zahrnutí 
investičních prostředků do tzv. 
normativu 
 
(Tím podpořit konkurenci vzdělávací 
nabídky alespoň částečným vyrovnáním 
dnes nerovných podmínek mezi VVŠ a 
SVŠ v nároku na státní finanční 
podporu.) 


∙ Změna financování VŠ  2011  2012 MŠMT Navázat část financování VŠ na kvalitu 
výstupů. 
 
(Návrh VZ ZTV – vysoké školy spolu 
budou o státní dotace soutěžit mnohem 
více než dosud. Skončit má praxe, kdy 
dostávají peníze pouze podle toho, kolik 
naberou studentů. Od roku 2012 
rozhodne o 30 % rozpočtu univerzit 
jejich kvalita, resp. 50 % příspěvku na 
jejich činnost má být vázáno na 
vyhodnocení jejich výstupu. Při 
financování rozlišovat kvalitativní 
úrovně vůči světovým standardům. 
K tomu využít nový akreditační proces.) 
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∙ Zabudovat prvky 
kontraktového 
financování VŠ 


2011  2013 MŠMT VŠ by tak byly motivovány ke splnění 
kontraktu (kupř. určitý počet prakticky 
orientovaných BC, výsledky ve VaV 
apod.), při jehož nedodržení by po 
skončení kontraktu (uplynutí doby) byla 
uzavřena s MŠMT nová smlouva o 
financování VŠ zohledňující dříve 
nesplněné podmínky (fakticky 
znamenající snížení finančních 
prostředků). 
 
(V současnosti již v návrhu VZ ZTV. 
MŠMT udává začátek projektu v roce 
2015 a jeho konec v roce 2020. 
Implementace má být zabezpečena 
v rámci nového zákona o VŠ.) 
 
V rámci implementace nového zákona o 
VŠ. 


Diverzifikace  zdrojů  a  forem 
financování 


2011  2013 MŠMT Prostřednictvím vhodně nastavených 
podmínek financování VŠ usměrňovat 
počty oborů a studentů na jednotlivých 
VŠ (prakticky orientovaní BC, BC, nMA a 
Ph.D.). 
Kromě příjmů ze státního rozpočtu by 
jedním z příjmů VŠ mělo být i školné a 
příjmy ze spolupráce se soukromým 
sektorem. 


Změna statutu studenta  2011  2013 MPSV, 
MF 


Změna statutu studenta z vyživovaného 
a na rodičích závislého dítěte na 
„samostatnou jednotku“ a tuto změnu 
aplikovat do daňové a sociální legislativy 


Změna  legislativy  upravující 
zaměstnávání studentů 


2011  2013 MPSV, 
MF 


Pro zaměstnavatele zjednodušit 
(legislativa) a zlevnit (daně) i 
příležitostné zaměstnávání studentů 


Zavedení  systému  půjček 
studentům  skrze  přijetí  a 
implementaci  zákona  o 
finanční pomoci studentům 


2011  2013 MŠMT, 
MF 


Bude nově definován status studenta
Bude vytvořen systém studentských 
přenositelných půjček a grantů, vč. 
podpory osob socioekonomicky nebo 
jinak znevýhodněných 
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  Zavedení odloženého školného 


(pouze  v  návaznosti  na 
předchozí  zavedení  systému 
půjček) 


2012  2013 MŠMT Ve spojitosti s přímou formou pomoci 
studentům (nevratné studijní granty – 
základní a doplňkové (sociální)) 
doprovázet zavedení školného 
systémem univerzálních bezrizikových 
studentských půjček přiměřeně 
úročených s případnou státní garancí (a 
neúročených v jasně vymezených 
životních situacích). 


Podpořit  dlouhodobé  spoření 
na budoucí studium dětí 


2011  2015 MF Před zavedením tohoto opatření 
(obdoba stavebního spoření) je 
zapotřebí dostatečně ohodnotit fiskální 
dopady a stanovit nepřekročitelnou 
podmínku, že veškeré našetřené 
prostředky budou užity pouze a 
výhradně na vzdělání (úhrada školného) 
nebo jim bude odebrána státní podpora. 
(Toto opatření může mít značné fiskální 
dopady.) 


Zavést  silné  finanční motivace 
škol  a  studentů  ke včasnému 
dokončení studia 


2011  2013 MŠMT Zavést pozitivní i negativní motivace: 
např. v odpuštění určité části školného 
v případě včasného nebo dřívějšího 
ukončení školy a naopak pokračování 
platby školného v případě prodlužování 
doby studia. 


Vytvořit  program  finanční 
podpory studia nejnadanějších 
absolventů středních škol a BC 
programů  na  špičkových 
vzdělávacích  programech 
světových  univerzit  s motivací 
k  návratu  do  ČR  a  práci  ve 
státní  správě  nebo 
v akademickém sektoru 


2011  2012 MŠMT, 
MF 


Tento krok je zapotřebí podniknout 
výhradně v intencích politik založených 
na evidenci. 


Diversifikovat  segment 
vysokého školství 


2011  2013 MŠMT


∙ Diferenciace VŠ na 
praktické, vzdělávací a 
výzkumné 


2011  2013 MŠMT


∙ Začít výrazněji 
snižovat absolutní 
počty MA programů 


2011  2013 MŠMT
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∙ Zvýšit vnímání BC 
studia jako 
dokončeného VŠ 
studia (změna pozice 
BC vzdělání 
v předpisech o 
veřejné služeb (zákon 
o úřednících)) 


2011  2013 MŠMT, 
MPSV, 
MV 


Souvisí s prakticky orientovanými obory. 
BC je možné považovat za ukončené VŠ 
studium v případě, kdy jsou jeho 
absolventi zařaditelní na trh práce bez 
zbytečně vysokých nákladů na 
doškolování. 


∙ Nahradit legislativu 
vnucující unifikovaná 
pravidla systému 
řízení institucí a 
umožnit volbu 
modelu řízení podle 
poslání konkrétní 
instituce 


2011  2015 MŠMT Současná zákonná úprava vnucuje 
jednotnou úpravu interních systémů 
řízení velice rozdílným subjektům a 
brání volbě efektivního způsobu 
interního řízení odpovídajícímu 
diverzifikovaným cílům vzdělávacích 
institucí. Jde tedy o to, aby sama 
instituce rozhodovala o svém vnitřním 
uspořádání podle svého zaměření. 


Novela zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách 


2011  2011 MŠMT Zavede programy krátkého cyklu


Implementace výsledků  IPn Q‐
Ram a Kvalita 


2011  2013 MŠMT Na základě novelizované vyhlášky          
č. 42/1999 Sb. 


Posílit  institucionální  zapojení 
VŠ a výzkumných organizací do 
spolupráce  se  soukromým 
sektorem,  včetně  zpracování 
příslušné legislativy 


2011  2014 MŠMT, 
MPO 


Po vzoru severských zemí motivovat VŠ 
a soukromý sektor ke spolupráci 
v oblasti aplikovaného VaV a inovací. 
Viz pilíř Inovace. 
(Návrh VZ ZTV – Už při akreditaci 
studijních programů si školy určí, že 
během výuky budou spolupracovat s 
vybranou firmou nebo firmami. To 
pomůže studium více orientovat na 
praxi, hlavně u technických oborů. 
Spolupráce firem a vysokých škol je v 
Česku oproti standardům OECD velmi 
nízká. Studium nemůže být zcela 
odtrženo od pracovní reality.) 
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  Udržovat  dosažený  podíl 


absolventů  matematických, 
technických  a  přírodovědných 
oborů 


2011  Průběž
ně 
(2018) 


MŠMT Jedním z kroků je vhodnější rozložení 
obsahu a náročnosti kurikula mezi BC a 
nMA programy nebo nižší školné. 
Ostatní kroky, spadající pod projekt 
regionálního školství (viz projekt Změny 
v základním a středním školství): 
posílení zájmu a dispozic absolventů 
základních a středních škol ke studiu 
těchto oborů (zvyšování matematické 
gramotnosti většiny žáků) a oslabování 
příliš rozšířené averze k předmětům 
přírodních a technických věd již na 
základních školách (viz projekt Změny 
obsahu vzdělávání), zkvalitnění 
kariérního poradenství apod. 


Vytvoření systémů stáží a praxí  2012  2015 MŠMT


Zavedení programů spolupráce 
podniků  a  VŠ  s výzkumnými 
organizacemi  (včetně 
legislativy) 


2013  2015 MŠMT, 
MPO 


Podpora  podnikatelského 
prostředí na VŠ 


2011  2018 MŠMT, 
MPO 


Vytvořit  zázemí  pro  systém 
Knowledge  Transfer  Networks 
budující vztahy mezi školami a 
podnikatelským prostředím 


2011  2014 MPO Pro systém bude pravděpodobně 
potřeba legislativních úprav. 
Viz systémy KTN či Business Link ve 
Velké Británii 


Program Excelence  2011  2015 MŠMT


Program KREDO  2011  2015 MŠMT


Kritéria  pro  zavedení 
institucionálních  rozvojových 
plánů 


2011  2013 MŠMT Na základě Aktualizace DZ MŠMT pro 
oblast VŠ v souladu se Strategickým 
rámcem vysokoškolské politiky 
 


Vytvoření  kariérních  řádů  – 
zapojení odborníků  z praxe do 
výuky 


2011  2013 MŠMT


Implementace  národního 
rámce kvalifikací VŠ vzdělávání 


2011  2013 MŠMT, 
MPSV 
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Rozvoj intersektorální mobility  2011  2015 MŠMT


Indikativní  soustava  ukazatelů 
výkonu ve vysokém školství 


2011  2015 MŠMT


Vytváření  mezinárodního 
prostředí na VŠ 


2011  2018 MŠMT


Standardy  hodnocení  výkonu 
vysokých škol 


2011  2013 MŠMT


Vytvoření metodiky hodnocení 
vědeckovýzkumné  a  umělecké 
činnosti VŠ 


2012  2015 MŠMT


 





