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O Národní ekonomické radě vlády 

Národní ekonomická rada vlády (NERV) je poradním orgánem, který pomáhá vládě 
nalézt nejvhodnější podobu reforem a ekonomických opatření. NERV radil české vládě 
v roce 2009, kdy Česká republika začala pociťovat dopady ekonomické recese. Od září 
2009 byla její činnost pozastavena a téměř po roce, v srpnu 2010, se vláda v čele s 
Petrem Nečasem rozhodla její činnost obnovit. 
 
 
O dokumentu 

Rada publikovala své závěry a doporučení v průběhu celé své činnosti. Tato výroční 
zpráva má poskytnout ucelený přehled výstupů NERV za poslední rok, tedy v období 
srpen 2011 až červenec 2012. Zpráva obsahuje jak informace o samotných výstupech, 
tak informace o organizačních a dalších okolnostech, které se v posledním roce činnosti 
rady dotkly. 
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Úvodní slovo premiéra Petra Nečase 

 

Národní ekonomická rada vlády (NERV) vykonala za uplynulý rok opět velký kus práce. 
Za to všem členům rady patří poděkování nejen ode mě, ministrů a dalších politiků a 
představitelů veřejné správy. Ale troufnu si říci, že také česká veřejnost oceňuje 
odbornou práci NERV. Stejně jako v předchozím období, tak i uplynulý rok členové 
NERV vykonávali svou činnost bez nároků na honorář a ve svém volném čase. O to 
cennější a nezávislejší jejich rady jsou. 

Názory NERV pomáhají utvářet politickou diskusi a směřovat ji do prostředí 
racionálních argumentů. Členové se přitom nebojí říkat nepopulární věci. Snaží se tak 
zejména rozpohybovat zatuhlá kola veřejné správy, která je dlouhodobě největší brzdou 
konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

Řada z opatření NERV přitom má již konkrétní kontury. Můžeme jmenovat například 
připravovanou finanční ústavu, zřízení Národní rozpočtové rady, vytvoření nového 
pilíře důchodového systému či od dubna fungující nový zákon o veřejných zakázkách. Na 
počátku tohoto roku také vláda přijala implementační pravidla Strategie 
konkurenceschopnosti České republiky na roky 2012-2020 a jistě ani není zapotřebí 
připomínat, že se na jejím vzniku velmi výrazně členové NERV podíleli. 

Za poslední rok členové rady připravili řadu dalších návrhů a doporučení. NERV se 
zabýval zejména otázkami evropského rozpočtu, krizí eurozóny, vysokým školstvím a 
situací českých veřejných rozpočtů. U posledně jmenované oblasti dokonce NERV na 
podzim loňského roku prakticky neustále komunikoval s Ministerstvem financí ČR ve 
společné snaze najít optimální opatření, která by minimalizovala dopad krize eurozóny 
na státní rozpočet. Členové NERV tak přišli s více než čtyřmi desítkami opatření, které 
předložili ministerstvu k posouzení.  

Tímto bych chtěl tedy celé radě poděkovat za jejich nasazení a celoroční práci, kterou 
vykonali ne pro vládu pod mým vedením, ale pro českou veřejnost. Jsou to totiž právě 
občané, kterých se výsledky jejich odborné práce nakonec nejvíce dotknou. Ostatně i to, 
že má Česká republika stabilní či zlepšující se rating, i když většina světa zažívá opak, je 
do jisté míry také výsledkem práce NERV. 

Jsem také rád, že bude spolupráce vlády České republiky a Národní ekonomické rady 
vlády pokračovat také v následujícím období. V dalším roce činnosti se budeme společně 
koncentrovat zejména na podporu hospodářského růstu a zvyšování 
konkurenceschopnosti naší ekonomiky. 

 

 

 

 Petr Nečas 

 předseda vlády ČR 
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Činnost NERV 
 

Národní ekonomická rada vlády ve svém druhém období (od srpna 2010) měla poněkud 
pozměněnou roli. Úkolem NERV již nebylo hledat proaktivní opatření proti dopadům 
hospodářské krize na českou ekonomiku. Naopak se rada měla zamýšlet nad 
dlouhodobými ekonomickými reformami za omezených rozpočtových podmínek.  

Všichni členové NERV se účastní její činnosti bez nároku na finanční odměnu, což z rady 
vytváří nejen odbornou, ale zejména nezávislou skupinu odborníků. Názory a 
doporučení tak nepodléhají politickým ani jiným tlakům. Přidanou hodnotou je také 
častý přesah doporučení za období jednoho volebního cyklu. Často tedy názory NERV 
posouvají odbornou diskusi od krátkodobých otázek ke strategickým a významným 
změnám, kterým se nemůžeme vyhýbat. 

Ve sledovaném období od srpna 2011 do července 2012 se NERV přeorientoval více na 
diskusi na takzvaném „velkém NERV“, tedy zasedání, kterého se vedle všech členů NERV 
účastní také premiér a ekonomičtí ministři. Činnost jednotlivých pracovních skupin byla 
spíše okrajová, ad-hoc dle potřebných témat. Své základní výstupy již totiž pracovní 
skupiny poskytly v minulém období, a nyní byla jejich úloha spíše konzultační pro 
záležitosti projednávané na „velkém NERV“. 

Vedle své poradní úlohy NERV také komunikuje své závěry a doporučení navenek. Své 
výstupy prezentuje na tiskových konferencích, workshopech či konferencích.  

Využívá přitom i webové stránky http://nerv.vlada.cz a Facebookové stránky 
http://www.facebook.com/ekonomickarada. 

Zástupci Národní ekonomické rady vlády se také často účastní jednání 
s podnikatelskými či jinými zájmovými svazy, velvyslanci, zahraničními hosty nebo 
například s delegací Mezinárodního měnového fondu. Činnost NERV ocenila mimo jiné 
například zpráva OECD. 

 

 

Zajímavosti (od obnovení činnosti NERV v srpnu 2010): 

• proběhlo celkem 85 pracovních jednání 

• 8 veřejných workshopů za účasti médií 

• 1 konference na Úřadu vlády ČR 

• 4 akce na vysokých školách 

• řada tiskových konferencí za účasti členů NERV 

• celkem NERV pracoval s více než 1600 soubory 

• štafeta NERV vyhrála v dubnu 2012 závod ve štafetovém běhu pořádaném 
Britskou ambasádou u příležitosti 100 dnů do startu Olympiády (z celkem 28 
týmů) 
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Organizační otázky 

NERV má aktuálně celkem 15 členů: 

• Vladimír Bezděk – CEO v PPF Generali Slovensko 

• Vladimír Dlouhý – ekonomický poradce Goldman Sachs 

• Pavel Kohout – ředitel pro strategii společnosti Partners 

• Pavel Kysilka – generální ředitel České spořitelny 

• Michal Mejstřík – profesor ekonomie na Univerzitě Karlově 

• Daniel Münich – docent ekonomie a výzkumný pracovník na CERGE-EI  

• Jan Procházka – ředitel pražské pobočky CYRRUS 

• Jiří Rusnok – generální ředitel Penzijního fondu ING 

• Tomáš Sedláček – makroekonomický stratég ČSOB 

• Jiří Schwarz – docent ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE 

• Jiří Weigl – vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 

• Petr Zahradník – projektový manažer EU Office České spořitelny 

• Miroslav Zámečník – ekonomický konzultant 

• Jan Švejnar – předseda výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI 

• Jiří Nekovář – partner společnosti Euro-Trend 

 

Na konci července 2012 rezignoval na členství Vladimír Bezděk. Důvodem byla časová 
nemožnost skloubit činnost v NERV s prací, kterou vykonává na Slovensku. 

Tajemníkem rady je David Havlíček, vedoucí Oddělení ekonomických analýz na Úřadu 
vlády ČR. 

S Národní ekonomickou radou vlády spolupracují také desítky externistů, takže celkový 
počet lidí, kteří se podíleli na výstupech NERV, se blíží stovce. 

 

Jednání NERV 

Národní ekonomická rada se schází pravidelně každé první pondělí v měsíci. Jde o 
takzvaný „velký NERV“, kterého se vedle všech členů účastní také premiér Petr Nečas a 
ekonomičtí ministři. 

Jde tedy o unikátní platformu, na které odborníci z NERV mohou napřímo diskutovat 
s klíčovými resorty reformní opatření, jejich podobu a výhody či nevýhody jednotlivých 
řešení. 

Velký NERV projednával na svých zasedáních v uplynulém roce následující témata 
(podrobněji u vybraných bodů viz dále): 

• Krize v eurozóně 

• Protikrizové návrhy 
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• Proexportní náměty 

• Studentské půjčky 

• Financování veřejných vysokých škol 

• Fiskální rámec 

• Fiskální kompakt 

• Projekt ČR jako fondové centrum 

• Dopravní infrastruktura 

• Akcie na doručitele 

• Kohezní politika EU 

• Dostavba JE Temelín 

 

Vedle tohoto „velkého NERV“ se konají také zasedání jednotlivých pracovních skupin. 
Těch se účastní vedle členů NERV také externí spolupracovníci a zástupci dotčených 
ministerstev.  

NERV se také zúčastnil zásadní diskuse na konci roku 2011 o podobě reakce vlády na 
zhoršující se krizi eurozóny. Pracovní skupina NERV pro veřejné finance připravila sadu 
rozpočtových opatření, která se při různých úrovních ekonomického poklesu mohou 
uplatnit. Jednalo se nicméně o výčet opatření, nikoliv o ucelený soubor vhodný pro 
kompletní implementaci. Z tohoto důvodu nebyl seznam opatření ani oficiálně 
zveřejněn. Pro jednotlivá ministerstva a zejména Ministerstvo financí ČR se nicméně stal 
velmi důležitým vstupem pro přípravu úsporných opatření v reakci na zhoršující se 
ekonomické podmínky. 
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Pracovní skupiny 
 

Národní ekonomická rada vlády má celkem 8 pracovních skupin: 

• Veřejné finance [garant: Tomáš Sedláček] 

• Důchodová reforma [garant: Vladimír Bezděk] 

• Boj s korupcí [garant: Pavel Kohout] 

• Vztahy k EU [garant: Petr Zahradník] 

• Konkurenceschopnost a podpora podnikání [garant: Michal Mejstřík] 

• Financování zdravotnictví – vznik v lednu 2011 [garant: Miroslav Zámečník] 

• Rozpočtový rámec EU – vznik v září 2011 [garant: Petr Zahradník] 

• Krize v eurozóně – vznik v září 2011 [garant: Vladimír Dlouhý] 

 

Pracovní skupiny v uplynulém období srpen 2011 až červenec 2012 plnily zejména 
konzultační roli, neboť své základní výstupy již zveřejnily v předchozím období. 
Vzhledem k probíraným tématům na „velkém NERV“ tak byly aktivní pouze pracovní 
skupiny Veřejné finance, Rozpočtový rámec EU a Krize v eurozóně. 

Na dalších stranách prezentujeme základní výstupy NERV, které vyplynuly jak z diskuse 
pracovních skupin, tak zejména na „velkém NERV“ – jedná se o oblasti Krize eurozóny, 
Rozpočtový rámec EU, Změny ve financování VŠ a Pozice ČR pro kohezní politiku EU. 
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Krize eurozóny 
 

Pracovní skupina Krize eurozóny [garant Vladimír Dlouhý] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evropa se nevyvíjí v základní ekonomických ukazatelích stejně 
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Krize eurozóny 

Garantem pracovní skupiny Krize eurozóny je Vladimír Dlouhý. 

Pracovní skupina se zabývala postupně rozvíjející se krizí eurozóny, jejími příčinami a 
zejména důsledky, které může mít na českou ekonomiku. Diskutovali se možné scénáře 
budoucího vývoje, a jak by na ně měla Česká republika reagovat.  

Z diskuse vyplynuly dva zásadní závěry. Prvním závěrem je, že bychom měli podpořit 
stabilitu eurozóny, ať už v ní jsme či nikoliv. Bez ohledu na naší měnu je totiž česká 
ekonomika na eurozónu velmi těsně ekonomicky provázána, a problémy zemí platících 
eurem se tak prakticky okamžitě projeví i u nás. Druhým zásadním závěrem je, že bez 
ohledu na zahraniční vývoj by ČR měla pokračovat ve svých „domácích úkolech“ 
v podobě potřebných reforem a zvyšování konkurenceschopnosti. 

Své závěry pracovní skupina prezentovala ústy člena NERV Pavla Kohouta na konferenci 
na konci října 2011 za účasti premiéra Petra Nečase a ministra financí Miroslava 
Kalouska.  

 

Citace z výstupů pracovní skupiny 

„Je rozhodující, aby vláda podpořila stabilizaci eurozóny, jinak budou dopady zásadní a 
tvrdé. NERV z dlouhodobého hlediska doporučuje vládě dělat domácí úkoly, tedy 
pokračovat ve všech krocích hospodářské politiky, které sníží zranitelnost naší ekonomiky 
vůči šokům, sníží míru zneužívání sociálního modelu a dávek, posílí trh práce a 
konkurenceschopnost země obecně,“ uvedl Vladimír Dlouhý na konferenci 25. října 2011.  

 

 

Co už se odrazilo v činnosti vlády (příklady): 

• Návrh NERV: Podpora stabilizace eurozóny. 

Stav: Stabilita eurozóny je pro vládu klíčová. Proto například požádala ČNB o 

poskytnutí půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. Účelem půjčky je posílení 

stability měnového fondu, který poskytuje záchranné půjčky členským zemím 

Evropské unie. ČNB této žádosti vyhověla.  

• Návrh NERV: Pokračování v „domácích úkolech“ (reformy) 

Stav: Vláda pokračuje v reformním úsilí, když splnila více než 60 procent své 

reformní agendy – přijata je důchodová reforma, sociální reforma, velká část 

zdravotnické reformy. Zbývá přijmout například finanční ústavu. 

 

 

Odkazy na materiály na stránkách vlády 

• Zpráva z konference včetně fotogalerie a zvukového záznamu 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/nerv-vlada-by-
rozhodne-mela-podporit-stabilizaci-eurozony-88724/ 
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• Prezentace Vladimíra Dlouhého 
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/NERV_UV_25_10_11.pdf 

• Prezentace Pavla Kohouta  
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Tri-krize-eurozony-
NERV-25-10-2011-zkraceny.pdf 
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Rozpočtový rámec EU 
 

Pracovní skupina Rozpočtový rámec EU [garant Petr Zahradník] 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Struktura rozpočtu EU na rok 2011, zdroj: Evropská komise 
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Rozpočtový rámec EU 

Pracovní skupina NERV Rozpočtový rámec EU vznikla stejně jako Krize eurozóny na 
podzim roku 2011. Jejím garantem je Petr Zahradník. 

Zhoršující se ekonomická situace má dopady i na připravovaný rozpočet Evropské unie 
pro roky 2014-2020. Z tohoto důvodu se NERV této problematice podrobněji věnoval v  
pracovní skupině Rozpočtový rámec EU. NERV přitom upozornil na několik zásadních 
bodů, které se mohou v budoucnu realizovat. 

Například zpomalující růst HDP může vést ke zvýšeným požadavkům problémových 
zemí na urychlené čerpání evropských fondů. Země, které nejsou v problémech, ale 
zároveň nejsou čistými plátci (tedy například ČR) se tak mohou ocitnout mimo hlavní 
proud. 

V EU také může dojít k rozevírání nůžek mezi konkurenceschopnými a 
nekonkurenceschopnými zeměmi. Z tohoto důvodu je velmi důležité, mezi které země 
bude Česká republika patřit. 

 

Citace z výstupů pracovní skupiny 

„Návrh Rozpočtu EU vzbudil již krátce po zveřejnění vášnivé, emotivní diskuse a reakce. Do 
jeho konečné podoby, jež spatříme přibližně za málo více než dva roky, se projeví zájmy 
řady pozic nejenom členských států, ale i korporací a dalších společenských sfér. Příspěvek 
byl především motivován zřetelnou identifikací toho, jak ladí hlavní body tohoto návrhu se 
zájmy České republiky a snad naznačil, že s většinou opatření bychom mohli být 
ztotožněni.“ 

 

Co už se odrazilo v činnosti vlády (příklady): 

• Návrh NERV: Objem prostředků na kohezní politiku (fondy EU) má být přibližně 

zachován 

Stav: Vláda prosazuje zachování objemu evropských prostředků na kohezní 

politiku při jednání na evropské úrovni. 

• Návrh NERV: Výrazné oslabení podílu výdajů na zemědělství a posílení 

spravedlivosti při jejich rozdělování. 

Stav: Mezinárodním zájmem České republiky nadále zůstává snížení relativního 

podílu zemědělství v rozpočtu EU s tím, že rozdíly mezi původními a novými 

členskými státy mají být co nejrychleji odstraněny. 

 

Odkazy na materiály na stránkách vlády 

• Prezentace výstupů pracovní skupiny 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/nerv-krize-ovlivni-i-
evropske-rozpocty-91316/ 
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• Závěry pracovní skupiny – shrnující zpráva 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-
rada/aktualne/NERV_rozpoctovy_ramec_shrnuti.doc 

• Závěry pracovní skupiny – podrobná zpráva 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-
rada/aktualne/NERV_rozpoctovy_ramec.doc 
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Změny ve financování veřejných vysokých škol 
 

Velký NERV [hlavní výstup Daniel Münich] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Současný systém financování veřejných vysokých škol 
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Změny ve financování veřejných vysokých škol 

Tématu financování veřejných vysokých škol se zabýval celý NERV. Svůj zásadní 
materiál pro jednání NERV připravil Daniel Münich, který označil několik problémových 
oblastí, které by šlo z velké části řešit i nelegislativně. To umožní jejich rychlejší a 
jednodušší realizaci. Zavedení opatření by navíc ušetřilo více než miliardu korun ročně. 

Vysoké školy by se měly motivovat zvyšováním kvality a efektivity výuky, nikoli 
masovým nabíráním studentů. Ukazatele financování se tedy musí změnit více 
z kvantitativních na kvalitativní. 

Nový systém by měl mimo jiné přimět studenty rovněž k větší odpovědnosti a 
rozumným rozhodnutím při výběru studia i jeho řádného a intenzivního plnění. Česká 
republika je například jednou ze zemí s nejdelší průměrnou dobou studia v rámci OECD. 

 

Náměty NERVu 

1. Státem financovaná pouze standardní doba studia – Dnes stát platí rok navíc 
v každém typu programu. Studenti nejsou motivováni dostudovat v řádném 
termínu. 

2. Hrazené pouze první studium v daném programu – Při studiu další školy, by 
si jiné studium student hradil sám. 

3. Snížení podílu zapisovaných studentů do magisterských programů – 
Magisterské studium má být určeno jen pro některé studenty. Zvýší se tak kvalita 
magisterských programů. 

4. Platby školám za kvalitu jednotlivých programů – Všechny studijní programy 
jsou dotovány stejně bez ohledu na kvalitu výuky a poskytované vzdělání. Nízká 
motivovanost tak brání vzniku akademických pracovišť světové úrovně. 

5. Každoroční analýzy efektivnosti financování  – MŠMT by mělo každý rok 
vládě předložit zpracovaná statistická data, která doloží efektivitu financování 
vysokých škol. Měla by zahrnovat například údaje o úspěšně a neúspěšně 
ukončených studiích či počty studentů, kteří studují na více školách. 

6. Platby za studentem získané kredity, nikoli „mrtvé duše“ – Platby by měly 
být vázány na získané kredity studenta, čímž se zvýší motivace na straně jak 
studenta, tak školy. S tímto návrhem se pojí i námět na zřízení určitých on-line 
matrik, které by zveřejňovaly údaje o studentech. 

7. Zpřísnění vybírání poplatků za další či delší studium – Školy často odpouští 
studentům poplatky za překročení standardní doby studia, čímž přichází o 
značné příjmy. 

 

Výstupy NERV v této oblasti byly zveřejněny v březnu 2012 na tiskové konferenci za 
účasti premiéra Petra Nečase. 

 

 

 



 

 17 

Citace z výstupů pracovní skupiny 

„Racionalizace pravidel finanční podpory vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol 
(VVŠ) se nabízí jako implementačně snadnější a rychlejší způsob posílení celkové systémové 
efektivnosti než bude zavádění kontroverzního a administrativně náročnějšího systému 
školného s půjčkami.“ 
 

Co už se odrazilo v činnosti vlády (příklady): 

• Jelikož byl výstup NERV v této oblasti zveřejněn až v březnu 2012 a 

následně došlo k personálním změnám na Ministerstvu školství, tak ještě 

nemohly být náměty NERV realizovány. 

 

Odkazy na materiály na stránkách vlády 

• Zpráva z veřejné prezentace výstupů včetně fotogalerie a videozáznamu 
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/nerv-vysoke-skoly-by-mely-
byt-odmenovany-za-kvalitu-93917/ 

• Prezentace výstupů 
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Prezentace-reforma-VVS-
22032012.pdf 

• Kompletní materiál 
http://www.vlada.cz/assets/media-
centrum/aktualne/NERV_DanielMunich_Normativy_NERV_TK.pdf 
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Kohezní politika EU 
 

Velký NERV [hlavní výstup Petr Zahradník] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stav proplácených prostředků podle jednotlivých operačních programů 
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Kohezní politika EU 

Oblastí kohezní politiky v novém rozpočtovém období EU 2014-2020 se zabýval na 
svém zasedání „velký NERV“. Hlavní výstup přitom prezentoval Petr Zahradník. Zvláštní 
důraz byl kladen na návratné finanční nástroje a jejich rostoucí význam. 

Zdroje Evropské unie jsou omezené a jejich alokace pro Českou republiku se navíc bude 
v čase snižovat. Právě proto mohou být návratné nástroje řešením pro zvýšení efektivity 
i pokrytí budoucího výpadku evropských fondů. 

Návratné nástroje typu půjčka, záruka, přímý kapitálový vstup (private equity) či 
projektový dluhopis jsou zaměřeny na ekonomicky zdůvodnitelné projekty s reálnou 
schopností dosažení požadované návratnosti. Právě díky vybudování zdravého a 
spolehlivého instrumentária finančních návratných nástrojů vznikne možnost 
dlouhodobého „recyklování“ finančních zdrojů. 

Příkladem v této oblasti může být Regionální operační program Moravskoslezsko, jehož 
zástupci přijeli členům NERV o svých zkušenostech poreferovat: „V našem regionu 
budeme mít rozvojový fond. Založili jsme něco, co bude nést ovoce dlouhá léta,“ uvedl 
ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko David Sventek. 

 

 

Citace z výstupů pracovní skupiny 

„Návratné finanční nástroje jsou novým způsobem účinnějšího  využívání omezených 
prostředků Kohezní politiky EU, zajišťující větší míru využití těchto prostředků 
efektivnějším, prospěšnějším a udržitelnějším způsobem. Návratné finanční nástroje jsou  
zesíleným projevem posunu zaměření budoucí kohezní politiky směrem k zajištění 
socioekonomické a v některých případech i přímé finanční návratnosti (kterou právě nové 
finanční nástroje budou garantovat) v souladu s obsahem a cíli Strategie Evropa 2020.“ 
 

Co už se odrazilo v činnosti vlády (příklady): 

• Návrh NERV: Větší využívání návratných finančních nástrojů v kohezní politice. 

Stav: Ministerstvo průmyslu připravuje ostré spuštění seed fondu (podpora 

rizikových investic formou kapitálového vstupu státu spolu se soukromým 

subjektem). Fond patří do skupiny revolvingových finančních nástrojů, které jsou 

nastaveny tak, aby se vložené veřejné prostředky navracely zpět. 

Implementace: Seed fond by měl být spuštěn na přelomu léta a podzimu 2012 

• Návrh NERV: Využívání projektových dluhopisů 

Stav: Vláda se nebrání diskusi o projektových diskusích a sleduje nyní pilotní fázi, 

kterou realizuje Evropská komise. 

Implementace: Záleží na vývoji na evropské úrovni 

• Návrh NERV: Aktivnější řízení vyplácených fondů 

Stav: Vláda vykoupila zbývající podíl v Českomoravské záruční a rozvojové bance 

(ČMZRB), která vyplácí část prostředků z Operačního programu Podnikání a 
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inovace (OPPI) 

Implementace: ČMZRB je již ve 100procentním vlastnictví státu 

 

Odkazy na materiály na stránkách vlády 

• Zpráva při zveřejnění výstupů 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/nerv-penize-z-eu-
musime-recyklovat-95410/ 

• Prezentace výstupů 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-
rada/aktualne/NERV_PetrZahradnik_Navratne-financni-nastroje_prezentace.pdf 

• Kompletní materiál 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-
rada/aktualne/NERV_PetrZahradnik_Navratne-financni-nastroje.pdf 
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Proexportní náměty 
 

Velký NERV [hlavní výstup Michal Mejstřík] 
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Proexportní náměty 

Tématem podpory českého exportu se NERV zabýval na svých jednáních několikrát. 
Diskutovaly se především silné a slabé stránky českého exportu a podpory státu v této 
oblasti. Projednávaly se příležitosti, které českým firmám příští roky přinesou, ale také 
například hrozby, kterým čelí. Mezi ně patří například přílišná koncentrace exportu na 
evropské trhy. 

Jednotlivé dílčí výstupy z těchto jednání nebyly publikovány, ale ve velké míře se 
odrazily ve vládní Exportní strategii na roky 2012 až 2020. Její snahou je především 
navýšení podílu českého vývozu také mimo země Evropské unie, diverzifikace 
exportních oborů, zapojení většího počtu malých a středních podniků tak, aby český 
export nebyl závislý jen na několika velkých firmách. Cílem strategie je ale také 
kvalitnější úloha státu jako partnera českých exportérů. 

Exportní strategie by měla reagovat na změny na zahraničních trzích (včetně trhů EU) a 
rizika pro ČR obrátit vhodnou aplikací politik a proexportních nástrojů v příležitosti. 
NERV mimo jiné upozorňuje na to, že by měly být vytvořeny podmínky a služby, které 
českým exportérům umožní posunout se výše v hodnotových řetězcích výroby. Tento 
aspekt proexportních činností vyžaduje nejsilnější posílení koordinace jednotlivých 
politik a využívání jejich synergií. 

 

Citace z výstupů pracovní skupiny 

„Stávající vysoká orientace českých exportních odvětví na trhy EU a zároveň rostoucí míra 
odvětvové specializace a nízký objem exportu služeb s vysokou přidanou hodnotou je 
potenciální hrozbou pro českou ekonomiku („umíme vyrobit, ale méně často i vyvinout a 
dobře prodat“). Proexportní nástroje musí aktivně působit k tomu, aby čeští vývozci 
razantněji pronikali na trhy mimo EU postiženou krizí Eurozóny a rovněž aby se zvyšoval 
podíl exportů založených na vyšší přidané hodnotě. ČR má řadu předností, které českým 
vývozcům mohou napomoci například při efektivním využívání zvyšujícího se obratu mezi 
státy globálního Jihu.“ 
 

Co už se odrazilo v činnosti vlády (příklady): 

• Návrh NERV: Zvyšování objemu exportu a počtu exportérů a z nich plynoucích 

přínosů pro dlouhodobý udržitelný růst, zaměstnanost a příjmy do veřejných 

rozpočtů 

Stav: Je součástí vládní Exportní strategie do roku 2020 

Implementace: Schváleno vládou v březnu 2012 

• Návrh NERV: Diverzifikace exportu – teritoriální (mimo EU) 

Stav: Je součástí vládní Exportní strategie do roku 2020 

Implementace: Schváleno vládou v březnu 2012 

• Návrh NERV: Posun českých exportérů v hodnotových produkčních řetězcích do 

segmentů s vyšší přidanou hodnotou 

Stav: Je součástí vládní Exportní strategie do roku 2020 

Implementace: Schváleno vládou v březnu 2012 
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Odkazy na materiály 

• Zpráva po schválení Exportní strategie do roku 2020 
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-exportni-
strategii-do-roku-2020-93709/ 

• Exportní strategie na roky 2012-2020 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/exportni-strategie-cr-2012-az-2020-
7148.html 
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Další činnost 
 

NERV bude v dalším roce činnosti, tedy v období srpen 2012 až červenec 2013 
pokračovat zejména na platformě „velkého NERV“. Pracovní skupiny tedy opět budou 
působit spíše v případě zdůraznění některého z témat. 

V následujícím roce čekají Národní ekonomickou radu vlády zejména dva důležité 
okruhy problémů. Prvním je příprava, diskuse a konzultace vládou připravovaných 
prorůstových opatření. Vzhledem k tomu, že stabilizace veřejných financí probíhá 
mnohem rychleji, než bylo původně očekáváno, což oceňují finanční trhy i ratingové 
agentury, stává se téma ekonomického růstu klíčovým pro další období.  

NERV v této diskusi může částečně navázat na své dřívější výstupy a návrhy, jejichž 
velká část byla realizována v Národním protikrizovém plánu v roce 2009. Lze se tak 
poučit na základě reálných zkušeností a připravit rozpočtově neutrální či jen mírně 
zatěžující opatření s velkým multiplikačním efektem na ekonomiku. 

Druhou oblastí bude otázka konkurenceschopnosti české ekonomiky. Vláda v průběhu 
uplynulého období přijala implementační pravidla pro Strategii mezinárodní 
konkurenceschopnosti ČR na roky 2012-2020. Jelikož stál NERV u zrodu této strategie, 
je také logickým neoficiálním „auditorem“ jejího naplňování. 
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Shrnutí 
 

Činnost Národní ekonomické rady vlády v období srpen 2011 až červenec 2012 již 
neprobíhala jako v předchozí době v podobě prezentace výstupů jednotlivých 
pracovních skupin. Hlavním úloha spočívala na činnosti „velkého NERV“, tedy porady 
všech členů rady společně s premiérem a ekonomickými ministry. 

Jednání se zaměřovala na řadu oblastí, z nichž čtyři byly poté také medializovány – krize 
eurozóny, rozpočtový rámec EU, změny ve financování VŠ a pozice ČR pro kohezní 
politiku EU. NERV také přispěl svými návrhy do přípravy rozpočtových opatření, která 
měla reagovat na zhoršující se ekonomické podmínky v eurozóně. 

V oblasti krize eurozóny se členové rady shodli na tom, že stabilita eurozóny je pro ČR 
klíčová, jelikož zde i přes odlišné měny existuje silné obchodní propojení. ČR by dle 
NERV také měla pokračovat bez ohledu na krizi v eurozóně ve svých „domácích úkolech“ 
v podobě potřebných reforem a zvyšování konkurenceschopnosti. 

Zhoršující se ekonomická situace má dopady i na připravovaný rozpočet Evropské unie 
pro roky 2014-2020. V EU v tomto kontextu může dojít k rozevírání nůžek mezi 
konkurenceschopnými a nekonkurenceschopnými zeměmi. Z tohoto důvodu je dle NERV 
velmi důležité, mezi které země bude Česká republika patřit. 

V oblasti financování veřejných vysokých škol NERV připravil sadu konkrétních návrhů 
na zlepšení efektivity financování a tím i motivace uvnitř tohoto systému. Vysoké školy 
by se měly motivovat zvyšováním kvality a efektivity výuky, nikoli masovým nabíráním 
studentů. Ukazatele financování se tedy musí změnit více z kvantitativních na 
kvalitativní. 

Pro oblast kohezní politiky EU upozorňuje NERV na to, že zdroje Evropské unie jsou 
omezené a jejich alokace pro Českou republiku se navíc bude v čase snižovat. Právě 
proto mohou být návratné nástroje řešením pro zvýšení efektivity i pokrytí budoucího 
výpadku evropských fondů. 

NERV také projednával několikrát náměty pro podporu českého exportu. Tyto diskuse 
přispěly k vytvoření vládní Exportní strategie 2012-2020. Tato strategie počítá 
například s větší orientací exportu mimo trhy EU či zvýšením podílu firem s vyšší 
přidanou hodnotou ve výrobním řetězci. 

V dalším období se NERV zaměří zejména na problematiku prorůstových opatření 
a implementace návrhů na zvýšení konkurenceschopnosti. 
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Seznam spolupracovníků 
 

Jak již bylo zmíněno, na činnosti Národní ekonomické rady vlády spolupracovaly desítky 
dalších lidí. V uplynulém období byla nicméně činnost soustředěna na velký NERV. Proto 
by členové NERV touto cestou chtěli poděkovat těm, kteří se do činnosti zapojili 
v uplynulém roce. 

 

Seznam spolupracovníků v období srpen 2011 – července 2012: 

 

Drahomíra Vašková, Ladislav Minčič, Martin Jareš, Jan Gregor, Aleš Michl, David Marek, 
Libor Dušek, Aleš Rod, Petr Janský, Petr Bocák, Jitka Šenkýřová, Sylvie Dvořáková, 
Kateřina Klubíčková, Blanka Weyskrabová, Filip Vančura, Tamara Vraždová, Lukáš 
Rečka, Ladislav Sobotka, Aleš Bělohradský, Václav Voseček, Jana Hrivniakova, Oldřich 
Dědek, Jan Hájek 
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Přání Facebookových fanoušků k dvouletému výročí NERV (redakčně zkráceno) 
http://www.facebook.com/ekonomickarada 
 
„Aby se jí podařilo spolu s vládou, zdárně proplout krizí a dokončit reformy, a vše vysvětlit 
lidem, aby to pochopili,“ přeje Václav Nový. 
 
„Popřál bych, aby jeho členové dokázali přimět politiky k pochopení alespoň těch 
nejzákladnějších ekonomických principů a k zavedení jejich výuky na středních školách,“ 
přeje Tomáš Václavíček. 
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