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TÉMATA K ŘEŠENÍ – TŘI HORIZONTY

Revize aktuální pomoci

▪ Zavedena opatření k pokrytí ztrát a zajištění likvidity firem.

▪ Report o transparentních datech o čerpání pomoci je nutný k dalšímu řízení pomoci.

Oživení ekonomiky

▪ Podpora soukromé spotřeby.

▪ Podpora firemních a veřejných investic.

▪ Podpora exportu a klíčových podniků.

Hospodářská strategie

▪ Plán pro dlouhodobý ekonomický růst a restrukturalizaci české ekonomiky – pochopení změn v globální 

ekonomice, adaptace digitalizace a robotizace, rozvoje vzdělávání a vědy a výzkumu, podpory inovací a start-upů, 

zefektivnění fungování st. správy a právního systému, daňová reforma.
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REVIZE AKTUÁLNÍ POMOCI
Celkovým rámcem pomoci se ČR vyrovná průměru států EU

Zdroj: Bruegel, ECB, IMF, OECD
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Vládní podpora (% HDP)

Ostatní likviditní a garanční programy

Přímý fiskální stimulus

Odklady splátek úvěrů a daní
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OŽIVENÍ EKONOMIKY
Podpora zaměstnanosti a soukromé spotřeby

Podpora nízkopříjmových skupin.

▪ Rozšíření okruhu rodin, které mají nárok na přídavek na dítě o nízkopříjmové pracující.

Rekvalifikační podpora pracujících, kteří ztratí práci kvůli COVID 19

Dlouhodobé zakotvení standardních kurzarbeit opatření (úpravy programu Antivirus)

Vyšší informovanost o možnostech podpory MOP a příspěvku na bydlení.
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OŽIVENÍ EKONOMIKY
Podpora firemních a veřejných investic 

Legislativní opatření pro daňové zvýhodnění investic firem

▪ Zvýšit limit odpisů.

▪ Znovuzavedení mimořádných odpisů na majetek.

Konkrétní nastavení podpory start-upů a malých mladých firem

▪ Vznik „Fondu Fondů“ (FF) – s cílem alokovat kapitál pro early stage start-upy v ČR.

▪ Podpora vzniku fondů při univerzitách pro zjednodušení spolupráce univerzit a privátního sektoru.

Návrh na řešení pro rekapitalizaci podniků: zavedení sanační ochranné doby

Návrh na ustanovení Národní rozvojové banky
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OŽIVENÍ EKONOMIKY

Poslání NRB je napomáhat finančními nástroji rozvoji národní ekonomiky 

prostřednictvím záručních programů,  kapitálových investic, poradenství dle 

aktuálních strategických priorit vlády

s významnou flexibilitou v oblastech rozvoje a růstu českých společností,  podporu 

ekonomické prosperity,  infrastruktury, digitalizace, sociálních změn a klimatu, 

např.: 

▪ Podpora malých a středních podniků, komercionalizace výsledků vědy a výzkumu, 

rozvoj digitalizace, úspor energie.

▪ Podpora klíčových sektorů české ekonomiky, vč. strategických společností.

▪ Poradenství a spolufinancování projektů Národního Investičního plánu(2), 

Provázání financováním prostřednictvím Národního Rozvojového Fondu.

▪ Podpora municipálních projektů.

▪ Krizová a podpůrná opatření během recese. 

POSLÁNÍCÍL A VIZE Efektivní, rychlá a cílená alokace podpory české ekonomiky, vč. 
EU/státních podpor z jednoho místa

ŘEŠENÍ Národní rozvojová banka sdružující podporu pod jednu střechu

ZPŮSOB Transformace stávajících organizací na Národní rozvojovou banku(1)

▪ Přímé řízení vládou = odstranění „resortismu“.

▪ Zahrnutí dalších moderních, dnes nerealizovaných aktivit.

▪ Posílení po stránce manažerské i finanční.

▪ Integrace všech hlavních implementačních státních agentur.

▪ Soukromoprávní entita kde je stát akcionářem, robustní bilance, ad-hoc 

státní garance.

▪ Možnost financování na kapitálových trzích.
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Vize pro budoucnost: Národní rozvojová banka („NRB“)

(1) Usnesení 574/2017, termín realizace v roce 2019 prodloužen
(2) Včetně programů Změny klimatu a živ. prostředí, Energetické koncepce, Podpory OZE, Digitalizace a Inovační Strategie, PPP infrastrukturální projekty, Dostupné sociální bydlení, Podpora sociální koheze



HOSPODÁŘSKÁ STRATEGIE 2030

Cílem je zvýšení produktivity při udržení zaměstnanosti

Identifikováno 5 prioritních témat:

• Digitální infrastruktura, Fyzická infrastruktura, Vzdělávání a trh práce, Instituce a regulace a Výzkum, vývoj a inovace.

Nutno provést výběr sektorů, kde nová specifická strategie může mít největší efekt.

Tvorba hospodářské strategie proběhne v 5ti rychlých pracovních blocích do 30.9.2020:

1) Zmapování a prioritizace současných strategií a nastavení zodpovědností.

2) Stanovení cíle pro každé téma, identifikace problémů a první návrh iniciativ pro každé téma.

3) Výběr sektorů pro specifické strategie, stanovení cílů a první návrh iniciativ pro tyto sektory.

4) Rozpracování iniciativ do detailu pro implementaci, kvantifikace přínosu a stanovení rozpočtu.

5) Vytvoření implementačního plánu, včetně zodpovědných osob a měření efektu.

V dané situaci má smysl podniknout investice i za cenu zadlužení a nasměrování prostředků

do prorůstových oblastí.
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