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2. Předmluva
Plán vychází
zejména z již
z existujících
závazků
a prohlášení

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR (dále jen
„Akční plán“) vychází z koaličních závazků, programového prohlášení vlády,
požadavků sociálních a hospodářských partnerů.
Cílem tohoto dokumentu není vytvářet novou hospodářskou strategii Vlády
ČR, ani nahrazovat předchozí strategie, ale reagovat na aktuální
hospodářské potřeby země.
Jde již o druhou aktualizaci Akčního plánu, která vždy reflektuje aktuální
ekonomickou a sociální situaci v České republice. Akční plán tak funguje jako
zastřešující dokument již třetím rokem.

Koncepce vychází
ze strategických
dokumentů vlády a
sociálních
partnerů
Závazný plán
reformních
opatření a
důsledná kontrola
jeho implementace

Návaznosti na EU
fondy
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Akční plán vychází z významných strategických a koncepčních materiálů
vlády a návrhů opatření pro podporu hospodářského růstu ČR, jež byly již
ve spolupráci s podnikatelskými a odborovými organizacemi zpracovány.
Vláda tak mimo jiné posiluje vliv sociálních partnerů na realizaci
hospodářské politiky.
Cílem plánu je zajistit, aby uvedená opatření byla co nejrychleji uvedena do
života. Opatření mají nelegislativní i legislativní charakter, přičemž ve
čtvrtém roce fungování Akčního plánu se předpokládá menší podíl
legislativních prací s ohledem na proces parlamentního projednávání.
Opatření mají jasně přidělené gestory (případně spolugestory), kteří zajistí,
aby
realizovaná
opatření
byla
včas
a dostatečně kvalitně implementována.
Po dohodě sociálních partnerů se opatření v Akčním plánu pro rok 2017
nevztahují k čerpání evropských prostředků, neboť koordinací čerpání ESI
fondů se zabývá ministerstvo pro místní rozvoj a je projednávána na řadě
jiných platforem, včetně Rady vlády pro ESIF. Platí ovšem, že efektivní start
čerpání nové programové perspektivy je zcela jednoznačná priorita
hospodářské politiky. Proto se Akční plán nezbavuje otázky čerpání
evropských prostředků zcela – tam, kde se opatření týkají investic, budou
evropské zdroje přirozeně posuzovány společně se zdroji národními.
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3. Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství
Růst české
ekonomiky
v roce 2015 a
2016

Čtvrtá nejrychleji
rostoucí
ekonomika v EU

Česká ekonomika v roce 2015 akcelerovala svůj růst, když dosáhla
nejvyššího tempa růstu reálného HDP za posledních osm let (4,5 %).
Podařilo se tak definitivně rozloučit s dvojitou recesí z předcházejících let,
která měla své příčiny jak ve světě, tak, zejména její druhá fáze, v nevhodné
fiskální politice tehdejších vlád. Vysoký růst v loňském roce byl ovlivněn
zejména snahou vlády dočerpat evropské prostředky z předcházející finanční
perspektivy a dále pak nízkými cenami ropy.
Expanzivní politika vlády přispěla výrazně také k tvorbě optimistických
očekávání spotřebitelů a firem, což se projevilo zvýšením jejich výdajů.
Česká republika byla, pokud se týká růstu reálného HDP, v loňském roce
čtvrtou nejrychleji rostoucí ekonomikou Evropské unie.
Hospodářský růst v roce 2015

Při detailnějším pohledu na výdajovou stranu ekonomiky je zřejmé, že
hlavním zdrojem růstu reálného HDP byly investice. Hrubá tvorba fixního
kapitálu vzrostla meziročně o 9 %, přičemž k tomuto výsledku výrazně
přispěl vládní sektor právě snahou o dočerpání evropských prostředků.
Z věcného hlediska došlo k růstu hrubého fixního kapitálu zejména v oblasti
budov a staveb, informačních a komunikačních technologií, ale i v oblasti
dopravních prostředků a strojů a zařízení.

Investice a EU
fondy
jako hlavní zdroj
růstu

Pozitivně se na růstu HDP podílela i spotřeba domácností, která byla tažena
zejména rostoucími příjmy, které díky velmi nízké inflaci reálně rostly solidním
tempem. Výdaje domácností na konečnou spotřebu vzrostly meziročně o 3,1 % a
vedle rostoucích příjmů svou roli hrálo i pozitivní očekávání spotřebitelů. Vládní
výdaje na končenou spotřebu vzrostly meziročně o 2 %, k čemuž přispěly i
vysoké výdaje vlády do oprav dopravní infrastruktury. U zahraničního obchodu
bylo patrné meziroční zpomalení tempa růstu jak exportu, tak importu, přičemž
import nakonec meziročně vzrostl mírně rychleji než export.

Tabulka č. 1: Vývoj hrubého domácího produktu a jeho složek (meziročně, stálé
ceny, v procentech, sezónně neočištěno)
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2015
Výdaje na konečnou spotřebu
- domácností
- vládních institucí
- neziskových institucí
Tvorba hrubého kapitálu
- fixního
- změna zásob
- cenností
Zahraniční obchod
- export
- import
Hrubý domácí produkt

Q1
2,9
3,6
1,3
1,6
12,7
5,4
x
-22,0
x
7,6
8,9
4,6

Q2
2,7
3,3
1,3
1,5
14,3
10,5
x
-28,4
x
7,5
8,9
5,0

Q3
2,7
2,4
3,3
0,5
8,8
10,1
x
-29,8
x
6,3
6,8
4,2

Q4
2,6
3,0
1,9
-1,2
5,3
9,5
x
-27,2
x
9,3
8,4
4,3

2015
2,7
3,1
2,0
0,6
10,0
9,0
x
-26,9
x
7,7
8,2
4,5

2016
Q1
2,4
2,5
2,3
0,1
1,7
-0,5
x
-16,9
x
5,0
4,6
2,7

Q2
2,6
2,7
2,5
-0,8
-2,9
-4,1
x
-7,2
x
8,4
5,6
3,6

Pramen: ČSÚ (18. 10. 2016)
Průmysl a
stavebnictví
přispěly k růstu
HDP nejvíce

Při detailnějším pohledu na nabídkovou stranu ekonomiky byl růst reálného
HDP v loňském roce tažen zejména zpracovatelským průmyslem, jehož
hrubá přidaná hodnota meziročně vzrostla o 8,0 %. Zrychlení vykázala i
hrubá přidaná hodnota ve stavebnictví, na 5,5 %, což bylo spojeno právě
s investiční aktivitou, jak veřejného, tak i soukromého sektoru. Meziroční
propad vykázaly odvětví: výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu a také těžba a dobývání. Růst hrubé přidané hodnoty
však vykázaly i služby, a to zejména ubytovací a stravovací (+5,1 %) či
informační a komunikační činnosti (+8,0 %). U peněžnictví a pojišťovnictví však
došlo k meziročnímu poklesu (-5,2 %).

Výrazně stoupla
zaměstnanost,
nabídka volných
míst, došlo i
k růstu mezd

Zlepšující se situace ekonomiky se samozřejmě projevila také na trhu práce.
Ke konci loňského roku bylo na Úřadu práce ČR evidováno 453,1 tis.
nezaměstnaných, což představovalo meziroční pokles o téměř 90 tisíc osob.
Tento vývoj byl spojen i rychlým růstem evidovaných volných pracovních
míst, které přesáhly hranici 100 tisíc. Také z pohledu zaměstnanosti došlo na
českém trhu práce ke zlepšení. Podle dat z VŠPS, míra zaměstnanosti osob
ve věkové skupině 15 – 64 let přesáhla 70 %.
Zlepšující se situace na trhu práce se projevila pak i ve vývoji mezd. V loňském
roce vzrostla průměrná nominální mzda o 2,7 %, což při velmi nízké inflaci (0,3
%) znamenalo růst reálné mzdy o 2,4 %. Rychleji rostly mzdy v nepodnikatelské
sféře, a to nominálně o 3,7 %, kdežto v podnikatelské sféře o 2,5 %. Nejvyšší
průměrné měsíční mzdy vykazovala odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (48 918
Kč) a informační a komunikační činnosti (48 648 Kč). Naopak nejnižší průměrné
měsíční mzdy byly již tradičně v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
(14 657 Kč).

Tabulka č. 2: Vývoj průměrných mezd (na přepočtené počty)
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2015
ČR - celkově
-nominální mzda (Kč)
-nominální mzda (%)
- reálná mzda (%)
Podnikatelská sféra
-nominální mzda (Kč)
-nominální mzda (%)
- reálná mzda (%)
Nepodnikatelská sféra
-nominální mzda (Kč)
-nominální mzda (%)
- reálná mzda (%)

Q1

Q2

Q3

Q4

25 361

26 279

26 051

28 142

1,7

2,8

3,1

3,2

1,6

2,1

2,7

25 469

26 251

1,4
1,3

2015

2016
Q1

Q2

26 467

26 493

27 297

4,5

3,9

3,1

2,7
2,4

4,0

3,7

26 004

27 792

26 387

26 625

27 286

2,4
1,7

3,0
2,6

3,1
3,0

2,5
2,2

4,5
4,0

3,9
3,7

24 877

26 405

26 262

29 739

26 830

25 893

27 350

3,1
3,0

4,3
3,6

3,5
3,1

3,8
3,7

3,7
3,4

4,1
3,6

3,6
3,4

Pramen: ČSÚ (16. 11. 2016)
Ekonomický vývoj v 1. polovině roku 2016
V roce 2016
pokračuje
růstová tendence

Růst reálného HDP sice v letošním roce v porovnání s loňským rokem
zpomalil, ale i přesto vykázal solidní tempo. V průměru došlo v prvním
pololetí letošního roku k jeho meziročnímu růstu o 3,1 % (sezónně očištěně o
2,8 %). Ve druhém čtvrtletí dokonce jeho růst zrychlil na 3,6 %, a to i přes
vysokou srovnávací základnu z minulého roku.

Investice brzdí
stav
připravenosti
projektů

Je zřejmé, že zejména v druhém čtvrtletí se negativně vyvíjely fixní investice,
což je v meziročním srovnání vysvětlitelné omezením veřejných investic
z důvodu nízkého čerpání evropských prostředků (loňský rok docházelo
k dočerpávání prostředků z předcházející finanční perspektivy a programy
financované z nového programovacího období se teprve rozbíhají), ale také
nepřipraveností řady rozsáhlejších infrastrukturních projektů.

Hlavní tažnou silou růstu reálného HDP se tak stala spotřeba domácností, která
se v prvním pololetí zvýšila meziročně o 2,6 % (sezónně očištěně o 2,4 %).
Pozitivně se na růstu produktu podílel také zahraniční obchod a to vlivem
rychlejšího tempa růstu exportu než růstu importu. Rychlejší meziroční růst
vykázaly v porovnání s prvním pololetím loňského roku také výdaje vládních
institucí na konečnou spotřebu.
Z pohledu nabídkové strany se nejvíce na růstu hrubého domácího produktu
podílel opět zpracovatelský průmysl (o 6,0 %, sezónně očištěně o 4,9 %).
Meziroční růst vykázal sektor služeb jako celek, tak i jeho jednotlivá odvětví.
Zrychlení růstu bylo patrné také v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (o 5,4
%, sezónně očištěně o 5,1 %). Meziroční pokles zaznamenalo naopak ve
druhém čtvrtletí stavebnictví, hrubá přidaná hodnota meziročně klesla o 4,3 % a
sezónně očištěně o 5,5 %.
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Stále klesá počet
nezaměstnaných
a pokračuje růst
mezd

Na trhu práce došlo v prvním pololetí letošního roku k dalšímu meziročnímu
poklesu počtu evidovaných nezaměstnaných. Ke konci června bylo na Úřadu
práce ČR evidováno 384,5 tis. nezaměstnaných, což představovalo
meziroční pokles o více než 67 tis. osob. Také počet nahlášených volných
míst se zvýšil, a to meziročně o 36,9 tis. na celkových 133,9 tis. míst. Podle
posledních dostupných dat z října letošního roku, klesl počet evidovaných
nezaměstnaných osob o dalších 18 tisíc na 366,2 tis. osob.

Přetrvávají
strukturální
problémy
na trhu práce

I přes pokračující pokles celkové nezaměstnanosti však na českém trhu
práce přetrvávají některé strukturální problémy, které se projevují ve
významných regionálních rozdílech nezaměstnanosti, či v různých mírách
nezaměstnanosti podle věku či vzdělání uchazečů. Pokračuje také růst
zaměstnanosti, míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15-64 let podle údajů
za 3. čtvrtletí letošního roku již překročila 72 %.

Snižující se zásoba volné pracovní síly se samozřejmě projevuje také
v rostoucím tlaku na růst mezd. Průměrná měsíční mzda v České republice ve
druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla nominálně o 3,9 % a reálně o 3,7 %. Míra
inflace se stále udržuje na nízkých hodnotách, díky čemuž se růst mezd
pozitivně projevuje i v kupní síle spotřebitelů. O něco rychleji rostou v letošním
roce mzdy v podnikatelské sféře. Růst mezd (platů) v nepodnikatelské sféře je
podpořen kroky současné vlády, která pravidelně zvyšuje mzdy ve veřejném
sektoru, čímž však samozřejmě tlačí na růst mezd i v podnikatelském sektoru.
Shrnutí ekonomického vývoje a zaměstnanosti za uplynulé období
Hospodářsky
byly poslední
dva roky
relativně
úspěšné

V souhrnu lze poslední rok a půl označit, co se týče ekonomického vývoje,
za úspěšné období České republiky. Hrubý domácí produkt výrazně rostl.
Působily zde některé specifické faktory, jako je urychlené dočerpávání
evropských prostředků z minulé finanční perspektivy, nízké ceny ropy,
expanzivní měnová politika či relativně dobrá ekonomická situace u našich
obchodních partnerů.

Vládní politika
sehrála pozitivní
roli

Svou pozitivní roli však hrála i politika vlády, která mimo jiné přijala nutné
kroky k co nejvyššímu dočerpání evropských prostředků, zvýšila vlastní
investiční výdaje, obnovila připravování infrastrukturních projektů, zvýšila
mzdy ve veřejném sektoru a důchody. Politika vlády neoddiskutovatelně také
přispěla k pozitivnímu očekávání spotřebitelů a podnikatelů, což se projevilo
ve zvýšení jejich výdajů.

Další růst naráží
na některé
strukturální
překážky

V posledních měsících je však zřejmé, že se začínají objevovat bariéry
dalšího zlepšování ekonomické, ale s ní spojené i sociální situace České
republiky. Nejvíce jsou tyto bariéry patrné na trhu práce, kdy se firmám
nedostává disponibilní pracovní síla v takovém rozsahu a kvalifikační
struktuře, v jakém ji požadují. Bariéry dalšího rychlého růstu ekonomiky lze
identifikovat i přes postavení české ekonomiky z pohledu potenciálního
produktu.
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Podle propočtů Ministerstva financí se česká ekonomika přehoupla do mírné
kladné mezery produktu již na začátku roku 2015, a to i přes mírně rychlejší růst
samotného potenciálního produktu. Hlavní příčinou jeho růstu je zejména
souhrnná produktivita, ale pozitivně působila i tvorba kapitálu (spojená
s enormním růstem investic zmiňovaným výše), kdežto trh práce měl v minulém
roce v podstatě neutrální dopad, kdy negativní dopady demografického vývoje
byly vyváženy zvýšenou mírou participace.
Bariéry udržení vysokého ekonomického růstu je možné eliminovat, a právě
k tomu by měla přispět opatření zahrnuté v tomto akčním plánu.
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4. Implementace opatření Akčního plánu
Nadále se předpokládá vyhodnocování implementace Akčního plánu na
podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR prostřednictvím Porady
ekonomických ministrů rozšířené o zástupce sociálních partnerů.
Implementaci Akčního plánu bude v pravidelných čtvrtletních intervalech
projednávat rozšířená porada ekonomických ministrů v následujícím složení:
 předseda/předsedkyně vlády
 ministr/ministryně financí
 místopředseda/místopředsedkyně
vlády
pro
a inovace
 ministr/ministryně průmyslu a obchodu
 ministr/ministryně pro místní rozvoj
 ministr/ministryně dopravy
 ministr/ministryně životního prostředí
 ministr/ministryně zemědělství
 ministr/ministryně práce a sociálních věcí
 ministr/ministryně školství mládeže a tělovýchovy
 zástupci
sociálních
partnerů
–
(2 zástupci zaměstnavatelů, 2 zástupci odborů)

vědu,

členů

výzkum

RHSD

Zprávy o plnění budou vycházet z monitorovacích zpráv jednotlivých
odpovědných rezortů, rezorty si k nim dle potřeby zřídí pracovní skupiny.
Přípravu podkladů pro jednání porady ministrů bude na základě zpráv
jednotlivých rezortů připravovat sekretariát PEM. Sekretariát a potřebné
administrativní zázemí bude zajišťovat Úřad vlády.
Hlavním cílem zpráv o plnění Akčního plánu bude kontrola naplňování
harmonogramu a stanovených kvalitativních a kvantitativních indikátorů a
případné návrhy a doporučení vládě ve věci dalšího postupu. Zjednodušením
dokumentu a jeho struktury oproti minulému roku dojde také ke zjednodušení
hodnocení jeho implementace.
Po projednání rozšířenou poradou ekonomických ministrů a sociálních
partnerů budou zprávy o plnění Akčního plánu předkládány k projednání
vládě. Na základě těchto zpráv, aktuální situace a konzultačního procesu se
sociálními partnery bude Akční plán pravidelně jednou ročně aktualizován.

9

AKČNÍ PLÁN NA

PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

5. Hlavní priority vlády ČR
Zcela zásadní prioritou vlády je pro rok 2017 co nejefektivnější využití
investičních prostředků. To předpokládá na jedné straně mobilizaci a
vyhodnocení nástrojů využití domácích zdrojů, ale především akceleraci
čerpání evropských prostředků z nového programového období 2014 –
2020. V Akčním plánu jsou proto opatření, která posilují kontrolu nad
stavem investičních výdajů a jejich efektivní alokace.

Efektivní čerpání
investičních
prostředků

V průběhu roku 2016 se také začaly naplno ukazovat některé systémové
limity dosavadních nástrojů hospodářské politiky. Příliš levná ekonomika1 a
příliš levná práce je do budoucna pro Českou republiku rizikem, jehož
důsledkem může být technologické zaostávání, omezená atraktivita pro
investory, ztráta pracovních míst a snižování jejich kvality.

Hospodářství
pociťuje
některé limity
dosavadních
nástrojů

Dosavadní růst je
příležitost pro
modernizaci

Je zřejmé, že aby bylo možné do budoucna udržet růstovou trajektorii,
musí česká ekonomika využít pozitivního vývoje v posledních dvou letech
jako příležitosti pro svou modernizaci. To bude vyžadovat větší orientaci
na aktivní hledání příležitostí v zahraničí, cílenou snahu o zvyšování
přidané hodnoty investic, výzkum a vývoj stejně jako přenos a zvyšování
know-how a tím i produktivity. Modernizace je zejména výzva pro sektor
malého a středního podnikání.
Jedním z nejvýraznějších problémů, které se na hospodářských
výsledcích ČR v roce 2016 podepsaly, je situace ve stavebnictví.
Negativně ji ovlivnila zejména příliš pomalá výstavba dopravní
infrastruktury. Dlouhodobě je v této oblasti Česká republika mezi
evropskými státy jedna z nejméně efektivních, proto musejí pokračovat
systémové kroky i manažerská opatření směrem k akceleraci rychlosti
výstavby. Dopravní infrastruktura hraje také zásadní roli v regionálním rozvoji
a pozitivně ovlivňuje i podnikatelské prostředí. Kvalitní a moderní dopravní
infrastruktura má také pozitivní dopad na životní prostředí a pozitivně se
promítá do naplňování závazků vlády v této oblasti. Proto je potřeba položit
větší důraz na spojení v rámci evropské páteřní dopravní sítě a na moderní
technologie v dopravě.

Výstavba páteřní
dopravní sítě patří
mezi priority

Nejvýznamnější
impuls pro změnu
je digitalizace

Jednoznačně nejvýraznějším impulsem pro hospodářskou a průmyslovou
modernizaci je proces digitalizace. Česká republika jako země s nejvyšším
podílem průmyslu v Evropské unii se potřebuje k digitalizaci postavit
aktivně. V roce 2016 byla zpracována Iniciativa Průmysl 4.0, která
představila hlavní směry působení digitálních technologií v průmyslu. Je
ale nutné včas vyhodnotit, jaké změny budou potřeba také v jiných
odvětvích, a především ve vzdělávání a na trhu práce, aby digitalizace
znamenala maximální hospodářský přínos. Může být také zdrojem

1

Pojem „příliš levná ekonomika“ koresponduje s ad hoc analýzou „#KonecLevneEkonomiky nebo
#KonecLevnePrace“ (Horská, H., Brožka, M., 2016)
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významných úspor ve veřejném sektoru a státní správě. Proto je potřeba
koordinovaně zpracovat podobné iniciativy 2 ústící do strategického rámce
Společnosti 4.0.
Nové nástroje pro
modernizaci a
podporu vlastního
rozvoje

Nové směry rozvoje si přirozeně vyžádají i nové rozvojové nástroje. Česká
republika jako čistý příjemce mohla v uplynulých letech využít stovky
miliard korun z evropských prostředků a evropské fondy i v roce 2017
zůstanou velkým rozvojovým impulsem pro české hospodářství. Není ale
důvod rezignovat na vytváření vlastních zdrojů a forem podpory rozvoje,
ať už se jedná o sektorové nebo teritoriální zaměření, či podporu vědy,
výzkumu a inovací. Aby byla česká ekonomika konkurenceschopná, potřebuje
mít do budoucna nástroje, kterými bude sama podporovat prioritní směry
vlastního rozvoje. S jejich přípravou není nutné otálet.

Akční plán
zeštíhlel
a zpřesnil priority

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok
2017 také změnil svou strukturu v návaznosti na zkušenosti s jeho
fungováním v praxi. To bylo provázeno v několika případech
nedodržováním termínů – jako v případě sociálního bydlení – nebo
takovým provedením stanovených opatření, které neodpovídalo
původnímu očekávání ze strany zainteresované veřejnosti či sociálních
partnerů – jako v případě novely stavebního zákona. Většinově se ale
závazky stanovené v Akčním plánu pro rok 2016 podařilo naplnit, proto se
změny do budoucna dotkly především struktury dokumentu a důrazu na jasné
provázání priorit, cílů a opatření.

Udržet růst,
mobilizovat
zahraniční
potenciál,
rozpracovat
strategické kroky

Došlo ke snížení počtu priorit na pouhé tři – udržení hospodářského růstu,
akcelerace potenciálu evropské a zahraniční spolupráce a příprava na
budoucnost. Plán se také více soustředí na menší množství jasněji
stanovených indikátorů, které mají pevně stanovenou gesci. Více opatření
je formulováno projektově, tak, aby nebylo sporné, k jakému cíli mají
přispívat.

Akční plán na podporu hospodářského růstu pro rok 2017 přebírá významné
závazky z roku 2016, stejně jako hlavní milníky definované strategickými
dokumenty přijatými v tomto roce – zejména v Akčním plánu pro rozvoj
digitálního trhu, v Iniciativě Průmysl 4.0, ve vyhodnocení plnění Akčního plánu
na podporu malého a středního podnikání a dalších.

2

Mají se na mysli rezortní a sektorové iniciativy, v současné době probíhá diskuse např. o iniciativě
Stavebnictví 4.0.
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Prioritní oblasti pro podporu hospodářského
růstu a zaměstnanosti
1. Udržení hospodářského růstu

ZKRATKA

INZ

GESTOR

SPOLUGESTOR

OPATŘENÍ

TERMÍN

CÍL: Efektivní využití investičních prostředků z evropských a národních
zdrojů

Indikátor: stav čerpání investičních výdajů (MF, MD, MPO, MMR, MŽP)

INZ1

INZ2

INZ3

12

MF, MD,
MPO,
MMR,
MŽP

MMR

ÚV

všechny rezorty

AKČNÍ PLÁN NA

Vyhodnocení využití alokovaných
veřejných investičních prostředků

každé
čtvrtletí

Předložení Souhrnného akčního
plánu
pro
strukturálně
znevýhodněné regiony

V/2017

Vyhodnocení priorit Akčního plánu
na podporu hospodářského růstu a
zaměstnanosti ČR v letech 2015-16
a doporučení k prioritám pro roky
2018-19
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VI/2017

ZKRATKA

INV

GESTOR

OPATŘENÍ

SPOLUGESTOR

TERMÍN

CÍL: Akcelerace investiční výstavby, tlak na dostavbu infrastruktury

Indikátor: počet zahájených a realizovaných staveb v km, počet
zahájených projektů na podporu výstavby nebo rekonstrukci sociálních
bytů (MD, MMR)

INV1

zákona

o

sociálním
I/2017

MD

Pravidelná aktualizace seznamu
prioritních
staveb,
včetně
harmonogramu jednotlivých etap
přípravy staveb a zhodnocení
možných rizik v jejich realizaci
(podle bodu III/1b usnesení vlády č.
430 ze dne 11. května 2016)

každé
dva
měsíce

INV3

MD

Návrh zajištění financování oprav a
výstavby silnic II. a III. třídy,
zajištění
urychlení
projektové
přípravy a výkupů pozemků, včetně
návrhu systémového řešení

II/2017

INV4

MMR

Zpracování východisek pro přípravu
nového stavebního zákona

VI/2017

Návrh společného CZ-PL projektu
ke splavnění Odry v návaznosti na
studii
proveditelnosti
vodního
koridoru Dunaj-Odra-Labe

průběžně

INV2

INV5
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Schválení
bydlení

MPSV

MD

MZV, MZE,
MŽP
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ZKRATKA

GESTOR

OPATŘENÍ

SPOLUGESTOR

TERMÍN

CÍL: Investice s vyšší přidanou hodnotou

IPH

Indikátor: struktura připravovaných investičních akcí (MPO)

IPH1

IPH2

IPH3

MPO

Analýza stávajícího systému a
podmínek pro nové směřování
investičních pobídek, včetně návrhu
dalších opatření.

IV/2017

MPO

Informace o průběhu realizace
investice GE Aviation - pro rok 2017
je v plánu zejména výběr lokace +
vyhodnocení žádosti o investiční
pobídku

VI/2017

MPO

Změna investičních pobídek tak,
abychom dokázali investice s vyšší
přidanou hodnotou lépe atrahovat –
schválení
novely
zákona
o
investičních pobídkách

VI/2017

CÍL: Podpora konkurenceschopnosti MSP

MSP

Indikátor: výše a struktura podpory (MPO)

MSP

Schválení
zákona

insolvenčního

MSP1

I/2017

MSP2

MPO

Vyhodnocení podpory start-ups a
inovativních firem

každé
čtvrtletí

MSP3

MPO

Vyhodnocení
podpory
energetických úspor v sektoru MSP

každé
čtvrtletí

MPO

Vyhodnocení podpory zajištění
rizikového kapitálu pro modernizaci
MSP

každé
čtvrtletí

MSP4
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ZKRATKA

GESTOR

OPATŘENÍ

SPOLUGESTOR

TERMÍN

CÍL: Efektivní politika na trhu práce

ETP

Indikátor: vývoj zaměstnanosti, poptávky po zaměstnancích a výše
průměrných mezd (MPSV)

ETP1

MPSV

Analýza kontrol zaměřených na
nelegální práci a tzv. zastřené
zprostředkování zaměstnání.

ETP2

MPSV

Předložení
návrhu
novelizace
nařízení vlády o minimální mzdě

VI/2017

MPSV

Vytvoření krajských a sektorových
predikčních modelů pro předvídání
potřeb trhu práce

VI/2017

ETP3

Vytvoření informačního manuálu k
rozvoji
spolupráce
zaměstnavatelských
svazů
se
vzdělavateli

MŠMT
ETP4

ETP5

ETP6

ETP7

ETP8
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MŠMT

MPSV

Analýza
efektivity
systému rekvalifikací

IV/2017

VI/2017

stávajícího
VII/2017

MŠMT

Vytvoření
informačních
center
spolupráce firem se školami na
regionální úrovni

IX/2017

MŠMT

Vytvoření standardů praktického
vyučování u zaměstnavatelů a
portfólia praktického vyučování
žáků

IX/2017

MPO,
MV, MZV

Realizace
cílených
projektů
přeshraniční migrace (Fast Track,
zvláštní postupy pro zaměstnance z
Ukrajiny
atp.),
vyhodnocení
účinnosti nástroje (obsazených
míst, fungování systému)

průběžně

průběžně

tuzemské

průběžně

MPSV

ETP9

MPSV

Důsledná
kontrolní
činnost
zaměřená na rovné odměňování,
nelegální
práci,
agenturní
zaměstnávání
včetně
tzv.
zastřeného zaměstnávání

ETP10

MPSV

Podpora

AKČNÍ PLÁN NA
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ZKRATKA

GESTOR

SPOLUGESTOR

OPATŘENÍ

TERMÍN

mobility formou příspěvku na
podporu regionální mobility a na
přestěhování, zhodnocení nástroje
CÍL: Efektivní výkon státní správy

ESS

Indikátor: výše a struktura úspor (jednotlivé rezorty)
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ESS1

ÚV

Vyhodnocení přínosů a dopadů
zavedení sektorových daní v
návaznosti na analýzu odlivu
dividend, projednání na úrovni
RHSD

ESS2

všechny
rezorty

Snižování podílu outsourcovaných
činností
a
důrazem
na
odůvodněnost outsourcingu

AKČNÍ PLÁN NA
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VI/2017

průběžně

2. Akcelerace potenciálu evropské a zahraniční spolupráce
ZKRATKA

GESTOR

OPATŘENÍ

SPOLUGESTOR

TERMÍN

CÍL: Prioritní zájmy v evropské infrastruktuře

EIF

Indikátor: definování zájmů a stanovení harmonogramu realizace
(MPO, MD)

EIF1

EIF2

MPO,
MD

Analýza prioritních zájmů ČR v
evropské komunikační, dopravní a
energetické infrastruktuře a návrh
kroků k jejich naplňování

III/2017

MD

Zahájení výstavby prioritních úseků
dálnic, které jsou součástí TEN-T,
(dle nařízení vlády č. 283/2016 Sb.)

průběžně

CÍL: Podpora exportu

EXP

Indikátor: návrh nových nástrojů pro další akceleraci, využívanost
stávajících nástrojů (MPO, MZV)
EXP1

EXP2

MPO

Rámcová pozice ke změnám
Základního
antidumpingového
nařízení

II/2017

MPO

MZV

Vyhodnocení využívání stávajících
nástrojů v rámci vyhodnocení
Exportní strategie ČR pro období
2012 až 2020

III/2017

III/2017

EXP3

MPO

MZV

Nová nabídka služeb a systémová
podpora internacionalizace výrazně
inovativních MSP. Aktivní nabídka
služeb pro firmy zapojené do
projektů podpory VaVaI.

EXP4

ÚV

MPO, MZV

Vyhodnocení potenciálních dopadů
„brexitu“ na zahr. obchod ČR a EU

III/2017

EXP5

MZV

MPO

Koncepce
fungování
Jednotné
zahraniční
sítě
vůči
českým
exportérům z oblasti MSP

V/2017

Stabilizace ČEB a EGAP
EXP6
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MPO

MF, MZE, MZV
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IX/2017

ZKRATKA

VVI

GESTOR

SPOLUGESTOR

OPATŘENÍ

TERMÍN

CÍL: Efektivní zacílení výzkumu, vývoje a inovací na podporu průmyslu a
podnikání

Indikátor: návrh nových nástrojů pro lepší zacílení VaVaI na podporu
průmyslu a podnikání (MVVI)
VVI1

18

MVVI

VVI2

MVVI

VVI3

MVVI

Zákon o podpoře VaVaI

MZV, MPO

AKČNÍ PLÁN NA

Návrh kroků k vytvoření nového
systému
řízení
aplikovaného
výzkumu s využitím zkušeností ze
zahraničí (zejména německý institut
Frauenhofer)

Implementace Metodiky 2017+
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III/2017

VI/2017

průběžně

3. Příprava na budoucnost
ZKRATKA

ENV

GESTOR

SPOLUGESTOR

OPATŘENÍ

TERMÍN

CÍL: Strategická energetická politika a péče o přírodní zdroje

Indikátor: existence a realizace strategických dokumentů a
harmonogramu prací (MPO, MZE, MŽP)

ENV1

ENV2

ENV3

19

MŽP

Revize stavu přípravy realizace
významných
vodních
děl
nadregionálního významu a v
lokalitách nejohroženějších suchem

III/2017

MŽP

Analýza aktuálního a očekávaného
vývoje v mezinárodní klimatickoenergetické
politice
včetně
podrobné
analýzy
potenciálu
energetických úspor a efektivnosti a
scénářů konečné spotřeby energie
a elektřiny v České republice do
roku 2050

III/2017

všechny rezorty

Boj proti suchu prostřednictvím
naplňování
opatření
a
úkolů
Národního akčního plán adaptace
na změnu klimatu

průběžně

MZE

MPO

MŽP

AKČNÍ PLÁN NA
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ZKRATKA

GESTOR

SPOLUGESTOR

OPATŘENÍ

TERMÍN

CÍL: Digitalizace

DGT

Indikátor: existence a realizace strategických dokumentů a prováděcích
akčních plánů (ÚV, MPSV, MŠMT)

DGT1

DGT2

Vytvoření metodiky pro tvorbu
legislativních předpisů
a pro
hodnocení dopadů regulace z
pohledu digitální agendy

ÚV

Vyhodnocení podkladové studie k
Iniciativě Práce 4.0 a návrh
navazujících
opatření,
včetně
konkrétního harmonogramu

MPSV

I/2017

II/2017

DGT3

MŠMT

Zpracování analýz vyplývajících z
Iniciativy Vzdělávání 4.0 a návrh
navazujících
opatření,
včetně
konkrétního harmonogramu

DGT4

ÚV

Akční plán pro provedení konceptu
Společnost 4.0

VI/2017

DGT5

ÚV

Vypracování ekonomické analýzy
potenciálu sdílené ekonomiky

VI/2017

VI/2017

CÍL: Nové nástroje pro hospodářský rozvoj

EGT

Indikátor: vyhodnocení udržitelnosti a rozvojových potřeb agend, které
jsou zajišťovány s využitím evropských prostředků, navržení konceptu
rozvojové banky a jejích nástrojů (MPO, MF, MMR)

20

EGT1

MPO

MF, MMR

EGT2

MPO

MF, MMR

AKČNÍ PLÁN NA

Návrh transformace ČMZRB do
národní rozvojové banky

Analýza
investičních
potřeb
průmyslu působícího v ČR a
odpovídajících potřeb kapitálového
posílení ČMZRB
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VI/2017

IX/2017

6. Použité strategie a koncepční materiály
Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR a
Zprávy o plnění Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a
zaměstnanosti ČR za 1.-3. čtvrtletí 2016
Akční plán podpory malých a středních podnikatelů
Akční plán pro rozvoj digitálního trhu
Aktualizace Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020
Aktualizace Státní energetické koncepce
Iniciativa Průmysl 4.0
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016–2020
Národní program snižování emisí ČR
Programy zlepšování kvality ovzduší pro zóny a aglomerace
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

V materiálu jsou též promítnuty některé závazky vyplývající z usnesení vlády,
Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 a závěrů jednání RHSD, případně
Porady ekonomických ministrů v roce 2016.
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