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Česká republika 2030 

Zápis k oblasti č. 2Chytrý, udržitelný a odolný hospodářský model 

 

1. Téma:  ČR v kontextu k EU (konvergence k vyspělým ekonomikám) 

 

Facilitátor:Lucie Schubert – Agora CE 

 

Shrnutí tématu:  

Ekonomika na dnešním území ČR byla v posledních dvou stoletích vždy bohatší, než činil 

průměr zemí východní Evropy, ale zároveň byla vždy méně výkonná oproti skupině 

nejbohatších zemí západní Evropy. ČR je tedy na evropské poměry ekonomikou dlouhodobě 

zařaditelnou mezi středně příjmové. 

ČR je na relativně vysoké úrovni konvergence v porovnání se západní Evropou v kupní síle 

(přes 70 %). V posledních dvou dekádách česká ekonomika rozvinula svou pozici kvalitní 

výrobní základny pro společný evropský trh v prostoru mezi nákladově dražšími zeměmi 

západní Evropy a současně nákladově konkurenceschopnějšími zeměmi ve střední a východní 

Evropě a v rozvíjejících se ekonomikách. Zvyšovat výkon oproti západní Evropě pouze cenovou 

konkurenceschopností skrze nižší mzdy se jeví jako dlouhodobě neudržitelné. 

Poměr mezd na celkovém HDP je oproti zbytku Evropy v ČR nízký. V případě zafixování měny 

v době, kdy mzdy jsou oproti výkonu ekonomiky (produktivitě) podhodnocené, se případné 

dorovnání může potýkat s budoucími problémy platební bilance. Před vstupem do eurozóny je 

tedy třeba alespoň částečně dorovnat rozdíl mezi produktivitou a mzdami. 

 

Worldcafe:  

Otázka pro world cafe:  

Jak přispět k ekonomické konvergenci ČR vzhledem k nejbohatším ekonomikám západu?  

Co je klíčové pro konvergenci České republiky s nejbohatšími ekonomikami západu? 

 

Popis průběhu: 

Téma ekonomické konvergence ČR k nejbohatším ekonomikám západu se ukázalo být 

tématem relativně obtížným. První část diskuse zabralo vyjasňování terminologie a dalších 

detailů k tématu. 

 

Jako hlavní doporučení z pracovní skupiny vzešlo: 

Zaměřit se na otázky spojené s vlastnickou strukturou, odlivem výnosů, nedostatečnou 

přidanou hodnotou v naší produkci. V otázce vzdělávání se zaměřit na lepší provázanost 

meziresortních strategií. Nevhodnost HDP jako ukazatele pro měření výkonu státu jako celku. A 

v neposední řadě na revizi kohezní politiky pro další programovací období. 

 

Témata (clustry): 
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Konvergence  - hledání jiných řešení než kopírování již zaběhlých kroků jiných států 

Provázanost průmyslu a dalších resortů  - společné postupnéí kroky směrem ke 

společné strategii 

 

Zemědělství,  

- dvojsečnost dotační politiky 

 

 

Vzdělávání 

- motor české ekonomiky 

- navázání vzdělávání a průmyslu 

- najít obory, které budou naším specifikem (jaderná energetika) 

- vzdělávání propojit s praxí 

- zamezit branidrainu a aktivně se snažit dostávat lidi zpět ze zahraničí do ČR 

- udržitelnost x růst, …. 

- ČR = „montovna“ – vzdělání jako návod, zvyšovat povědomí o udržitelném rozvoji u 

běžné populace, prostředí pro inovace, příliv zvenku = investice do vzdělání ze strany 

státu 

- Dostatečná legislativa odstupňování – profily (co kdy kdo má umět) 

- TTIP – pokud se uzavře, zmenší možnost na národní úrovni ovlivnit opatření (zavádění 

opatření k udržitelnosti)  

Práce 

- Zvýšení mezd (v nějakých chvílích se nevyplatí pracovat), vysoká zaměstnanost, ale 

nízké mzdy 

- Chybí mobilita za prací 

- Prostupnost hranic s dalšími ekonomikami 

- Mezinárodní obchod ustává, pouze subdodávky – bylo by dobré, aby se k nám dostaly 

finální kroky v tvorbě hodnotového řetězce 

- Dále by měly být větší investice do kapitálu, a jednodušší daňová politika 

 

Zdroje financování  

- Chybí určitý sektor financování venture kapitál 

- Odstoupit od projektové realizace EU fondů – neudržitelné 

- Lépe nastavit na úrovni EU – spolupráce 

 

Další zápisky: 

- Bohatství nerovná se výkonnost, 

- Je potřeba zachytit moderní trendy 

- Nízká minimální mzda (což je špatně) 

- Chybí nám promyšlená exportní politika, které komodity a kam je vyvážet. Rovnováha 

s domácí spotřebou 

- Vlastnické struktury v ekonomice – kapitálová účast zaměstnanců (EmployeesStockOpt. 

Programme)  

- Nedostastatečné stimuly a páky státu směrem k odpovědnosti vlastníků 

k zaměstnancům 
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2. Téma:Podnikání 

 

Facilitátor: František Havlín – Agora CE 

Shrnutí tématu: 

V kontextu světové ekonomiky je česká ekonomika hodnocena v rámci celosvětového 

hodnocení kvality podnikatelského prostředí GlobalCompetitiveness Report v porovnání 

s ostatními „novými“ zeměmi Evropské unie nejlépe ze zemí V4, lépe je na tom z nových 

členských zemí pouze Estonsko.V žebříčku EasyofDoing Business Index Světové banky se ČR 

v období posledních 10 let si mírně polepšila. Mezi zeměmi EU 10 jde o průměrnou pozici, 

výjimečně dobře jsou hodnoceny pobaltské země. 

Ekonomika ČR je dominována velkými podniky na jedné straně, které mají vysoký potenciál 

těžit z výnosů z rozsahu a mají přístup ke globálním zdrojům financování. Na straně malých 

a mikropodniků je dominována samostatně činnými osobami. Prostor, který v mnoha 

evropských státech vyplňují malé a střední podniky, které na sebe vážou např. přidanou 

hodnotu v subdodavatelství velkým podnikům tak v ČR není přítomný v míře, která by větší 

retenci přidané hodnoty dovolovala. 

 

 

Worldcafe: 

Otázka pro worldcafe: Jakým způsobem dlouhodobě podpořit podnikání v ČR?  

 

Popis průběhu: 

 

Diskuse pro toto téma nebylo potřeba nikterak povzbuzovat, množství témat navržených 

hned v začátku diskuse přesahovalo časové možnosti a diskusi k jednotlivým dílčím 

tématům bylo nutné spíše ukončovat než s ejinsažit rozvíjet. 

 

Jako klíčové pro rozvoj podnikání v ČR byla v druhé fázi v pracovních skupinách 

identifikována tato témata: 

 

Vzdělání 

- Kriticky a samostatně uvažující absolvent 

Státní správa 

- Efektivní a transparentní 

- Uživatelsky přívětivá  

Dlouhodobý výhled a doporučení 

- Otevřená společnost, atraktivní místo k životu se zaměřením na lidský kapitál, orientace 

na služby s přidanou hodnotou, 

- Propojení sektorů (výzkum a vývoj, sociální podnikání, neziskový sektor, PPP…) 

 

 

 

 

Témata (clustry): 
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Další:  

- nastavení úvěrového programu pro začínající podnikatele (+ startupy) 

- zařadit zemědělství 

-kvalifikovaných pracovních sil 

- výchovy k podnikání 

- podnikatelské  gramotnost 

- je potřeba odstranit bariéry, zjednodušování, přehlednost 

- elektronizace, klientský přístup státní správy 

- propojení systémů a agend 

-  systémová podpora malým a středním podnikům 

- podpora aplikovaného výzkumu a navázání na praxi 

- stáže 

- řešení přirozených monopolů 

- mobilita pracovní síly 

- dopravní prostupnost mezi kraji 

- flexibilní vzdělávací systém 

- komunikace státní správy a samosprávy s podniky a podnikateli 

- nízká generační přenositelnost rodinných podniků 

- reálná konkurenceschopnost  x životaschopnost podnikatelských subjektů 

- optimalizace regulace (evaluace) s přihlédnutím k vyšším vlivům 

- regulace externalit internalizací 

- nastavení daňového prostředí pro rozvoj malých a středních podniků 

- analýza a evaluace stávající podpory malých a středních podniků 

- snižování regulatorní zátěže (RIA) a pravidelné evaluace míry reg. Zátěže 

- kapitálová účast zaměstnanců ESOP a družstevnictví 

- nerůstové koncepty- sociální podnikání 

- digitální gramotnost 

- celoživotní vzdělávání 

- iniciace podnikavosti 

 

3. Téma: Průmysl 4.0 a Inovace 

 

Facilitátor: Pavel Mička – Agora CE 

Shrnutí tématu: 

Inovace, resp. inovační výkonnost ekonomiky je významným hybatelem směrem ke zvyšování 

konkurenceschopnosti ekonomiky ČR, jejího přibližování se k výkonnosti vyspělejších ekonomik 

EU a naplňování principů udržitelného rozvoje. Z pohledu cílů hospodářské politiky je klíčovým 

aspektem inovací jejich přijetí na trhu (komercionalizace). Pouze to rozhoduje v konečném 

důsledku o účinnosti inovační politiky. 

Průmysl 4.0 je celosvětový trend vývoje, nazývaný rovněž čtvrtá průmyslová revoluce. Jeho 

obsahem je trend, kdy průmysl a celá ekonomika procházejí zásadními změnami způsobenými 

zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé 

inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství. Čtvrtá průmyslová revoluce 

nepřináší zásadní změny pouze pro oblast průmyslové výroby. Česká republika na tento trend 

musí reagovat, protože skýtá obrovské příležitosti z pohledu udržitelnosti a zvýšení produktivity 
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průmyslové výroby a služeb a potažmo poptávky po kvalifikované práci. V opačném případě 

hrozí České republice ztráta konkurenceschopnosti s velkými dopady nejen na zaměstnanost a 

produktivitu, ale celý rozvoj společnosti. 

 

Worldcafe:Co je klíčové pro zajištění inovací v ekonomice a nástupu průmyslu 4.0 do roku 

2030? 

 

Popis průběhu: 

 

V úvodních stolcích bylo třeba více vysvětlovat téma Průmysl 4.0, v otázce inovací byli 

diskutující daleko aktivnější hned od začátku. 

 

Hlavním výstupem diskuse pracovní skupiny v druhé části worldcafé na otázku zda je průmysl 

4.0 pro nás řešení? Byla prostá shoda na tom, že průmysl 4.0 je strategickou výzvou, která se 

nás dotkne a to nejen v průmyslu, ale i společnosti, práce, výzkumu, regulace a bezpečnosti, 

trhu práce 

 

Témata (clustery): 

- Podpora výzkumu (inspirace ze světa), spolupráce s vyspělejšími zeměmi 

Inspirace v Německu (Průmysl 4.0) i celé EU 

- Investice do základního výzkumu firmami (ne jen z veřejných zdrojů) 

- Provázanost mezi rezorty (MŠMT, MPSV, MPO.. MF oblast daní, MZe dotací) 

- Problematika financování start-upů odchází jinam – např. do USA 

- Predikovatelnost postupu zavádění P4.0 

- Propojování firem a VŠ (firmy vyvádí peníze mimo ČR a neinvestují do vývoje u nás) 

- Změny ve vzdělání a dostatek vzorů (úspěšní vědci) 

- Standardizace a kompatibilita systémů 4.0 (Interoperabilita) 

- Výzkum: nesmyslný systém hodnocení vědy – jednodušší kritéria;  

- využití výzkumu v praxi (podnikový výzkum); 

- Porovnávat se i s USA a dalším světem (OECD) 

- Důraz na inovativní prvky 

- Vzdělávání – roste vliv soukromého sektoru 

- Potřeba investicí do vzdělání ve výzkumu už od SŠ.. 

- srozumitelnost a vysvětlitelnost průmyslu 4.0 (současné dokumenty to neumí) 

- Informace – právo na informace, open data 

- Široké téma – je nutné vzdělávání celé společnosti, dopady i do dalších sektorů.  

- Vzdělávání pro budoucnost ne pro současnou potřebu – kreativity, kritické myšlení; 

důraz na matematiku a IT, jazyky 

- Společnost 4.0: bezpečnost a hrozba „dehumanizace“ života; zatím bezobsažnost, lidé 

tématu nerozumí – ale stává se součástí jejich životů; sociální otázky (ztráty 

zaměstnání, resp. změna struktury zaměstnanosti; celoživotní učení) 

- Regulatorní rámec (bezpečnost, zákony…) – reakce na nové situace (práce z domova, 

bitcoiny,) a etický rámec (ochrana osobních údajů) 

- Mít ambice být technologickým tygrem střední Evropy (a ne montovnou) – např. pro 

oblast Cyber bezpečnosti (Avast) 
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- Pro zahraniční pracovníky je rozhodující kvalita života v ČR 

- Výhoda zkrácení pracovní doby/týdne 

 

Kam jdeme? – vize – průmysl 4.0 x zaměstnanost  

- Kratší pracovní týden, nepodmíněný základní příjem – nárůst tvůrčího potenciálů lidí. 

- Rekvalifikace, rozvoj sociálních služeb, 

- Podporovat lokální ekonomiky 

- Podpora seniorů a aktivního stáří (silver economy) 

- Podmínky pro rozvoj služeb – služby poddimenzované 

 

- Pozice v globálních řetězcích 

- Nutná rekvalifikace, vzdělávání 

- Inovace 

- Digitalizace procesů ve výrobě 

- Logistika 

 

- Robotizace 

- Propojení výzkumu a výroby – chybí kapitál a technologické inovace 

- Sociální inovace v podnikání a mikropodnikání 

- Řešit výpadek EU fondů 

- Mizení technologií  

- Komplexita, instituce, mentální schopnost spolupráce 

- Kopírování trendů 

 

 

4. Téma: Otázka přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, oběhovému hospodářství a 

udržitelnému nakládání se zdroji 

 

Facilitátor: Ondřej Marek – Agora CE 

 

Shrnutí tématu: 

Klíčovými koncepty pro zajištění udržitelného rozvoje jsou nízkouhlíková ekonomika, udržitelné 

nakládání s přírodními zdroji s maximálním důrazem na oběhové hospodářství a využitím 

potenciálu bio ekonomiky. Aplikace těchto konceptů je nutná s ohledem na globální trendy v 

oblasti ochrany klimatu, limitovaných světových a evropských zdrojů surovin nebo 

exponenciálního růstu světové populace. 

Worldcafe: Co je klíčové pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice, oběhovému 

hospodářství a udržitelnému nakládání se zdroji 

 

Popis průběhu: 

Jedná se o velmi komplexní téma, které není možné v rámci daného časového rámce 

komplexně uchopit, a proto následující body jsou spíše podněty, na které by v rámci 

připravovaného dokumentu nemělo být zapomenuto.  
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1. Inovace (VaVaI) 

– Změna struktury průmyslu k oběhovému hospodářství. 

– V dopravě nahradit fosilní paliva elektřinou.  

– Usilovat o redukci a diversifikaci dopravní náročnosti ekonomiky.  

i. Rozvoj veřejné dopravy 

ii. Rozvoj nemotorové dopravy atd.  

– Soustředit se na energetickou náročnost budov.  

2. Odpady 

– Předcházet vzniku odpadu a ztrát surovin.  

– Maximalizace využití odpadu (surovin).  

– Snižovaní zbytkového odpadu.  

– Inovace a rozšíření infrastruktury pro nakládání s odpadem.  

 

3. Koordinovaný výkon veřejné správy a osvěta.  

– Usilovat o lepší koordinaci nakládání se zdroji. 

– Resortismus je někdy velkou brzdou.  

– Je třeba dohodnotit zdroje. Tak aby jejich čerpání mělo ekonomickou hodnotu. 

 

4. Co chápat jako zdroj?   

– Chápat zdroje co nejšíře ji:  

i. Voda  

ii. Půda 

iii. Suroviny (nerostné, ale u další např. odpady) 

iv. Ekosystémy (i sociální jako například venkov) 

v. Ovzduší 

 

Témata (clustery)::  

,  

 

Nízkouhlíková ekonomika 

- Nízkouhlíková ekonomika má smysl vzhledem ke klimatické změně.  

- Nízkouhlíková ekonomika je nová mantra ekonomického růstu. 

- Místo nízkouhlíkové ekonomice a energetice je třeba hovořit o adaptaci na klimatickou 

změnu a zajištění bezpečnosti v oblasti energie, potravin a vody.  

Osvěta a vzdělávání  

- Důležité je osvěta v těchto tématech (nízkouhlíkové ekonomice, oběhovému 

hospodářství a udržitelnému nakládání se zdroji), bez společenské podpory 

(objednávky) není možné dosáhnout dlouhodobých výsledků.  

- Propojovat jednotlivé sektory a politiky k podpoře jednoho oběhového cyklu zdrojů. Ne 

resortismus.  

- Lepší koordinace by byla dána spojením resortů zemědělství, průmyslu, životního 

prostředí a dopravy.  

- Pracovat s širšími koncepty a adekvátním měření.  
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- Je nutné vzdělávání a osvěta těch kdo rozhodují. 

- V těchto oblastech by bylo dobré spolupracovat a inspirovat se německým a rakouským 

prostředím.  

- Podporovat výrobu na místě spotřeby, jako součást udržitelné spotřeby a výroby.  

- Je třeba podpořit vzdělávání a výchovu. (restrikce za plýtvání)  

- Stát by měl fungovat jako vzor pro green producent. Tím bude zajištěna základní 

poptávka.   

Legislativa a regulace 

- Tento dokument by měl vytvořit konsensuální rámec, kam se bude ČR ubírat a čeho 

bude dosahovat, aby její politika byla předvídatelná pro její občany a další partnery.  

- Je třeba dávat důraz na oběhové hospodářství.   

- Je třeba řešit nakládání se zdroji v mezinárodním kontextu. 

- Chránit využití půdy, to je otázka potravinové bezpečnosti.  

- Pokračovat v budování „energetické unie“ v rámci EU a další mezinárodní spolupráce.  

- Nízkouhlíková ekonomika, oběhové hospodářství a udržitelné nakládání se zdroji je 

otázka průmyslové a energetické bezpečnosti.  

- Při prosazování oběhového hospodářství, musíme mít na vědomí ekonomickou 

smysluplnost.  

- Je třeba mít na paměti, že trh nakládání s půdou a vodou nevyřeší. Je třeba opatrná 

regulace, která bude v souladu s ekonomikou.  

- Problémem zlepšení kvality půd je duální vlastnictví zemědělské půdy v ČR velkými 

společnostmi.  

- Je třeba pro tyto témata vytvořit legislativní rámec s využitím a respektem 

k mezinárodním závazkům.  

- Je třeba uplatňovat koordinovaný výkon veřejné správy. 

Inovace a technologie 

- Transformace těžkého (energeticky náročného) průmyslu.  

- Zaměřit se na využívání energie ze:  

o Slunce 

o Gravitace 

o Atd.  

- Je třeba usilovat o vyvážení oběhu energie v hospodářství.  

- Podporovat technologie a procesy šetrné k ošetření půd.  

o Například formou dotační politiky.  

o Nutné ale zachovat potravinovou bezpečnost.  

- Toto téma má úzkou spojitost s energetikou (vytápění/klimatizace) a podporou elektrické 

mobility.  

- Je třeba hledat nové OZE a nejaderné zdroje.  

- Výzkum a rozvoj (Research and Development) hrají velkou roli v tomto tématu.  

- Tyto témata mají souvislost s hledáním technologických transformací a inovací.  

- Oběhové hospodářství podporuje decentralismus, lokalizace, polycentrismus. 

Nakládání se zdroji 

- Jde především o šetrné nakládání s přírodními zdroji.  
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- Restaurace odpadového hospodářství.  

- Je třeba řešit i udržitelné osídlení. Hlavně venkov. Bylo by potřebné alespoň udržet 

stávající strukturu krajiny. (Pracovat s termínem landuse.) 

- Surovinám neříkat odpady. Nesmyslné je pálení odpadu.  

- Je třeba chápat a uplatňovat širší pojetí zdrojů (voda, půda, příroda atd.) 

- Bioodpady jsou také zajímavý zdroj. 

- Vytěžit potenciál skládek.  

- Uvažovat o nové infrastruktuře pro využívání odpadů. Recyklace širšího spektra 

materiálů. 

 

1. skupina 

Další poznámka:  

Neopomenout vazbu na „Adaptační strategii“.  

 

 

5. Energetika a doprava 

 

Facilitátor: Jakub Deml – Agora CE 

 

Shrnutí tématu: Energetický sektor ČR bude do roku 2030 čelit historické výzvě vlastní 

transformace. Musí se totiž vyrovnat s několika vnějšími i vnitřními faktory, které nejsou vždy 

komplementární. Prvním je vlastní závazek k nízkouhlíkové ekonomice. Česká energetika je 

uhlíkově vysoce náročná a nízkouhlíkové ekonomiky nelze bez koncepční změny českého 

energetického mixu dosáhnout. 

 

Druhým trendem je dění v zahraničí, které je pro ČR do značné míry určující. V prvé řadě jde 

o společnou energetickou a environmentální politiku EU a její aktuální vývoj směřující 

k tzv. energetické unii, které přímo ovlivňují související českou legislativu. Kromě samotných 

předpisů je aplikace unijních politik i určujícím motivem domácí diskuse nad budoucností 

energetiky. 

 

Shrnutí tématu: Téma energetiky se ukázalo jako poměrně náročné na facilitaci 

mezi jednotlivými vyhraněnými skupinami (zastánci jaderné energetiky a uhelné 

energetiky na jedné straně a zastánci obnovitelných zdrojů na straně druhé). Jako 

hlavní výzva byla v souladu s podkladovým materiálem identifikována otázka 

schopnosti ČR vyrovnat se s průběhem a výsledky německé energetické 

transformace (Energiewende) a další liberalizací na úrovni EU. 

Téma dopravy se ukázalo spíše jako dílčí a panovala v něm vyšší shoda (nutnost 

dobudování síťové dopravní infrastruktury a našeho napojení na okolní státy). 

 

World café: Jak vytvořit dlouhodobě udržitelný energetický model pro ČR? 

 

Témata (clustery): 
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Energetika: 

Energetický mix – rozpor mezi chtěním a možnostmi 

Nízkouhlíková ekonomika – příležitost pro technologické inovace 

Otázka českého teplárenství – je uhlí akceptovatelný zdroj 

Atomová energie – pro část aktérů naše komparativní výhoda pro zbytek technologie minulosti 

Energiewende – nezaspali jsme? Jak rozvíjet naši síťovou soustavu s ohledem na změny 

v Německu 

Co pro Čr znamená energetická unie 

 

Doprava: 

Vysokorychlostní železnice a její rozvoj v ČR 

Emise z dopravy jako velký problém ve městech 

Nedostatečnost dálniční sítě v ČR 

Nedostatečná podpora nemotorové dopravy 

 

Veřejná doprava 

Nutnost lepšího propojení systémů veřejné dopravy 

Veřejná doprava jako cesta k snižování dopravní zátěže ve městech 

 

 

6. Téma: Fiskální politika 

 

Shrnutí tématu: 

Fiskální politika je nedílnou, byť specifickou, součástí hospodářství. Z pohledu 

střednědobé strategie popsané výše je daňový systém důležitý ze dvou pohledů. Za 

prvé, fiskální politika bezprostředně ovlivňuje makroekonomický výkon ekonomiky. Zde 

se udržitelné ekonomiky dotýká především vazba na strukturální deficit a schopnost 

vlády působit proti ekonomickému cyklu. Za druhé, daňový systém může být použit 

k podpoře plnění výše stanovených cílů přerozdělováním ve prospěch toho kterého 

žádoucího tématu. Klíčovou otázkou zde je, jak přizpůsobit daňový systém nastupujícím 

změnám v ekonomice jako jsou digitalizace, nízkouhlíková ekonomika, stárnutí, 

proměny forem práce 

 

Facilitátor: 

 

Shrnutí tématu: 

 

Popis průběhu: 

Cílem diskuse byl zaměřit se na následující problémy: 

1. úloha/role daňového systému 

2. (R)evoluce? – řád rozhodování – cíle, hodnoty, evaluace 

3. Mix? Co změnit? Změna zátěže? (evaluace daň. systému – progresivita? zdroje, 

práce?  

4. Kapacity institucí 

5. Co je stabilita? 
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Strategické cíle (návrhy):  

- Úloha daní – férovost (jak ji měřit?), koheze, kvalita života (soulad s cílem kvalita života)  

- Rozložení daňového břemene(práce, spotřeba, zdroje, majetek) – evoluce, cíle do roku 

2030 

- Vyčištění systému – průhlednost, férovost, efektivita 

- Strukturální změny (viz efektivita) 

- Kapacity institucí 

= dosáhnout fiskální politiky s cílem dosahování zvýšení kvality života 

 

 

World café: Jak přizpůsobit daňový systém pro udržení vyrovnaných daňových příjmů a 

výdajů ČR? 

 

 

 

Témata (clustery):  

Daně – hledat alternativní zdroje utváření veřejných statků 

- Problém utažené fiskální politiky 

- Strat. Úroveň = daňový systém jako nástroj –hodnoty, které aplikuje; soulad s politikami 

- Zlepšit kvalitu a kapacitu institucí pro evaluace a revize 

- Symbolická funkce –nerovnosti (jak se vůči nim mají daně?)  

- Efektivnost 

- Jak pracovat s dluhem? Důsledkem účetní úvahy je zvýšení daní (nejen otázaka sazeb 

– co 2. A 3.?), ale také věcí jako stravenky či dopadů na rodinnou politiku. 

- Daně jako nástroj odolnosti 

- Check – které stimuly přinášejí efekt (ve spolupráci s rezorty) 

- Nadřazenost cílů nástrojům  

- Vyrovnaný rozpočet není cílem (= ind. úspěšnosti) 

- Daně jako nástroj pro zajištění VP 

- Zavést progresivitu = majetkové daně (třeba navýšit) – neumíme měřit majetkovou 

nerovnost (př. daně z nemovitostí, dědické)  

- UR – daň z emisí, daň z finanční transakce,  

- Regulatorika postoupila – riziko je menší 

- Nechat/snížit danění práce 

- Míra přerozdělování (soc. infrastruktury, kraje) 

- danit finanční instituce, které jsou překapitalizované (ne transakce) – řešit na úrovni EU 

- daňové úlevy (problém) – diesel 

- daňové úlevy nerovná se nástroj soc. politiky 

- Progresivita všude, kde to má smysl 

- Úhrady za těžbu nerostných surovin 

- Danění práce (nechat či snížit) 

- Investiční politika státu – otázka zdrojů 
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- Dotace obcím x daně z nemovitostí 

-  Daňové asignace 

- OECD doporučuje přidat daň zátěže práce – zdroje znečištění 

- Nízká vs. Vysoká daňová kvóta? 

- SDK na úrovni 34 – 38% = + 120 mld. Kč  

- Daně zdroje rostou, snižuje se sociální pojištění = není třeba nazývat reformou 

- Do SDK je třeba zahrnout soc. a zdrav. pojištění – v ČR je vysoká 

- Soc. a zdrav. počítat jako daň 

- SDK dle MF je 30 % - nízké v porovnání s EU 

 

- Máme podporovat daň. soutěž?   

 

- Jak zaplatit služby, které jsou základem konkurenceschopnosti?  

 

- Kapacity daňových úřadů – nutno posílit  

 

 

 

 


