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Pramen: 

Doporučení Rady ze dne 9. července 2013 k národnímu programu reforem České republiky na rok 

2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012–2016 (2013/C 

217/04). 

Doporučení Rady ze dne 10. července 2012 k národnímu programu reforem České republiky na rok 

2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012–2015 (2012/C 

219/05). 

Doporučení Rady ze dne 12. července 2011 k národnímu programu reforem České republiky na rok 

2011 a stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 

2011–2014 (2011/C 212/02).  

 

 



 

  
DOPORUČENÍ RADY PRO OBDOBÍ 2013–2014 

1.  Provést  plánovaný  rozpočet  na  rok  2013  tak,  aby  byl  v  roce  2013  udržitelným  způsobem 
odstraněn  nadměrný  schodek  a  bylo  dosaženo  strukturálního  přizpůsobení  uvedeného  v 
doporučeních Rady v rámci postupu při nadměrném schodku. Na rok 2014 a roky pozdější posílit a 
striktně provádět rozpočtovou strategii, doprovázenou dostatečně upřesněnými opatřeními, aby se 
zajistilo fiskální úsilí přiměřené pro dostatečný pokrok k dosažení střednědobého rozpočtového cíle. 
Upřednostnit  výdaje  podporující  růst  a  mimo  jiné  včas  zazávazkovat  zbývající  projekty 
spolufinancované z fondů EU ve stávajícím finančním rámci.  

2.  Snížit  vysokou  úroveň  zdanění  práce  přesunem  zdanění  do  oblastí,  které méně  omezují  růst, 
například  pravidelně  odváděné  daně  z  nemovitostí  a  daně  na  silniční motorovou  dopravu.  Dále 
zmenšit  rozdíly  v  daňovém  zacházení  se  zaměstnanci  a  osobami  samostatně  výdělečně  činnými. 
Zvětšit míru dodržování daňových předpisů a snížit náklady na jejich dodržování vytvořením Jednoho 
inkasního místa a harmonizováním daňových základů pro daň z příjmu fyzických osob a příspěvky na 
sociální a zdravotní pojištění.  

3.  Zvýšit  skutečný  věk  odchodu  do  důchodu  přizpůsobením  věku  odchodu  do  důchodu  nebo 
důchodových  dávek  změnám  ve  střední  délce  života  a  přezkoumat  systém  valorizace  důchodů. 
Zvyšování  věku  odchodu  do  důchodu  doplnit  o  opatření  podporující  zaměstnatelnost  starších 
pracovníků a omezit možnosti předčasného odchodu do důchodu. Zejména  zrušit veřejnou dotaci 
pro režim předdůchodu. Přijmout opatření, která by výrazně zlepšila nákladovou efektivnost výdajů 
na zdravotní péči, zejména na péči v nemocnicích.  

4. Vyvinout další úsilí  k posílení  efektivnosti  a účinnosti  veřejných  služeb  zaměstnanosti. Výrazně 
zvýšit dostupnost zařízení péče o děti podporujících sociální začlenění se zaměřením na děti do tří 
let a zvýšit účast romských dětí, a to zejména přijetím a provedením zákona o službách péče o děti a 
zvýšením kapacity veřejných i soukromých služeb péče o děti.  

5.  Zajistit  provádění  protikorupční  strategie  na  období  2013–2014.  Přijmout  zákon  o  státních 
úřednících, který by měl zajistit stabilní, výkonné a profesionální služby státní správy. Zlepšit správu 
prostředků z fondů EU s ohledem na programové období 2014–2020. Posílit kapacity pro provádění 
veřejných zakázek na místní a regionální úrovni.  

6. Vytvořit ucelený hodnotící rámec vzdělávání na základních školách a podniknout cílené kroky na 
podporu  škol,  jež  vykazují  slabší  výsledky.  Přijmout  opatření  ke  zlepšení  systému  akreditace  a 
financování vysokých škol. Zvýšit podíl  finančních prostředků přidělovaných výzkumným  institucím 
na základě výkonu.  

7.  S  využitím  probíhajícího  přezkumu  pokračovat  v  reformě  regulovaných  povolání  snižováním  či 
odstraňováním  vstupních  překážek  a  vyhrazených  činností,  budou‐li  shledány  neopodstatněnými. 
Přijmout další opatření ke zlepšení energetické náročnosti budov a průmyslových odvětví. 

 

   



 

DOPORUČENÍ RADY PRO OBDOBÍ 2012–2013 

1. Zabezpečit naplánovaný pokrok směrem k včasné nápravě nadměrného schodku. Za tímto účelem 
v plném rozsahu splnit rozpočet na rok 2012 a upřesnit opatření trvalé povahy nezbytná na rok 2013 
tak,  aby  se  dosáhlo  ročního  průměrného  strukturálního  přizpůsobení  stanoveného  v  doporučení 
Rady  v  rámci  postupu  při  nadměrném  schodku.  Dále  zabezpečit  odpovídající  úsilí  o  strukturální 
přizpůsobení  s  cílem  dosáhnout  dostatečného  pokroku  směrem  ke  střednědobému  cíli,  včetně 
splnění výdajového kritéria. V této souvislosti se vyhnout plošným škrtům, zajistit prorůstové výdaje 
a  vystupňovat úsilí o  zlepšení  efektivity  veřejných  výdajů. Využívat dostupný prostor  k  takovému 
zvyšování  daní,  jimiž  by  byl minimálně  dotčen  růst.  Přesunout  vysokou  úroveň  zdanění  práce  na 
zdanění v oblasti bydlení a životního prostředí. Zmenšit rozdíly v daňovém zacházení se zaměstnanci 
a  osobami  samostatně  výdělečně  činnými.  Přijmout  opatření  ke  zlepšení  výběru  daní,  k  omezení 
daňových úniků  a  ke  zlepšení dodržování daňových předpisů,  včetně  zavedení  jednoho  inkasního 
místa pro všechny druhy daní.  

2.  Zavést další  změny  veřejného důchodového  systému  k  zajištění  jeho dlouhodobé udržitelnosti. 
Přehodnotit  plány  umožňující  předčasný  odchod  z  trhu  práce.  Podpořit  efektivní  účast mladších 
pracovníků v plánovaném fondovém systému tak, aby byla zlepšena přiměřenost důchodů.  

3. Přijmout další opatření k podstatnému zvýšení dostupnosti cenově přístupné a kvalitní předškolní 
péče o dítě.  

4. Posílit veřejné  služby  zaměstnanosti  zvýšením kvality a efektivity odborné přípravy, pomoci při 
hledání zaměstnání a individualizovaných služeb, včetně externě zadaných služeb.  

5. Naléhavě přijmout a uvést v účinnost služební zákon s cílem podpořit stabilitu a efektivitu veřejné 
správy  a  zamezit  porušování  předpisů.  Zajistit  odpovídající  provádění  nového  zákona  o  zadávání 
veřejných zakázek. Zabývat se otázkou anonymní držby akcií. Zajistit bezchybné využívání fondů EU a 
dále posílit boj proti korupci.  

6.  Přijmout  nezbytné  právní  předpisy  k  vytvoření  transparentního  a  jasně  vymezeného  systému 
hodnocení kvality vysokých škol a výzkumných institucí. Zabezpečit, aby financování bylo udržitelné 
a  vázané  na  výsledky  hodnocení  kvality.  Vytvořit  rámec  pro  hodnocení  zaměřený  na  zlepšení  v 
oblasti povinné školní docházky. 

 

   



 

DOPORUČENÍ RADY PRO OBDOBÍ 2011–2012 

1.  Provést  v  roce  2011  plánovanou  konsolidaci  a  v  případě  výpadků  příjmů  nebo  překročení 
plánovaných  výdajů  přijmout  nezbytná  trvalá  vyrovnávací  opatření.  Přijmout  fiskální  opatření 
plánovaná  v  konvergenčním  programu  na  rok  2012  a  podpořit  dosažení  cíle  na  rok  2013 
konkrétnějšími  opatřeními;  ovšem  nekrátit  výdaje  u  položek  podporujících  růst.  Zvýšit  efektivitu 
veřejných  investic  a pokračovat  ve  využívání  stávajícího prostoru pro  zvýšení příjmů  z nepřímých 
daní  a  přesunout  tak  daňovou  zátěž  od  zdanění  práce,  zlepšit  dodržování  daňových  předpisů  a 
omezit  daňové  úniky.  Zajistit  na  období  2010–2013  fiskální  úsilí  ve  výši  1  %  HDP,  v  souladu  s 
doporučením Rady o odstranění nadměrného schodku, což umožní dodržení  lhůty v rámci postupu 
při nadměrném schodku v dostatečném rozsahu v roce 2013.  

2.  Zavést  plánovanou  komplexní  důchodovou  reformu  v  zájmu  zlepšení  dlouhodobé  udržitelnosti 
veřejných  financí a  zajištění přiměřenosti budoucích důchodů. Úsilí by  se mělo dále  soustředit na 
další změny veřejného pilíře, aby systém v budoucnu nevytvářel fiskální nerovnováhu, a na podporu 
soukromého  spoření.  Za  účelem  zvyšování  věku  skutečného  odchodu  do  důchodu  by mohla  být 
zohledněna vazba mezi zákonným věkem odchodu do důchodu a střední délkou života. Zajistit, aby 
plánovaný  fondový systém získal širokou účast a byl navržen  tak, aby byly náklady na  jeho správu 
transparentní a nízké.  

3. Posílit účast na trhu práce omezením překážek, s nimiž se při návratu na trh práce potýkají rodiče 
s malými dětmi, zajištěním lepší dostupnosti a přístupu k cenově dostupným zařízením péče o děti. 
Zvýšit  atraktivitu  a  dostupnost  flexi‐bilnějších  forem  pracovních  vztahů,  jako  jsou  zaměstnání  na 
částečný úvazek. 

4. Zlepšit výkonnost veřejných služeb v oblasti zaměstnanosti za účelem zvýšení kvality a efektivity 
odborné přípravy, pomoci při hledání práce a  individualizovaných  služeb a  financovat programy v 
závislosti na  jejich výsledcích. Ve  spolupráci  se  zúčastněnými  stranami  zavést  specifické programy 
odborné přípravy pro starší pracovníky, mladé lidi, pracovníky s nízkou kvalifikací a ostatní zranitelné 
skupiny. 

5.  Přijmout  nezbytná  opatření  pro  zlepšení  kvality  veřejných  služeb  v  oblastech  se  zásadním 
významem pro podnikatelské prostředí. V této souvislosti urychlit provádění protikorupční strategie 
v  souladu  se  stanovenými  cíli,  přijmout  služební  zákon  na  podporu  stability  a  efektivity  veřejné 
správy a přijmout příslušná opatření týkající se anonymního držení akcií. 

6.  Zřídit  transparentní  systém  hodnocení  kvality  akademických  institucí  a  provázat  jej  s  jejich 
financováním, aby se zlepšila kvalita terciárního vzdělávání.  

 


