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Preambule

Krize přešla do další etapy. Čtvrtý rok Češi bolestně platí za katastrofu, kterou primárně vyvolala neodpo-
vědnost amerických bankéřů a neregulovaný trh. Neoliberalismus definitivně ztratil půvab. Nezaměstnanost
láme rekordy, lidé ztrácejí víru v budoucnost. Břemeno nákladů nese zejména střední třída a s ní nejchudší.
Cyničtí globální finančníci zinkasovali státní podpory a dále si rozdělují odměny. Korupce a prohlubující se
nerovnost rozleptávají důvěru v demokracii. Společenský konsensus je ohrožen.

Stejně jako v třicátých letech selhává tradiční pravolevé schéma. Sluchu více dostávají síly, které nabízejí „po-
řádek“ a jednoduché recepty. Zneužívají konkrétní špatnou zkušenost a primitivně identifikují domnělého
viníka: za krizi prý může chudák, nezaměstnaný (flákač), důchodce, živnostník, muslim, žid, Rom, Vietnamec
atd. Každý, kdo se nějak odlišuje a je možno ho označit, je v ohrožení. Zahnědlá argumentace frustrovaných
čtenářů bulváru stála na počátku neštěstí, které končilo osvětimskou pecí. Nebezpečí, které nám hrozí, je
jiné, ale není menší.

Základní hodnotou, kterou musíme bránit, je sociálně vyvážená demokracie. Jen společnost, která neztratí
soudržnost, přečká nečas s nejmenšími úhonami. Pojivem krizové společnosti je nesporně solidarita. Žádná
společenská skupina se nesmí pokládat za vyloučenou, nesmí být mimo rozhodování a nesmí být opomenuta
v adresování příležitostí a pomoci. Morální síla společnosti se pozná v tom, jak se stará o své děti, své ne-
mocné, postižené a seniory. Jak se stará o ty, co postihla nouze. Ale také, jak se stará o svůj rozvoj, motivaci
a spravedlnost.

Kombinace účinného sociálního státu s hospodářskou výkonností je dlouhodobě vyzkoušenou alternativou
neoliberálních báchorek. Ztroskotání zemí s nízkým podílem veřejných výdajů na HDP jako Řecka nebo Irska
je v protikladu k dlouhodobé stabilitě Německa nebo Skandinávie. Konkurenceschopnost rozhodně nestojí
na eliminaci sociálního státu.

Zdá se, že mechanicky nefungují tradiční stimuly pro zpomalené hospodářství. Spojené státy zůstávají
s mdlou výkonností i tehdy, když ekonomiku „podporují“ dokonce dvěma lokálními válkami a fiskální vzpru-
hou, nevídanou od poslední světové války. Ukazuje to, že příčiny současné krize jsou poněkud hlubší a zřejmě
odlišné od hospodářských zpomalení minulosti.

Je zřejmé, že Česká republika může těžko aspirovat na vedoucí roli v určování protikrizové strategie vyspělého
světa. Střízlivě řečeno, můžeme pouze odhadovat směry budoucího vývoje a politiky hlavních světových
hráčů. A můžeme se tak na budoucí děje alespoň částečně připravit. 

Předkládaná strategie nabízí pro čelení horším časům určité náměty. Nejsou nijak zázračné, nejsou ani nové
nebo příliš originální. Naše budoucnost závisí na tom, s jakou poctivostí budeme své cíle dlouhodobě napl-
ňovat. Závisí na tom, jak budeme pracovat. Na tom, zdali naše práce bude mít potřebnou kvalitu a smysl.
Zdali prostředí pro práci bude aktivovat tvůrčí sílu a přitahovat kapitál. Nečekejme proto na zázrak – nepřijde
mávnutím proutku. Sociální demokracie za půldruhého století své existence nejlépe ví, že „zázraky“ se tvoří
jen prací.
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1. DlOuhODObá hOsPODářská OPatření

Přestože v krizi dáváme důraz zejména na bezprostřední kroky, které rychle pomáhají obnovovat ztra-
cenou rovnováhu, perspektiva země závisí především na dlouhodobě působících faktorech. Kritické
okamžiky tak musejí být stimulem k zásadní revizi politik v oblasti dlouhodobých prvků výkonnosti.
Právě krize je totiž obdobím, kdy je možno měnit orientaci země, kdy si všichni uvědomují nejvíce na-
léhavost takové věci, kdy je paradoxně možno najít k tomu potřebný konsensus a odvahu.

Některé dlouhodobé hrozby naší ekonomice jsou jistě objektivní a nezávislé na naší vůli, jiné však mů-
žeme sami aktivně ovlivnit. Je jisté, že v delší perspektivě naší zemi hrozí především nedostatek potřebné
kvalifikace a stárnutí populace. Nemáme však v tuto chvíli ani rozumnou populační politiku, ani stimu-
lační podporu kvalitního a vhodného vzdělání. 

Mít dítě je dnes z materiálního i morálního hlediska spíše trestáno. Náklady na výchovu společnost ro-
dinám zdaleka nekompenzuje a zejména matky trvale čelí mzdové i kariérní diskriminaci. Dvě pětiny
dětí mají nedostatečnou výchovnou a materiální podporu. Opatrovnická řízení jsou často políčkem vý-
chově, spravedlnosti i morálce. Vysoké procento žen s dětmi nedostává výživné vůbec, další nepravi-
delně nebo v minimálních částkách. Děti vyrůstající v ústavech ve vysokém procentu končí v nápravných
zařízeních. Děti rozsáhlých skupin obyvatelstva jsou předurčeny být zajatci kruhu chudoby a vyloučení.
Školství v naší zemi ve svém výsledku působí selektivně a tyto tendence se dále nebezpečně prohlubují. 

Každé dítě přináší talent a potenciál jeho uplatnění. Společnost, která skutečně hospodaří se svými
zdroji, vytěží z potenciálu populace maximum. Odměnou za odpovědnost jsou vysoká výkonnost, pre-
vence negativních jevů a snížené nároky na sociální síť. Výchova mládeže bez lhostejnosti znamená pro
opuštěné děti postupné zavádění efektivní kontrolované pěstounské péče, zkrácení a zefektivnění opa-
trovnického řízení, pomoc dětem z ohrožených skupin. Stát musí usnadnit vymáhání výživného a zavést
mechanismus pomoci v případě, že vymáhání je dlouhodobě neefektivní.

Je nutno obrátit dlouhodobý trend úpadku české školy. Přestože má česká škola v mezinárodním srov-
nání velice kvalitní pedagogy, její výsledky v posledních letech prudce propadají. Je to také v důsledku
nedostatečného společenského docenění vzdělání a výchovy. Vedle přetrvávajícího nedostatku peněz
jde o chybějící vedení mladé generace k odpovědnosti, spolupráci, solidaritě a slušnosti. V neposlední
řadě je však úpadek důsledkem obsahové dezorganizace škol a slabé institucionální podpory konkrétní
výukové činnosti.  

Školám je nutno vrátit výchovnou úlohu a učitelům ztracenou prestiž. Pedagogové by měli mít odpo-
vídající odměnu, podmínky k práci i zvýšenou právní ochranu před narušováním výchovné práce a ši-
kanou. Školy musí být stimulovány k maximálnímu efektu práce. Žáci by měli plnit individuální projekty
rozvoje, přizpůsobené jejich schopnostem a talentu. Vedle poměrně dobré výchovy mateřského jazyka
v současnosti zaostává česká škola ve výuce angličtiny a matematiky. Velice špatná je provázanost před-
mětů s informačními technologiemi. Výuka musí získat centrální metodickou podporu a průběžnou
kontrolu. 

Posílit musí tlak na kvalitu vysokých škol, jejich spojení s výzkumem, vývojem a samotnou praxí. Proda-
vači bezcenných diplomů musí skončit, počet vysokých škol by měl být snížen. Je nutno rozlišit skutečné
univerzity a školy, které fakticky nahrazují úbytek učebních oborů. Učitelé bez praxe a trvalé odborné
práce mohou těžko přinášet kvalitní výsledky. Nástroji by měla být akreditace, statistická vnější kontrola
písemných prací, testování znalostí absolventů při státních zkouškách.

Vzdělání se musí stát celoživotním procesem.  ČR silně zaostává v následném (dalším) vzdělávání po
dosažení kvalifikace na prahu dospělosti. Do této oblasti je nutno směřovat dotační programy ve spo-
lupráci s firmami a s podílem vysokých škol. V dané fázi lze k tomu až do roku 2022 využít zdroje z Ev-
ropských programů.

Investice do výzkumu a vývoje by měly stabilizovat stávající výkonné instituce a zároveň by měly hledat
perspektivní oblasti uplatnění ve výzkumu i na trzích inovací. Postupné zvyšování výdajů v této oblasti
je zároveň investicí do nejvýše kvalifikovaných pracovních sil, které lze připravovat pouze vlastní tvůrčí



prací. Cílem je postupně dosáhnout podílu výzkumu a vývoje na HDP nad 2 % s výrazným podílem sou-
kromých zdrojů1.  Stimulovat je nutno inovativní podnikání v okruhu kolem vysokých škol, které může
propojit teoretickou výuku s praktickým vývojem a uplatněním.

Předpokladem příznivého hospodářského prostředí je vstřícné institucionální klima. Tedy zázemí, ve
kterém je možno principiálně spoléhat na vstřícnost úřadů ke všem subjektům a jejich férovou obhajobu
zájmu lidí i státu. Prostředí, ve kterém je právo skutečným minimem morálky. Ve kterém právo platí a dá
se uplatnit v přiměřeném čase. Kde občan, investor, podnikatel, živnostník ani zaměstnanec nejsou
oběťmi, které se musí vykoupit v nekonečném řetězu byrokratických pastí korupce.

Musíme udělat vše, aby vtip, který říká, že největšími nepřáteli spravedlnosti v naší zemi jsou policie,
státní zastupitelství a soudy, byl zase jenom vtipem. Dezorganizace policie v současné době dosáhla
vrcholu. Neschopnost šetřit závažnější trestnou činnost, tolerance porušování práva v každodenním ži-
votě jsou mezi podstatnými příčinami zhoršující se společenské atmosféry a hospodářského klimatu.
Alibismus, neochota a nekompetence jsou častými vadami v činnosti policie a státních zastupitelství2.
Alarmující je podíl rušených rozhodnutí prvostupňových soudů. Nepříjemné zprávy čteme o trestné
činnosti policistů a soudců. Právo a jeho výkon je tak pro občana mnohdy nepředvídatelným kafkov-
ským mechanismem, jehož efektem je karikatura spravedlnosti a ohrožení hospodářství i samotné de-
mokracie. 

Justice musí mít především jednotný metr, právo musí být nejen hospodářsky aktivnímu občanovi do-
stupné, musí fungovat ve věci přiměřeném čase a musí být v běžných režimech předvídatelné. Je nutno
implementovat nový kvalifikační model pro justici, s důrazem na celoživotní vzdělávání a jeho přimě-
řené testování v praxi. Aktivními opatřeními je potřeba dosáhnout harmonizace judikatury a metodiky
postupu ve standardních kauzách. Důraz je nutno klást na informační přesnost, statistiku a kontrolu.
Evidence v digitální éře může snadno poskytovat zásadní kontrolní informace z hlediska posuzování
časové přiměřenosti a postupu úkonů, klasifikace rozhodnutí a znaleckých posudků. Pořádek musí být
naveden pro ustanovování a kontrolu soudních znalců, kde dosud není koncepce, přehledná evidence
a průběžné kontroly3.

Přestože český právní řád není zdaleka dokonalý, poskytuje díky harmonizaci s evropským právem ve
většině směrů formálně obdobnou ochranu hospodářských i jiných práv jako právní řády ostatních zemí
EU. Hluboké nedostatky v uplatňování právního řádu mají hlavní příčinu v zoufale špatném manage-
mentu a kontrole české administrativy. Přítomnost korupce podlamuje nejen důvěru v instituce, ale od-
ráží se zejména v nedostatečném právním vědomí. Zákon, který každý ignoruje a chybí postih jeho
porušení, fakticky přestává platit. Lidé jej potom přestanou dodržovat i v běžném jednání. Tak v důsledku
nedbalosti právní stát nahrazuje džungle, pořádek nahrazuje arogance a násilí, spravedlnost vytlačuje
korupce.

Významnou složkou vytváření podmínek pro hospodářský rozvoj je snižování administrativní zátěže.
Stále není dokončeno dlouhou dobu avizované bezpečné propojení informačních bází státu, aby tak
ekonomický subjekt nemusel opakovaně dávat a dokládat údaje, tedy ty údaje, které jsou již evidovány
státem. Musí dojít k domyšlené revizi administrativních agend a k jejich rušení či slučování. Obdobně
musí dojít k odlehčení zátěže soudů, které banálními povinnostmi a zkostnatělým způsobem práce ztrá-
cejí čas potřebný pro řešení podstaty závažných případů. V organizaci soudů by mělo dojít k posílení
kvalifikovaného personálu a škály jeho uplatnění, aby se tak soudci mohli soustředit na klíčovou právní
práci.

Mnohem více je nutno dělat pro ochranu spotřebitele. Trh je zaplaven spoustou nekvalitního zboží a na-
bídkou podřadných služeb. Běžný spotřebitel je klamán a okrádán neseriózními nabídkami, zavádějící
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1) V současnosti vynakládáme méně než 0,7 % HDP. Finsko vykazuje kolem 3 %.
2) Přes desítky podnětů policie i státní zastupitelství vždy odložilo podněty k šetření miliardového tunelování MUS. Státní zastupitelství ve věci
neposkytlo ani součinnost švýcarským vyšetřovatelům, kteří o ni žádali. V šetření korupce v případě obrněnců Pandur česká strana sabotovala
vyšetřování natolik, že dokonce nechala uniknout údaje o identitě utajovaného rakouského svědka. Se svolením soudu policie zneužila údaje o
telefonování předsedy Ústavního soudu a nejbližších spolupracovníků prezidenta republiky. 
3) Přitom soudní rozhodování stále častěji alibisticky posudky užívá. Řada znalců však nemá ve věci dostatečnou kvalifikaci, nikdo ji vlastně ani
hlouběji nezkoumá, není jednotících prvků. Posudky často nesplňují elementární odborná kritéria. Běžně si odporují, nápadně často podle toho,
kdo je zaplatil.



reklamou, nesprávným označením apod. Lidé nemají čas na právní vymáhání nápravy a z toho těží ne-
seriózní subjekty. Kontrolní subjekty musí získat více pravomocí, mít lepší organizaci a personální za-
bezpečení.

Navrhujeme zavedení pravidelného ročního vyhodnocení překážek růstu a dopadu zavedených opa-
tření. I dobře míněný nástroj může mít negativní efekt, všechny aspekty nového opatření nelze předem
odhadnout. Potom jde o to, aby přišla rychlá náprava4.  

Jednou z hlavních dlouhodobých agend je potírání korupce. Pravicové vlády po roce 2006 odstartovaly
novou etapu otevřeného klientelismu5.  Chobotnice zřejmě pronikla až vysoko do vládních struktur,
ohrožení signalizují i jednotlivé složky justice. Sociální demokracie předložila konkrétní soubor kroků
permanentního boje s korupcí a férového zadávání veřejných zakázek. Přesto bude záležet zejména na
konkrétních lidech a dlouhodobé důslednosti v prosazování navržených zásad a pravidel, zdali se for-
mální protikorupční aparát stane funkčním nebo zůstane-li akademickou iluzí.

Budeme navazovat na pozitivní trendy v dozorování finančních trhů, které zavedly naše vlády po roce
2000. Koncentrace dohledu na jednotném místě v nezávislé ČNB se ukázala být řešením, které bez
ohledu na krizové výkyvy okolního světa prokázalo životaschopnost. Budeme pokračovat v krocích,
které budou dále posilovat stabilitu finančního sektoru, jistotu investorů a transparentnost operací. Klí-
čovým cílem je bezpečnost klientů, přehlednost investičních instrumentů a nesmlouvavý boj vůči fi-
nanční kriminalitě se zvláštní pozorností praktikám praní špinavých peněz. 

Větší prostor musí získat využívání kulturního a přírodního potenciálu země. Česká republika a její centra
jsou příjemnými lokalitami pro turistiku, kulturní zážitky, vzdělání, odborné kongresy a sport. Využití
těchto předností je kromě hlavního města velmi slabé, není větší podpora naplnění tohoto potenciálu.
Kvality země jsou oceňovány jako vhodná sídelní oblast pro mezinárodní firmy a centra služeb. Je nutno
nastavit aktivní politiku, která by přitahovala krátkodobou návštěvnost i žádoucí imigraci.

1) Má strana formulovat ekonomicky založenou populační a vzdělávací politiku?
2) Jaký význam má mít v dlouhodobé politice přístup k vysokým školám, výzkumu a vývoji?
3) Jaké formy má mít posilování pozitivní role ekonomických a právních institucí?
4) Má smysl pravidelné roční vyhodnocování překážek růstu, boje s korupcí, nekompetencí úřadů,

neefektivností justice atd.?

2. krátkODObá a střeDněDObá hOsPODářská OPatření

V kratším a střednědobém horizontu je cílem krizové hospodářské politiky přeskupit a mobilizovat do-
stupné zdroje tak, aby v souladu s ekonomickou racionalitou maximálně stimulovaly zaměstnanost
a poptávku. Smyslem politiky je člověk a nezaměstnanost je jednou z vůbec nejhorších hrozeb společ-
nosti, která je roznětkou dlouhé řady patologických společenských jevů6.  Prostá stimulace růstu nestačí7. 

Kombinace sociální a hospodářské politiky je v období chronické hospodářské recese následující po
předchozí finanční krizi důležitější než kdykoli předtím. Ztráta víry ve spravedlnost, ztráta praxe, pra-
covních návyků a kontaktu s profesí může způsobit nevratné škody. Zvláštní pozornost vyžadují ohro-
žené skupiny, jsou jimi zejména mládež, občané ve vyšším středním věku, matky s dětmi a další skupiny
vymezené kvalifikačně, lokálně či historicky8. 

I ve vymezeném období země musí dostatečně stimulovat investice soukromého sektoru. Je nutno dále
reformulovat a zefektivnit systém investičních pobídek, který může oživit zájem domácích i zahraničních

5

4) Dobře míněný nástroj vymáhání dlužných pohledávek záhy degeneroval v systém, kde bezskrupulózní mafie části exekutorů a advokátů ši-
kanuje běžné občany za bagatelní pohledávky a účtuje lichvářské náklady. Problém není v tom, že se tak stalo, ale v tom, že nedošlo k rychlé
nápravě.
5) Kvůli korupčním aférám šetřeným policií již odstoupili ministři Drobil, Bárta a Kocourek, další šetřený Vondra ve vládě dosud zůstává. 
6) Nezaměstnanost iniciuje kriminalitu, alkoholismus a závislost na drogách, na hazardu atd. Je vážnou hrozbou pro výchovu mladé generace
a v konečném efektu ohrožuje společenský konsensus a samotnou demokracii. 
7) Hrozba růstu bez vazby na zvyšující se zaměstnanost je jedním z nebezpečí i pro českou ekonomiku. Problémem je neadekvátní kvalifikační
struktura populace, nedostatečná poptávka po službách, nedostatečná vnitřní poptávka, redukce sociálních služeb atd.
8) Zvláštní politiky budou muset být pro sídla s plošným dopadem nezaměstnanosti, ale také pro přistěhovalce a zejména Romy.



investorů o nové kapacity v naší zemi. Přes lacinou kritiku se ukázalo, že právě pobídky, které v naší
zemi byly uděleny v minulosti, vytvořily rozsáhlý sektor, který v krizi stabilizoval ekonomiku a efektivně
snižoval nezaměstnanost ohrožených skupin. Nehledě na recesi se to opět projevilo v rostoucí produkci
českého automobilového a elektrotechnického průmyslu. Pobídky by nadále měly sledovat problema-
tické regiony a měly by být více zaměřeny na sofistikovanější výrobky a služby.

Malá otevřená ekonomika může těžko spoléhat na vnitřní poptávku, jakkoli její role není nijak zaned-
batelná9.  Podpora exportu tak zůstává jedním z klíčových momentů hospodářské politiky. Je podstatné
odstraňovat všechny formy diskriminace na třetích trzích a v dostatečném rozměru exportérům nabízet
pojistné a úvěrové produkty (ČEB, EGAP). Stimulovat rozvoj exportu služeb. Administrativa dluží mnohé
v oblasti ekonomické diplomacie, resort ministerstva zahraničí musí překonat zastaralou koncepci pri-
márně orientovanou na politické otázky a konečně se začít věnovat podpoře českého hospodářství jako
základu své činnosti.

Nadále je nutno podporovat rozvoj malého a středního podnikání, které stále představuje nevyužitou
rezervu růstu a zaměstnanosti. Tyto subjekty by měly získat více příležitostí z veřejných zakázek, měly
by mít podporu v rozvíjení nových technologií a nabídce sofistikovaných služeb. Další programy pro
ně musí rozvíjet ČMRZB, která by mohla mít větší manévrovací prostor, pokud bude bez minoritních
akcionářů10. 

Podpoříme rozsáhlé investice v rámci podniků se státní účastí. U největšího podniku v zemi jde o urych-
lení programu dostavby strategických energetických zdrojů a jeho rekonstrukce. Konkrétně jde o do-
stavbu bloků jaderných elektráren a retrofit vybraných uhelných zařízení. Země by měla budovat
i alternativní kapacitu plynového elektrárenství, které bude muset jako spolehlivá rezervní kapacita do-
plňovat stále větší využití větrné a solární energie ve střední Evropě. Zvážíme také další stavbu zásobníků
pro státní rezervy ropy a plynu.  

Veřejné investice budeme orientovat přednostně na pracovně náročnější opatření. Kraje by měly získat
větší zdroje pro rozsáhlejší opravy a rekonstrukce. Jde především o postupnou rekonstrukci běžné sil-
niční sítě, jejíž stav má již alarmující charakteristiky. Veřejné budovy by zároveň měly v rekonstrukcích
přísně sledovat cíle energetických úspor.

Posílit by měly zdroje pro opravu památek, které by měly využít evropské zdroje z dalšího sedmiletého
období. Opravy památek váží velké množství kvalifikované práce, která bude díky zpomalení ve sta-
vebnictví k dispozici. Obdobně by bylo vhodné v gesci obcí a měst uvolnit evropské zdroje na menší
ekologické stavby a protipovodňová opatření. V této oblasti máme nesplněný závazek čištění odpadních
vod v menších sídlech a opět je možno využít převis v místní nabídce pracovních sil.

Úměrnou politikou bychom chtěli podpořit i práce pro soukromý sektor. Vysoké zisky distributorů ener-
gií by měly být vyváženy investicemi do rozvodných sítí, které jsou mnohde na hranici životnosti a jsou
až zdrojem ohrožení obyvatel. Kontrola stavu sítí by se proto měla účelně aktivizovat a zpřísnit. Sítě ne-
jsou dostatečně připraveny ani na vyšší podíl výroby elektřiny z alternativních zdrojů.

Zároveň by měly být občanům nabídnuty evropské příspěvky na rekonstrukci sítí, ale zejména na bez-
pečnější a efektivnější zdroje tepla, zateplení a programy rekonstrukcí a revitalizace panelové zástavby.
Důvodem pro takové investice by měla být kritéria úspornosti, bezpečnosti a životního prostředí. Smys-
lem opatření by měla být také podpora místních menších firem, které jsou nejvíce ohroženy krizí.

Po dobu otevřené krize podpoříme veřejnou podporu účelně zkrácené pracovní doby (Kurzarbeit) a také
veřejnou podporu prvních pracovních míst pro absolventy škol. Jsou to opatření, která v konečném
efektu šetří veřejné prostředky (nezaměstnanost) a zároveň vůči alternativě nezaměstnanosti přinášejí
na jedné straně uchování pracovních návyků, na straně druhé přinášejí tolik potřebnou první profesní
zkušenost.
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9) Většinu spotřeby i v ČR tvoří ve skutečnosti domácí produkce.
10) Stát v období krize potřebuje možná i stoprocentně vlastněnou bankovní instituci (bez konfliktu se zájmy minoritních akcionářů), která by po-
dobně jako ČNB nebo burza neměla jako primární cíl zisk, ale rozvoj podnikání svých klientů. Která by s ohledem na tuto skutečnost mohla mít
odlišně definovanou tržní strategii.



Provedeme citlivou revizi dávek a veřejných služeb tak, abychom posílili spravedlnost a dále omezili
případné zneužívání11.  Umožníme přímé hrazení některých služeb za příjemce, např. nájem nebo stra-
vování dětí ve školách jako prevenci zneužití, zadlužení a lichvě. Důležitá je pozornost skutečně potřeb-
ným, např. dlouhodobě nemocným, postiženým, nejstarším občanům a dětem. 

Je kontraproduktivní v období otevřené krize snižovat či zmrazovat penze a dávky, jde naopak o nej-
účinnější omezení domácí poptávky po domácím zboží a iniciaci otevřeného konfliktu. Obdobně ne-
dává smysl zatěžování veřejných financí novou částí penzijní reformy, jejímž faktickým smyslem je
poskytnout byznys soukromému finančnímu sektoru. Navrhujeme pozastavit penzijní reformu a nechat
rozhodnout o jejím osudu voliče v příštích volbách.

Omezíme poplatky ve zdravotnictví a provedeme reformu k zabezpečení ekonomického nákupu a vy-
užití léků a zdravotnického zařízení z veřejných peněz. Nelze nakupovat zařízení bez záruk jeho ekono-
mického využití. 

Ani v krizi nelze zapomenout na citlivou politiku v oblasti zakládání mladých rodin a narození jejich prv-
ních dětí. Účelný systém státem garantovaných půjček na první bydlení s příspěvkem při narození dítěte
by vhodně stimuloval zamrzlý bytový trh i další užití komerčních hypoték. Zvýhodněné půjčky na ná-
klady studia (nikoli školné!) by ulehčily situaci rodin se staršími dětmi. Státní prémie by mohla být vázána
na včasné dokončení studia, červený diplom atd12. 

Zvážíme přehodnocení maximálního možného věku v okruhu vybraných jmenovaných veřejných
funkcí. Například soudci dnes odcházejí povinně v sedmdesáti letech. Zavedení této hranice u širšího
okruhu vyšších veřejných funkcí a její případné drobné snížení např. na 69 či 68 let by usnadnilo uplat-
nění absolventů škol a v některých případech by možná trochu uvolnilo i pozitivní generační výměnu13.  

Nesnadnou otázkou zůstává přístup ke mzdové politice. V akutním období krize se zdá být snadnou re-
akcí na rozpočtové pnutí zmrazení platů zaměstnanců veřejné sféry. Samozřejmě je lepší s menšími
mzdami udržet zaměstnanost, než propouštěním vyvolat nezaměstnanost s mnohem vyššími přímými
náklady a vysokou sociální cenou. Takový přístup je přesto přípustný jen v poměrně krátkém období
akutní krize.

Dlouhodoběji je takový postup problematický. S ohledem na propastný rozdíl v platech mezi blízkým
Německem (a jádrem EU) to znamená dlouhodobou devastaci nabídky pracovních sil v zemi. Nejkva-
litnější vědci, technici, zdravotníci, finančníci, administrativní síly, ale i šikovní řemeslníci odcházejí za
dvojnásobnými platy. S lepší jazykovou průpravou mladší generace se bude tento jev dále prohlubovat.
Zároveň nízká mzdová hladina nemotivuje k investicím do vyšších technologií, nevyplatí se nahrazovat
práci technikou. Konečně, nízké mzdy podvazují domácí poptávku a růst země je závislý na exportu.

Česká republika bude muset akceptovat postupné vyrovnávání mzdové úrovně s jádrem EU, v našich
podmínkách zejména s německými a rakouskými sousedy. Dlouhodobý objektivní trend nelze potlačit14.
Růst mezd tedy bude v příštích dvou dekádách o něco rychlejší než třeba v eurozóně. S tím musí i ve-
řejné finance počítat. 

Vyzýváme vládu k mimořádné mobilizaci sil k využití zbývajících (nečerpaných) evropských prostředků.
V současné době v čerpání přidělených zdrojů silně zaostáváme a hrozí nám ztráta peněz v rozsahu až
100–200 miliard korun. Na uzavření kontraktů stávající sedmileté perspektivy přitom zbývá pouhých
zhruba dvacet měsíců. Peníze pak sice budou moci být čerpány ještě další dva roky do konce roku 2015,
nicméně nové smlouvy po roce 2013 už uzavřít nepůjde. Špatné projekty ale může aparát Evropské ko-
mise identifikovat až po jejich uzavření, a může dojít k odmítnutí jejich proplacení z důvodů rozporu
s deklarovaným cílem programu či projektu, z důvodů netransparentních výběrových řízení, předražení
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11) Jakkoli zneužívání dávek nemá dle analýz zásadní rozměr z národohospodářského hlediska, z hlediska morálního je faktorem, který citelně
vede ke společenskému konfliktu.
12) V současnosti studuje běžný posluchač k magisterskému (inženýrskému) titulu zhruba sedm let při standardní předpokládané délce studia
pět let. Před dvaceti lety byla mnohá tato studia dokonce čtyřletá, často s kvalitnějším výsledkem. Rok studia navíc stojí však stát střízlivě přes
sto tisíc korun na nákladech studia, ušlých daních a pojistném. Studentů je čtyřikrát tolik.
13) Povinný odchod ze stanovené funkce by nemusel znamenat odchod do starobního důchodu.  
14) Valtr Komárek korektně upozorňuje na skutečnost, že vazba mezi produktivitou práce a mzdami je v našem případě ošidná. Zejména u
služeb se cena odvíjí od mezd. V mezinárodním srovnání se kvůli nízkým mzdám vykazuje nízká produktivita. Nízká produktivita je tedy dána
nízkými mzdami a nízké mzdy nedovolují akceptovat vyšší ceny služeb. Fyzicky jsou ale služby totožné jako ve vyspělých zemích.



zakázek apod. To se již v minulosti stalo a postup komise byl, žel, důvodný. Neproplacené projekty
potom musí uhradit český rozpočet, což dále prohlubuje deficit a dluh.

Bez aktivních kroků vlády jako celku a vytvoření premiérem řízeného dočasného krizového centra na
Úřadu vlády, které by informovalo, koordinovalo postup, motivovalo, kontrolovalo a včas vyřazovalo
zjevně nepřijatelné projekty, jde o nesplnitelný úkol15.  Lhostejnost administrativy k využití rozsáhlých
zdrojů je zatím alarmující. Bude-li potřeba legislativních opatření, sociální demokracie v parlamentu
podpoří jejich urychlené projednání. 

1) Je zaměření v přeskupení zdrojů na pracovně náročnější veřejné výdaje správné?
2) Jak lépe podporovat export zboží a služeb?
3) Umíme chránit spotřebitele proti podřadné nabídce na úkor kvalitního zboží?
4) Jaká mzdová politika je optimální pro současnost?

3. Fiskální OPatření

V koncipování úlohy rozpočtové politiky je nutno zvážit skutečnost, že potenciál fiskální expanze bude
pro naši malou otevřenou ekonomiku s národní měnou záhy téměř vyčerpána. Vlády rozpočtové „od-
povědnosti“ navzdory všem svým velkoústým volebním heslům mezi lety 2006–14 zadlužení země
téměř zdvojnásobí. Jestliže sociální demokracie předávala zemi s dluhem kolem 27 % HDP, veřejný dluh
jako dědictví pravicových vlád bude atakovat v roce 2015 mez 50 % HDP. To je hranice, za níž by již
mohla země ztrácet svou suverenitu, hranice, za níž jsou programové úvahy o mohutné fiskální akcele-
raci vyloučené16.  Zvyšování zadluženosti může dále být jen výsledkem neočekávaného hlubokého po-
klesu.

Pravicová vláda po sobě zanechá nejen administrativní rozvrat a veřejný dluh, ale také rozsáhlý skrytý dluh.
Škrty, které Kalouskova politika učinila, mají také svou fyzickou podobu. Nejde zdaleka o úspory zbytečných
výdajů. Jsou to neopravené a nedobudované silnice, zanedbaná další infrastruktura, mizející regionální do-
prava, nevybavené školy, chybějící prevence a zejména následná péče ve zdravotnictví. Za tyto škrty zpra-
vidla platíme z vlastní kapsy, platíme sníženým reálným příjmem a zejména chybějící nebo méně kvalitní
veřejnou službou. Politika malých nenápadných škrtů mnoha lidem tvoří miliardy „úspor“.

Graf č. 1. Veřejný dluh jako podíl na HDP
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15) Jsou ohroženy programy v rámci dlouhého seznamu ministerstev. Problémem je, že ministři a jejich úředníci nedostatky zakrývají a budou
je přiznávat až v okamžiku, kdy nebude nápravy. Poté ze svých nezdarů obviní Evropskou unii. Problémy jsou známé, jen je nikdo neodstraňuje:
jde o nedostatečný kontrolní systém v gesci ministerstva financí, a následně o problémy nekoncepčního užití peněz, chyb v zadávání zakázek,
předražení dodávek atd.
16) Kritická dluhová hranice je pro malou zemi s národní měnou mnohem níže než u velkých ekonomik, jejichž měny jsou součástí světových
devizových rezerv, jako je dolar, euro nebo jen. Nepředstavuje tedy zadlužení Japonska na úrovni 200 % HDP zásadní nebezpečí, podobně jako
100 % v případě USA. Naopak Maďarsko v roce 2011 důvěru trhů ztratilo, ačkoli jeho zadluženost byla dokonce mírně pod průměrem EU. S pa-
desátiprocentní hranicí již operují zákonná opatření Slovenska, nastavení podobné hranice v ČR by zajisté bylo investorům srozumitelné.
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Strategie pravicových vlád založená především na škrtech a destrukci příjmových daní selhala. Snížení
daní v rozporu s vládními sliby nepřineslo ve srovnání s okolními ekonomikami ani promile růstu navíc.
Je vidět, že experti, kteří v době, kdy země byla navíc na hranici potenciálu, slibovali hospodářské zrych-
lení, se nezabývali studiem ekonomie ani semestr. Strategie, která měla dynamizovat ekonomiku uvol-
něním daňových povinností pro nejbohatší část populace, jen přenesla váhu nastalé krize na střední
třídu a chudší vrstvy, které se musely vzdát části svého životního standardu.

Samozřejmě, krize potvrdila základní pravidla staré makroekonomie, a tedy že výdajový multiplikátor
je efektivnější než daňový. Peníze, které veřejný sektor utratí, jsou využity jako celek, zatímco daňová
úleva končí v rezervách (úsporách) a v zahraničí17.  Chudší vrstvy utratí své příjmy kompletně, ale úlevy
bohatým vrstvám se ve stimulaci ekonomiky opět projevují jen částečně, úměrně sklonu k úsporám.
U bohatších vrstev však sklon k úsporám a averze k investicím v krizi rostou. Nečasova a Kalouskova po-
litika tedy navzdory všem obětem, které přinesli konkrétní lidé, krizi jen dále akcelerovala.

Stabilizace veřejných financí bude pevným rámcem politiky ČSSD. Podporujeme evropský fiskální pakt,
přestože kriticky považujeme toto opatření za zcela nedostatečné, pokud nejsou zároveň přijata účinná
opatření podporující zaměstnanost, růst a sociální smír. Vzhledem ke skutečnosti, že fiskální smlouva
na nás bude mít účinky až po přijetí eura, předpokládáme nadále, že vyrovnaný rozpočet definovaný
podle smlouvy by mohl dosažen po roce 201718. 

Dále by měla pokračovat užší koordinace fiskální a monetární politiky. Pravicové vlády a zejména prezident
značně rozleptali někdejší přísnou nezávislost ČNB, která dnes více než kdy jindy odezírá názory autoritativní
hlavy státu a je také mnohem vstřícnější k vládním aktivitám. Lze snad vyjádřit naději, že v trendu zákonem
dané podpory vládní hospodářské politiky bude centrální banka pokračovat v dalším období.

Základním prvkem daňové soustavy by měla být její spravedlivost. Tedy to, že vymezená pravidla sku-
tečně platí, jsou jasně daná dopředu, daňové řízení lze předvídat. S výjimkou definovaných skupin sku-
tečně potřebných nesmí mít ze zdanění nikdo žádnou neoprávněnou výhodu. Tedy daně a zákonné
pojistné se skutečně platí, nikoli, že je platí jen ten, na koho se vidí a kdo nemůže peníze „odklonit.“ 

To znamená stálý nesmlouvaný boj proti daňovým a pojistným únikům, boj proti praní špinavých peněz.
Teprve když stát důsledně vybere to, co vybrat má, pochopí občan, že se po něm spravedlivě vyžaduje
jen to, co po ostatních. Pochopí pak, když se případně vyžaduje i nějaká další částka. Pokud však vidí
jako dnes, že úplně totéž může druhý legálně nebo bez jakékoli sankce dělat s násobně menší povin-
ností vůči společnosti, ztrácí motivaci odvádět daň a důvěru ve spravedlnost. Ztrácí ochotu dodržovat
právo a morálku.

Významným prvkem daňové politiky musí být její zjednodušení, především pro běžné poplatníky. Přes-
tože už půltuctu vlád slibovalo odstranění výjimek z daní, proti dobře organizovaným lobbistickým
gangům nikdy neuspěly. Je tedy nutno přijmout zásadní opatření a kromě několika základních položek
vztahujících se na celou populaci je zapotřebí, pokud možno, nahrazovat daňové úlevy rozpočtovými
dotacemi. Tak se celý mechanismus stane transparentním a poplatník bude vědět, zač ve skutečnosti
platí.

Daňová pravidla a sazby daní v České republice by se neměly tak nápadně odlišovat od vyspělých zemí.
Trojnásobně nižší zdanění vysokých příjmů v Čechách než v konzervativní Británii je jasným důkazem
neadekvátnosti politiky české pravice. Extrémně nízké efektivní (skutečné) zdanění právnických osob
vede pak k dramatickému odlivu dividend ze země. Příliv kapitálu v krizi to nijak nestimuluje. Naopak
motivace k reinvesticím je nízká. 

Nejznámějším cílem sociální demokracie je zavedení progresivní příjmové daně s více sazbami pro fy-
zické osoby19.  Tento cíl je možná méně důležitý ze samotného fiskálního hlediska, kde v naší vizi před-
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17) Vzhledem ke struktuře vlastnictví českých podniků představuje transfer dividend do zahraničí významnou položku. Na export zisků do za-
hraničí jsou v krizi větší tlaky. Podniky by měly být ale stimulovány k investicím na úkor výplaty dividend.
18) Snižování deficitu by mělo být postupné a mělo by být převážně řešeno na příjmové straně rozpočtu, protože jinak bude mít dopady na růst
a zaměstnanost.
19) ČSSD bude prosazovat zavedení další sazby ve výši 38 % z hrubé mzdy pro příjmy nad 100 000 Kč
měsíčně. To je zhruba 4 násobek průměrné mzdy. Nad tuto hranici se nebude platit sociální pojištění, a tudíž je vhodné tento pokles zátěže kom-
penzovat vyšší sazbou daně. Zavedení progresivního zdanění fyzických osob bude doplněno o společné zdanění manželů, které se osvědčilo
jako nástroj rodinné politiky.



stavuje výnos pod 0,25 % HDP, nicméně je velmi podstatný z hlediska vnímání spravedlnosti. Demo-
kracie vyspělých zemí užívá progresivní daň především jako jeden z hlavních politických nástrojů spo-
lečenského konsensu20.  

Navrhujeme redukci odpočitatelných položek (výjimek) u daně z příjmu právnických osob, které jsou
u nás ve srovnání s evropskými ekonomikami enormní, a zvýšení základní sazby této daně ze současných
devatenácti o jeden až dva procentní body21.  Zároveň navrhujeme zavedení druhé sazby pro podniky
působící v oligopolním prostředí, jako jsou energetika, telekomunikace a finančnictví. Tato sazba by
nepřesáhla třicetiprocentní hranici. Alternativou je ryzí progrese pro konsolidované hospodářské celky22.
Zvýšená sazba by samozřejmě měla být uvalena i na hazard.

Počítáme s navýšením majetkových daní, na jejichž minimální úroveň ve srovnání s vyspělými státy
opakovaně upozorňují mezinárodní instituce. Konkrétní konstrukce je ale dále k odborné a politické
diskusi. Spravedlivé by např. bylo vybírat daň z nemovitostí podle skutečné hodnoty staveb, nicméně
to může znamenat neúměrnou administrativní zátěž v provádění odhadů. Představitelný je kompromis:
odhad skutečné ceny nemovitostí by bylo možno užít jako základ v případě, kdy cena nemovitostí bude
převyšovat určitou hranici, např. 15 milionů Kč.

V oblasti spotřebních daní je nutno zvýšit daň z tabáku, který je po legálním dovozu často užíván k vý-
robě padělků cigaret. Dovozy tohoto tabáku jsou nadále zjevně neúměrné, daň nízká a kriminalita dlou-
hodobě kvete. V ostatních případech je nutno postupovat velmi obezřetně. Třeba u nafty současná
vysoká úroveň daně patrně vede k ztrátám ve výběru daní, protože dopravci čerpají palivo důsledně
mimo naši republiku.

Nepříjemné dědictví zůstane po současné vládě v oblasti DPH. Daň je poměrně vysoká a bude zemi
dlouhodobě poškozovat zejména v oblasti přeshraničních nákupů potravin. A hrozí další zvýšení. Okolní
země mají daň nižší, což poškozuje české spotřebitele, zemědělce a potravináře. Návrat ke sníženým
sazbám bude ale velice obtížný, protože výpadek příjmů by byl citelný. Přesto bychom rádi, úměrně
rozpočtové situaci, obnovili sníženou sazbu pro základní potraviny, léky a kulturu včetně novin a knih23. 

Uvažujeme o širším využití environmentálních daní. Zde jde zejména o jejich regulatorní účinky, méně
o samotný daňový výnos. V konečném efektu jde o stimulaci úspor energií a dalších surovin, racionální
hospodaření s obaly, využití odpadů, penalizaci znečištění a stimulaci čistých technologií a spotřeby.

Podporujeme daň z finančních transakcí na evropské úrovni. Upozorňujeme však, že by výnosově
v České republice s ohledem na uvažovanou konstrukci měla minimální zátěžový efekt24.  Daň by se vy-
bírala především v evropských finančních centrech, jako jsou Londýn a Frankfurt. Daň by prospěla prin-
cipům spravedlnosti, protože i naše subjekty provádějí své zdanitelné operace právě na těchto trzích.
Zároveň by ale tato daň citelně odlehčila našim příspěvkům do EU, tj. výdajové straně rozpočtu, střízlivě
v rozměru až 0,5 % HDP.

Princip daňové spravedlnosti musí být nastolen mezi zaměstnanci a zejména některými typy OSVČ. Jak-
koli mnozí samostatně podnikající, tedy skuteční živnostníci, nepochybně podstupují vyšší rizika, je
současný propastný odvodový poměr mezi některými kategoriemi těžko obhajitelný. Část drobného
podnikání je ve skutečnosti zastřeným pracovním poměrem, což ve svém součtu drancuje státní po-
kladnu a zejména fondy zdravotního a penzijního pojištění. Je zřejmé, že postupnými kroky se musí
prosadit rozumné nastavení podmínek, při citlivém respektování zranitelnější pozice skutečného pod-
nikatelského stavu25. 
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20) I přes vysokou progresivní daň mají nejbohatší nižší celkovou daňovou sazbu než jejich sekretářky, uvádí legendární americký investor
Warren Buffet. Důvodem je nízké zdanění kapitálových výnosů.  
21) Sociální demokracie by, jak je zmíněno v jiné části, podpořila společný evropský daňový základ pro právnické osoby. Nebránila by ani
postupné harmonizaci daně, jakkoli nepokládá jednotnou sazbu za konečný cíl s ohledem na rozdílnou výkonnost jednotlivých zemí. 
22) Např. vyšší sazba pro tu část zisku na konsolidované bázi, která převyšuje půl miliardy korun. 
23) Vláda upřednostňuje daň z přidané hodnoty, neb dopadá relativně více na střední a chudší vrstvy než daň příjmová. Bohatší domácnosti tak
z příjmu platí méně, neboť mají vyšší sklon k úsporám a vyšší spotřebu služeb nezatížených DPH. 
24) Daň je konstruována na postih sofistikovaných kapitálových operací, většina z nich se v ČR neprovádí.
25) Revizí bude muset projít systém paušálů. V některých případech by bylo možno nahradit paušál licencí, která by opravňovala výkon standardní
živnosti bez další administrativy. Smyslem je neztratit podporu skutečného podnikání a přitom nastavit spravedlivější prostředí.



Návrh rozpočtu i závěrečný účet by měl alespoň kvalifikovanými odhady obsahovat přehled daňových
výdajů (tax expenditures), tedy odhadů toho, co země ztrácí početnými daňovými výjimkami a vybra-
nými odpočitatelnými položkami. Tyto údaje by do budoucna značně zpřesnily rozpočtové rozhodování
o zahrnutí faktických výdajů, které jsou díky své konstrukci pro poplatníka ale i odpovědného politika
prakticky jinak neviditelné a zejména nekvantifikované26. 

Každý návrh opatření, které by se dotýkalo příjmů státního rozpočtu, by měl být doplněn kromě obli-
gatorního stanoviska ministerstva financí též nezávislým názorem např. některé z veřejných vysokých
škol nebo odpovídající profesionální komory. Zároveň by mělo být v jednacím řádu sněmovny zakázáno
načítat návrhy mající rozpočtové dopady v průběhu projednávání zákona, kdy již analýzy kvantitativních
dopadů nemohou být čestně provedeny. 

1) Má být naší daňovým vzorem Rusko, nebo Rakousko?
2) Jak nastavit progresi sazby daně z příjmu fyzických osob?
3) Lze již najít konsensus pro zvýšení výnosů majetkových daní (a jakých)?
4) Jak řešit zdanění právnických osob: progresí, či rozdílnými sazbami pro odvětví?

4. evrOPská POlitika

Iluze, že vše je řešitelné v rámci naší vesničky, městečka nebo státu je krásná. Přestože je představa uza-
vření v národním dvorku lákavá, a přestože pravicoví populisté se budou svým národovectvím halasně
zaklínat, je to slepá cesta. V hospodářském skanzenu jsme žili čtyřicet let, bylo by neodpovědné expe-
riment opakovat. Nedovolme, aby někdo zneužil našeho současného neštěstí, naší netrpělivosti a laciné
snahy o označení vnějšího viníka.

Globalizovaný svět nastavil prostředí, ve kterém velmi drsně soutěží každý s každým. Subjekty nabízejí
své výrobky a služby na jednotném světovém tržišti. Místo původu zboží a služeb, a také místo zdani-
telného plnění, se smazává. Ke spravedlnosti nepřispívá, že v klání někteří užívají nečestný doping: ne-
vynakládají proporcionálně prostředky na ochranu životního prostředí a sociální zabezpečení. Nechybí
případy otrocké nebo dětské práce.

Kapitál z vyspělých zemí dlouhodobě přemísťuje řadu výrob do třetích zemí a zaplavuje Evropu laciným
produktem. Zdánlivě pomáhá rozvoji chudších koutů světa. Vyváží však znehodnocení životního pro-
středí a v obou pólech světa tak dramaticky akceleruje sociální nerovnováhu. Konečnou daní za záplavu
levného zboží je zpravidla strukturální krize, nezaměstnanost, frustrace a nakonec otevřený konflikt.
Protože ale tato negativa mají poměrně dlouhá časová zpoždění, projevují se otevřeně později, ale zato
s větší intenzitou.

Pozice malé otevřené ekonomiky našeho typu je vůči světu velmi nekomfortní, její vyjednávací pozice
je slabá. Teprve unifikovaná Evropa je pro celky jako Severní Amerika, Čína, Indie skutečným partnerem,
který může společným postupem dosáhnout změn v oblasti přístupu na tyto trhy nebo dodržování po-
třebných elementárních standardů. Prostý společný trh k naplnění vysokých cílů kontinentu dávno ne-
stačí. Práce a podnikání potřebuje v rámci velkého celku v zásadě sjednocené předpisy, podobnou
a minimalizovanou administrativní zátěž, srovnatelné daňové prostředí a především zázemí vysoce vý-
konného školství a špičkového výzkumu. Smyslem integrace je úspěšná soutěž v rámci kontinentů
a subkontinentů, nikoli malicherné strkání se sousedy. Výkonnost potřebuje podmínky. 

Evropa pro stimulaci výkonnosti stále mnohé dluží. Zároveň však umožňuje benevolentně přístup na své
trhy zemím, které lidsko-právní, environmentální, autorské a sociální standardy zjevně ignorují. Evropa je ne-
pochopitelně nečinná proti daňovým a padělatelským rájům a je stále velmi neúspěšná v boji s organizova-
ným zločinem, v řadě zemí se neumí vypořádat s korupcí a praním špinavých peněz. Neefektivně regulované
finanční trhy nadále prohlubují výkyvy hospodářského cyklu.  Rozhodování v Evropské unii je pomalé a těž-
kopádné, znemožňuje tak promptní reakci na závažné politické i hospodářské podněty.
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26) Nebezpečí osvobození od daně či pojistného spočívá v tom, že jeho dopad do omezení příjmů veřejných rozpočtů není zřejmý. Když poslanec
Doktor v roce 2008 navrhl prohloubení podnikatelských paušálů, bezostyšně lhal sněmovně, že to bude mít na rozpočet dopad menší než sto
miliónů korun. Vypařilo se několik miliard.



Sociální demokracie bude v Evropské unii a Evropské sociálně demokratické straně prosazovat citlivé
prohlubování integrace s důrazem na prvky dlouhodobě udržitelné výkonnosti a sociální spravedlnosti.
V delším horizontu je zjevné, že z technického hlediska budou muset posílit mandáty stálých předsta-
vitelů Evropské rady, posílit kompetence Evropské komise, a zřejmě též pravomoci Evropského parla-
mentu, jako jediného přímo demokraticky voleného orgánu Unie. Dlouhodobě budeme také
podporovat harmonizaci volebních cyklů sedmadvacítky, což usnadní nalézání konsensu v rámci Rady
a mělo by vést k úspoře zdrojů.

Evropská unie potřebuje již ve střednědobém horizontu získat vlastní (nezávislé) finanční zdroje a její
hospodaření by nemělo být tolik ovlivňováno národními výkyvy volebních nálad. Vhodným nástrojem
finanční nezávislosti EU je zavedení transakční daně, která by byla uvalena na spekulativní finanční ope-
race a plnila by vůči nim i jistou regulatorní funkci. Konkrétní konstrukce daně, která by se v žádném
případě nevztahovala na běžné operace klientů komerčních bank, by zabezpečila příjem v rozsahu od
poloviny stávajícího rozpočtu po sumu, která by evropský rozpočet uhradila i s rezervami. 

Postupně by mělo docházet k dalšímu sbližování zemí v oblasti administrativní, daňové i sociální. S ohledem
na značné rozdíly v úrovni jednotlivých zemí musí být ale proces konvergence postupný. Nelze nyní spra-
vedlivě požadovat stejnou úroveň lékařského pojištění v Bulharsku a Lucembursku. Deklarovaným cílem
Unie je sblížení, proto je nutno stimulovat dílčí kroky k jeho naplnění. Kohezní fondy by měly dlouhodobě
vyrovnávat rozdíly mezi regiony. Je to právě prvek solidarity, který tmelí Evropu v pevný celek.

Stejně důležité jsou nadále i institucionální kroky. Smyslem unie je zjednodušení hospodářského pro-
středí a úspora, nikoli vytváření nových překážek a výdajů. Jen jednotný předpis pro finanční instituce
namísto nynějších harmonizovaných národních norem by zjednodušil finanční dozor a snížil náklady.
Sjednocení daňového základu právnických osob by značně přispělo k přesnější orientaci investorů
a zpřesnilo unijní statistiku. Zároveň by to odstranilo četné, de facto neviditelné dotace, kterými státy
obcházejí pravidla hospodářské soutěže.

Více pozornosti musí Unie zaměřit na faktickou rovnost svých občanů v každodenním životě. Je nepří-
pustné, aby lidé v nových zemích dostávali stejně označené produkty s horším složením nebo byli
oběťmi předražených služeb27.  Ochrana standardů zboží a služeb a ochrana před cenovou diskriminací
musí být nadále jedním z klíčových směrů rozvoje právního prostředí Unie.

Těžko po Evropské unii požadovat ekonomickou stabilizační úlohu a zároveň redukovat její, ve srovnání
s americkým minimalistický, unijní rozpočet. Současná úroveň rozpočtu kolem procenta hrubého ná-
rodního důchodu by měla do budoucna zásadně růst. Rozpočet mezi třemi až pěti procenty by nepo-
chybně stabilizoval integrační uskupení mnohem pevněji28.  Agendu, kterou by Unie spravovala po roce
2020, by bylo proto vhodné rozšířit na oblasti, jejichž společná správa by mohla přinést úspory, efekt
a omezení korupce. Evropa by měla mít více společného výzkumu a vývoje, značný prostor nabízí bez-
pečnostní oblast a technická a vzdělávací infrastruktura. Zavedení určitých prvků solidarity i v sociální
oblasti, např. v boji proti exkluzi, bude nezbytností.

Vydávání evropských dluhopisů považujeme za vhodné opatření, které by především stabilizovalo svě-
tové finanční trhy potřebným, hodnotným investičním instrumentem, garantovaným největším světo-
vým hospodářským celkem. Instrumenty s nízkou volatilitou na trzích chybí. Unii i členským státům by
vydávání evropských dluhopisů na oplátku poskytlo levnější a spolehlivější dlouhodobé úvěrové zdroje. 

Vydávání evropských dluhopisů by působilo jako významný protikrizový faktor, protože nízká cenová vola-
tilita evropských bondů by stabilizovala instituce, jako jsou penzijní a investiční fondy, které spravují životní
úspory a investice mas obyvatel. Případné financování části národního dluhu evropskými bondy by zlevnilo
úvěrování členských zemí a zároveň by poskytlo národním rozpočtům větší stabilitu i úvěrovou kapacitu29. 

Eurozóna má pro Českou republiku zcela mimořádný význam. Je s ní dramaticky provázán náš průmysl,
který je klíčovou složkou našeho hospodářského výkonu. Je tak fakticky motorem, který udržuje naši

12

27) Analýzy ukazují, že v ČR za srovnatelné telekomunikační služby platí zákazník dvojnásobek toho, kolik zaplatí v sousedním Rakousku.
Stejně označené potraviny pro Slovensko nebo Rumunsko obsahují jiné komponenty, než produkt určený pro západní Evropu.  
28) Zvýšení evropského rozpočtu požadují rozhodující frakce Evropského parlamentu.
29)   Návrhy zohledňují užití evropských bondů jen do povolené výše národního dluhu (60 %), nad tuto výši by země financovaly svou dluhovou
potřebu individuálně.  



ekonomiku v pohybu. Stabilita eurozóny je proto osudovou kartou naší země a naše politika s tím musí
počítat. Ochrana společné měny je proto v životním zájmu země. Potud je pro nás vhodné podpořit
opatření ke stabilizaci eura. Podíl na opatřeních pro stabilitu evropských měn může v budoucnu chránit
i nám blízké země mimo eurozónu, může ale chránit i samotnou českou korunu, jakkoli se v tuto dobu
zdá takový případ nemožný. 

Přijetí eura není v současnosti díky obecné fiskální situaci aktuální. To bude možno na základě dalšího
vývoje přehodnotit v horizontu tří až pěti let. Pro období po stabilizaci eurozóny to zůstává střednědo-
bým cílem a platným závazkem země. Tento závazek sice nejde vynutit, ale je přinejmenším morální
povinností se s ním vyrovnat, tedy splnit nebo v období po roce 2020 požádat o udělení výjimky. Plnění
konvergenčních kritérií ale zůstává nadále klíčovou věcí. Podle nich nás hodnotí investoři a podle nich
i klíčoví čeští zaměstnavatelé dosáhnou nebo nedosáhnou na potřebné úvěry za akceptovatelnou cenu.

Současná vláda si také počíná velice netakticky vůči EU v období rozhodování o budoucí evropské fi-
nanční perspektivě. Země, která se vůči závazkům a obecně sdíleným cílům v EU chová s arogancí, musí
počítat s tím, že nebude tolerována donekonečna30.  Odměnou za naše nevypočitatelné jednání a zma-
tečné pozice vůči navrhovanému sedmiletému finančnímu rámci mohou být také zkrácené nároky naší
země. Z důvodů neodkladnosti agendy nabízíme v této oblasti vládě koordinaci s našimi experty a de-
legací Evropského parlamentu.

1) Máme z Evropské unie vystoupit nebo prohlubovat integraci? Jak?
2) Jak komunikovat evropskou politiku s občany, aby chápali, že jde o domácí problémy?
3) Kde jsou národní zájmy v novém finančním rámci EU (2014–20)?
4) Jak využít peníze z evropských fondů? 

PřílOha: výhleD glObální ekOnOmiky

Celkový výhled, eurozóna vs. usa
Výhledy světové ekonomiky jsou stále poměrně nejasné a spíše chmurné. Globální sentiment se výrazně
zhoršil už v červenci a srpnu roku 2011. Časově se tento údaj zhruba kryje se schválením prvního odpisu
řeckého dluhu31. Od té doby již do konce roku, zejména v samotné eurozóně, vycházejí konzistentně
horší data než očekávání trhu. Zhoršení tržních nálad ilustruje např. vývoj výnosů „bezpečných“ dluho-
pisů USA a Německa. Od srpna 2011 poklesly výnosy desetiletých dluhopisů pod kritickou úroveň 2 %,
nad kterou se poté už dostaly jen dočasně.

Graf č. 2. Vývoj výnosů amerických a německých vládních desetiletých dluhopisů
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30) To dokazují sankce, které EU uvalila počátkem roku 2012 vůči Orbánovu Maďarsku.
31) Skutečnost, že ani tento odpis se neukázal jako dostatečný, je jiná kapitola.
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Situace v eurozóně je nyní relativně horší než v USA. Samy USA však mají mnoho vlastních problémů:
vysoké veřejné zadlužení (vyšší než v eurozóně), vysoká a pomalu klesající nezaměstnanost, klesající
ceny nemovitostí a z toho plynoucí deflační rizika. Relativně horší situaci eurozóny ilustrují například
hlavní předstihové indikátory nákupních manažerů – americký ISM a evropský PMI (oba ve zpracova-
telském průmyslu). Za letošní leden dosáhl ISM index hodnoty 54,1 bodů, což by implikovalo růst ame-
rické ekonomiky okolo 2 % ročně. PMI v eurozóně za stejné období dosáhl 48,8 bodu. V minulých
měsících ohrožoval i hranici 46 bodů, což by bylo již slučitelné s recesí.

Jakkoliv situace zůstává vážná, zejména pak v eurozóně, za poslední zhruba dva měsíce se začaly obje-
vovat známky lepšící se situace (lepšící se předstihové indikátory PMI a Ifo i tvrdá data, např. německá
průmyslová výroba). Příjemně překvapil i loňský listopadový výsledek české průmyslové výroby 5,4 %
r/r. Shrnuto, výhled světové ekonomiky není zcela tragický, ale ani nijak růžový. Nebezpečí další etapy
krize nepominulo, růst, pokud nějaký, bude vlažný. Česká ekonomika může sklízet jisté efekty němec-
kého oživení, nicméně situace je poměrně křehká a výkony průmyslu se nepromítnou ve statistikách
zaměstnanosti.

Čína
Význam čínské ekonomiky za posledních 30 let vzrostl natolik, že není možné publikovat výhled globální
ekonomiky bez zmínek o Číně. Ani Čína, jakkoli má potenciál obrovské vnitřní poptávky, není odolná
vůči výpadku exportní poptávky, a tak pro rok 2012 lze očekávat hospodářské zpomalení. V případě dy-
namické čínské ekonomiky to bude znamenat jen lehké zvolnění růstu na 8,5 % v r. 2012 z 9,3 % v r. 2011
(odhad OECD). Raiffeisenbank International je lehce pesimističtější a odhaduje růst o 8,0 % v r. 2012.
Jakkoli se takovéto zpomalení může jevit jako zanedbatelné, může mít v extrémně nerovné čínské spo-
lečnosti dramatické sociální důsledky.

Dluhová krize v evropě
Společným jmenovatelem uvedeného je zejména dluhová krize v Evropě, která i do budoucna nepo-
chybně zůstane „Damoklovým mečem“ zavěšeným nad hospodářskými vyhlídkami eurozóny. Na dru-
hou stranu, v posledních zhruba dvou měsících bylo možné zaregistrovat zlepšování situace i na této
frontě, např. Španělsko a Itálie zaznamenaly řadu úspěšných aukcí, výnosy dluhopisů na sekundárním
trhu poklesly. Velkou měrou k tomuto zlepšení pravděpodobně přispěla i aukce tříleté likvidity ECB (viz
v další části), kvůli které mají banky dostatek likvidity a tu investují mimo jiné do dluhopisů Itálie či Špa-
nělska, kde mohou inkasovat vysoký výnos (obrázek 1).

Graf č. 3. Výnosy vybraných vládních dluhopisů zemí eurozóny (1. duben 2011 – 6. únor 2012)

Jakkoli dluhovými problémy trpí nyní více států (PIIGS), jejich situace je poměrně odlišná. Za takřka
beznadějný případ lze označit Řecko, kde ani odepsání zhruba 70 % dluhu v držení soukromých institucí
pravděpodobně nebude stačit k snížení zadluženosti Řecka na udržitelnou úroveň. Druhým kandidátem
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na odpis části svých dluhů je Portugalsko, které podobně jako Řecko má problémy obnovit svoji mezi-
národní konkurenceschopnost.

Na opačném pólu stojí Irsko, které je příkladem, že překlenovací půjčky od nadnárodních institucí
mohou pomoci vyřešit dluhové problémy. Je vhodné připomenout, že Irsko zbankrotovalo kvůli pře-
bujelému bankovnímu sektoru, jehož výsledkem se soukromé dluhy staly dluhy veřejnými. Irsko vzhle-
dem ke konkurenceschopné ekonomice poctivě plní všechny podmínky pomoci a je na dobré cestě se
z dluhových problémů dostat. K tomu mu dopomohlo i členství v eurozóně, neboť bonitní irské firmy
si mohly díky tomu půjčovat na finančních trzích eurozóny za nižší úrokovou sazbu, než kdyby Irsko
bylo mimo eurozónu (jako tomu bylo například na Islandu).

Velké ekonomiky Itálie a Španělska, jejichž selhání by bylo katastrofou, jsou v nesrovnatelně lepší pozici
než například Řecko a akutní default jim při rozumné hospodářské politice zatím nehrozí. Jakkoliv může
dluhová krize v následujících měsících opět eskalovat (zejména v souvislosti s vyjednáváním Řecka se
soukromými věřiteli a v souvislosti s řeckými parlamentními volbami), dluhová krize jako taková je ře-
šitelná úspornými opatřeními, která sníží závislost postižených zemí na finančních trzích. Role ECB spo-
čívá v dočasném tlumení turbulencí na finančních trzích, nicméně její rozsáhlejší intervence budou
dlouhodobě nejspíš vyvolávat inflační tlaky .

měnová politika
Monetární politika je a ještě dlouhou dobu bude jak v USA, tak v eurozóně velmi uvolněná z důvodů
pomalého ekonomického růstu a chybějících poptávkových tlaků do inflace. Tak například ECB brzo za-
pomněla na krátkou jestřábí epizodu z loňského dubna až července, kdy dvakrát zvýšila sazby celkem
o 50 bazických bodů, a v listopadu a prosinci snížila svoji hlavní refinanční sazbu na 1,00 % v reakci na
očekávanou recesi ekonomiky eurozóny. Dále ze svého arzenálu vytáhla jedno nestandardní měnové
opatření. Aukcemi tříleté likvidity v celkové hodnotě téměř 500 mld. Eur se za cca 1% úrok pokusila roz-
hýbat zamrzlý dluhopisový trh a chřadnoucí ekonomiku eurozóny. Minimálně to první se jí povedlo,
protože jak Itálie, tak Španělsko zaznamenalo po aukci dlouhé likvidity řadu úspěšných aukcí svých dlu-
hových instrumentů. Zároveň je dodávka dlouhé likvidity systémovější nástroj než odkupy dluhopisů
na sekundárním trhu, protože banky se mohou rozhodnout, zda-li investovat likviditu do dluhopisů pe-
riferních zemí či do dluhopisů „bezpečných“ zemí, či úvěrovat reálnou ekonomiku. Další snížení sazeb
lze od ECB čekat těžko, spíše přijde s jinými nestandardními nástroji měnové politiky jako poskytnutí li-
kvidity evropským bankám apod.

Ani americký FED není spokojen s ekonomickou výkonností americké ekonomiky a zejména se stále
vysokou nezaměstnaností (8,3 % za leden, inflačně neutrální míra nezaměstnanosti je podle FEDu mezi
5 až 6 %), a proto dále uvolňuje svoji měnovou politiku. Z posledního měnově-politického zasedání vy-
plynulo, že členové Výboru pro operace na volném trhu preferují ponechat stávající úroveň sazeb mezi
0–0,25 % až do roku 2014. Příslib ponechání sazeb na současné úrovni i v budoucnosti je také formou
uvolňování měnové politiky. Zároveň se FED rozhodl explicitně stanovit své měnové cíle (inflační cíl ve
výši 2 %) a nikoli pouze provádět politiku ve stylu „dělejme to, co je dobré pro zaměstnanost a cenovou
stabilitu“.

Ani o koordinované akce centrálních bank nebyla nouze. Centrální banky na obou březích Atlantiku se
například dohodly na devizových swapech, bez kterých by evropským bankám zcela vyschla dolarová
likvidita.

výhled hDP
Výhled ekonomického růstu ve světě zůstává vzhledem k dluhové krizi v Evropě stále nejasný. OECD
očekává pokles růstu globální ekonomiky z 1,9 % v roce 2011 na 1,6 % v roce 2012. V Evropě se k tomu
navíc přidávají i přísnější požadavky na kapitálovou přiměřenost bank, které omezí úvěrování reálné
ekonomiky („credit crunch“) a ještě dále podvážou již tak slabý ekonomický růst. To je jeden z důvodů,
proč přišla ECB se zmíněnými dodávkami dlouhodobé likvidity do bank, aby podpořila ochotu bank
úvěrovat reálnou ekonomiku.
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Graf č. 4.: Ekonomický vývoj Číny, Japonska, Německa a USA (2007-2013)

Situace i výhled americké ekonomiky je lepší než situace eurozóny. Ve 4. čtvrtletí 2011 rostla americká
ekonomika anualizovaným tempem 2,8 % (první odhad). Jakkoli šlo o poměrně dobré tempo, v tomto
roce lze očekávat lehkou korekci růstu zejména vzhledem k možné další eskalaci dluhové krize v Evropě.
Rovněž Spojené státy, jak jsme zmínili, mají řadu vnitřních problémů (vysoké veřejné zadlužení a ab-
sence politické shody na úsporných opatřeních, vysoká nezaměstnanost, klesající ceny nemovitostí
a z toho vyplývající deflační tlaky), které mohou nadějné oživení americké ekonomiky podkopat. Ame-
rická centrální banka FED proto očekává růst americké ekonomiky v tomto roce v rozmezí 2,2 – 2,7 %.
Raiffeisenbank International, která je jedna z nejpesimističtějších institucí na trhu, očekává růst americké
ekonomiky o 1,5 %.

Růst eurozóny bude letos z důvodů vysoké rizikové averze a zpřísnění úvěrových podmínek podstatně
slabší než růst USA. Raiffeisenbank International odhaduje pokles americké ekonomiky o 1,0 %, pro ně-
meckou ekonomiku pak očekává pokles o 0,8 %. Reálnost tohoto pesimistického odhadu dokládá i vý-
sledek německého HDP za 4. čtvrtletí 2012, který mezikvartálně poklesl o 0,25 %.

výhled inflace
V roce 2011 došlo vlivem zvýšení cen potravin a energií ke krátkodobému zvýšení inflace a míra inflace
se krátkodobě dostala nad inflační cíle centrálních bank. ECB na to reagovala dvojím utažením měnové
politiky, jak již bylo řečeno. Podstatné je, že nedošlo k přenosu do inflačních očekávání a tento rok inflace
díky pozitivnímu základovému efektu a absenci poptávkových tlaků do inflace pravděpodobně po-
klesne pod 2 % jak v USA, tak v eurozóně (tj. pod dlouhodobý inflační cíl). Růst cen energií, zejména
ropy, se vzhledem ke globálnímu zpomalení a poklesu poptávky neočekává, rovněž růst mezd bude
vzhledem k neutěšené situaci na trhu práce mírný, a tudíž ani nákladová inflace nebude problém. Rizi-
kem tohoto scénáře je případná eskalace situace v Perském zálivu (konflikt s Íránem), což by vyvolalo
masivní ropný šok se značným dopadem do inflace.
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