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PRACOVNÍ DOKUMENT
Pracovní dokument útvarů Komise - Zpráva o České republice 2017 - Průvodní
dokument ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální
bance a Euroskupině - Evropský semestr 2017: posouzení pokroku ve
strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické
nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle
nařízení (EU) č. 1176/2011
SWD(2017) 69 v konečném znění, kód Rady 6540/17


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
01. 03. 2017



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 16. března 2017, doručené do výboru pro evropské záležitosti
dne 23. března 2017 prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
V rámci evropského semestru Komise každoročně předkládá hodnocení hospodářství jednotlivých
členských států, tzv. Country Reports. Zpráva o České republice 2017 obsahuje podrobnou analýzu
hospodářské a sociální politiky ČR v návaznosti na roční analýzu růstu, která byla zveřejněna
v listopadu 2016, a hodnotí naplňování doporučení Komise z předchozího roku. Cílem zprávy
je upozornit na možné nedostatky s důrazem na oblast investic, strukturálních reforem a fiskální
politiky. V rámci evropského semestru se od členských států očekává zohlednění výsledků analýzy
v připravovaných národních programech reforem a konvergenčních programech
(resp. programech stability u členů eurozóny) i v přípravě národních rozpočtů pro následující rok.
Z výsledků analýzy budou vycházet i tzv. Specifická doporučení Rady (Country-specific
Recommendation), jejichž návrhy Komise předloží v květnu.



Obsah a dopad:
Hodnocení ČR z hlediska makroekonomických ukazatelů
Hospodářský růst ČR v roce 2016 zaznamenal zpomalení - v roce 2015 růst reálného HDP činil 4,5 %,
v roce 2016 klesl na 2,4 %. V letech 2017 a 2018 se očekává růst o 2,6 % a 2,7 %. Na trhu práce
měla ČR v roce 2016 nejnižší míru nezaměstnanosti v EU (4 %). V současnosti se zvyšuje riziko
nedostatku pracovních sil na trhu. Výhledově se očekává zpomalení růstu míry zaměstnanosti.
Také míra chudoby je na nízké úrovni. V roce 2016 dosáhla inflace 2,1 % a patří mezi jednu z
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nejvyšších v EU. V roce 2017 by měla být v souladu s inflačním cílem ČNB na úrovni 2 %. ČNB ukončí
svůj kurzový závazek nejdříve ve druhém čtvrtletí roku 2017.
V rámci plnění doporučení z roku 2016 ČR vykázala:
- značný pokrok v oblasti fiskálního rámce a přijetím karierního systému pro učitele,
- určitý pokrok v oblasti inkluzivního vzdělávání, zastoupení žen na trhu práce, boje proti korupci,
zadávání veřejných zakázek,
- omezený pokrok v oblasti dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (výdaje na zdravotní péči,
maximální věk odchodu do důchodu), dostupnosti služeb elektronické veřejné správy, posilování
řízení systému výzkumu a vývoje.
V rámci strategie Evropa 2020 ČR národních cílů dosáhla nebo k tomu směřuje, nicméně v rámci
energetické účinnosti je konečná spotřeba energie pod cílem pro rok 2020.
Komise ve zprávě došla k následujícím závěrům a identifikovala související výzvy:
- v oblasti boje proti nedodržování daňových předpisů bylo vynaloženo značné úsilí, oproti tomu
se provádí pouze několik opatření ke zjednodušení daňového systému nebo ke snížení nákladů
v souvislosti s placením daní;
- v oblasti dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí je klíčové i nadále zlepšovat nákladovou
efektivnost ve zdravotnictví. ČR měla v roce 2016 jeden z nejslabších fiskálních rámců v EU,
ale zákon o fiskální odpovědnosti přijatý v lednu 2017 by měl pomoci k řešení nedostatků;
- na trhu práce jsou stále nedostatečně zastoupeny ženy s malými dětmi a také pracovníci s nízkou
kvalifikací;
- na podporu inkluze v rámci povinné školní docházky byla v roce 2016 přijata reformní opatření,
nicméně začlenění romských dětí je i nadále omezené;
- investice naráží na překážky v podnikatelském prostředí, jako jsou vyřizování stavebních povolení,
placení daní, podmínky vstupu do svobodných povolání, nízká kvalita dopravní infrastruktury
a nedostatky v provádění a přípravě projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU;
- zvýšily se investice do výzkumu a vývoje a pravděpodobně se dosáhne cíle strategie Evropa 2020,
nicméně i nadále je třeba zlepšovat spolupráci mezi podniky a výzkumnými ústavy;
- i přes přijatá opatření přetrvává problém korupce a očekává se provedení dalších ohlášených
reforem;
- závažné nedostatky také vykazuje zadávání veřejných zakázek;
- dostupnost služeb elektronické veřejné správy je v kontextu EU na nízké úrovni, nicméně od roku
2015 se využívání zvýšilo. Konkrétně by se měla zlepšit meziresortní spolupráce a čerpání
dostupných prostředků EU na rozvoj těchto služeb.
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Bez přímého dopadu, zpráva je dokumentem informační povahy.


Stanovisko vlády ČR:
ČR přivítala možnost připomínkování zprávy před jejím vydáním a obecně s hodnocením souhlasí.
S výhradami ČR souhlasí s hodnocením v oblasti zdravotnictví, reformy regulovaných povolání,
korupce, zadávání veřejných zakázek a hodnocení koordinačních aktivit v rámci eGovernment.
ČR pak nesouhlasí s hodnocením, které se týká investic do bydlení, výzkumu a vývoje a nakládání
s odpady.
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Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Oproti předchozím cyklům měla ČR možnost konzultovat obsah této zprávy již před jejím
zveřejněním. Zpráva bude sloužit jako podklad pro zpracování návrhu tzv. Specifických doporučení
Rady (Country-specific Recommendation), která Komise předloží v květnu.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 4. 5. 2017 a usnesením č. 389 přijal
tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í Zprávu o České republice 2017 (SWD(2017) 69 v konečném znění).
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