Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
Zápis z 2. zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
konaného 16. července 2015 v Lichtenštejnském paláci
Přítomní: předseda Rady MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA; místopředseda Rady Ing.
Jan Mládek; místopředsedkyně Rady Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. (v zastoupení – Prof.
PhDr. Stanislav Štech, CSc.); Ing. Zdeněk Adamec, CISM; doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.;
Mgr. Milan Feranec (v zastoupení – Ing. Martina Bártová); Ing. Jan Gregor (v zastoupení Ing. Marie Bílková); Ing. Jaroslav Hanák (v zastoupení - Mgr. Jan Rafaj, MBA); doc. Ing.
Karel Havlíček, Ph.D., MBA; Kateřina Hrubešová; Ing. Jan Kříž; Ing. Tomáš Kuchta; JUDr.
Olga Letáčková (v zastoupení – Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.); Ing. Jan Marek; Mgr. Arnošt
Marks, Ph.D.; Ing. Zdeněk Novák; JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.; Ing. Robert Plaga,
Ph.D.; Ing. Norbert Schellong (v zastoupení – Ing. Martin Doležal); Josef Středula; Ing.
Michal Štefl; Ing. Martin Tlapa, MBA (v zastoupení – Ing. Tomáš Píša); Jan Wiesner; Ing.
Miroslav Zábranský;
Omluveni: JUDr. Jaroslav Strouhal
Nepřítomni: Ing. Zbyněk Frolík
Sekretariát: Mgr. et Mgr. Tomáš Lysák, Mgr. Bc. Michaela Kolářová
Přítomní hosté: Mgr. Jana Adamcová; Bc. Kateřina Bumanová; Mgr. Bc. Klára Šubrtová;
Mgr. et Mgr. Radek Melichar; Ing. Lucie Kureková; Ing. Hana Špičková, MBA; Mgr. Michaela
Kádnerová
Program 1. zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (dále
jen „Rada“ nebo „RVKHR“):
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z 1. zasedání Rady
A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou:
A1) Návrh na změnu místopředsedy Výboru pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní
průmysly
A2) Návrh na změnu místopředsedy Výboru pro výzkum, vývoj a inovace
A3) Dosavadní přehled činnosti RVKHR – prezentace
A4) Výstupy činnosti Výboru pro malé a střední podniky
A5) Výstupy činnosti Výboru pro investice:
a) Harmonogram kroků a doporučení
A6) Výstupy činnosti Výboru pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly:
a) Harmonogram kroků a doporučení
A7) Výstupy činnosti Výboru pro výzkum, vývoj a inovace:
a) Propojení činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Rady vlády
pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
b) Výzkumná témata sektorů národního hospodářství
c) Návrh rámce nového systému řízení aplikovaného výzkumu
A8) Výstupy činnosti Výboru pro technické vzdělávání:
a) Současný stav, cíle a výstupy
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B) RŮZNÉ

Průběh jednání:
Předseda Rady dr. Pavel Bělobrádek zahájil 2. zasedání Rady. Na úvod dal hlasovat o
návrhu programu 2. zasedání Rady a o schválení zápisu z 1. zasedání Rady.
1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 2. zasedání.
Pro návrh programu hlasovalo všech 24 přítomných členů Rady.
2. Schválení zápisu z 1. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 1. zasedání.
Pro usnesení hlasovalo všech 24 přítomných členů Rady.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou:
A1)

Návrh na změnu místopředsedy Výboru pro digitální ekonomiku a kulturní a
kreativní průmysly
Usnesení:
Rada schvaluje dle článku 7 odst. 3 Statutu Rady vlády pro konkurenceschopnost a
hospodářský růst JUDr. Kateřinu Kalistovou místopředsedkyní Výboru pro digitální
ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly.
Pro návrh hlasovalo všech 24 přítomných členů Rady.

A2) Návrh na změnu místopředsedy Výboru pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení:
Rada schvaluje dle článku 7 odst. 3 Statutu Rady vlády pro konkurenceschopnost a
hospodářský růst Ing. Roberta Plagu, Ph.D. místopředsedou Výboru pro výzkum, vývoj a
inovace.
Pro návrh hlasovalo všech 24 přítomných členů Rady.
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A3) Dosavadní přehled činnosti RVKHR – prezentace
Předseda Rady dr. Bělobrádek představil cíle a vize jednotlivých výborů Rady a jejich
dosavadní činnost:
1. Výbor pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly
Předseda Rady dr. Bělobrádek vyzdvihl význam digitální ekonomiky jako jednoho ze
zásadních nástrojů pro zvýšení konkurenceschopnosti a hospodářského růstu naší země.
Digitální ekonomika je průřezové téma, které se dotýká všech oblastí a v budoucnu bude mít
velký dopad na oblast průmyslu, který generuje 32% HDP a zaměstnanost v něm činí 36,2%.
Z tohoto důvodu je nutno vnímat digitální ekonomiku jako svébytný průmysl, který musí mít
své strategie, nástroje a legislativu. Výbor pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní
průmysly ve spolupráci se zástupci všech důležitých asociací z oblasti digitální ekonomiky
navrhl základní strukturu Strategie rozvoje digitální ekonomiky, která bude členěna do šesti
částí:
1) Infrastruktura a data (jak má vypadat rozvoj vysokorychlostního internetu,
rádiového spektra a dalších kritických infrastruktur?);
2) Věda, výzkum a inovace (ČR musí digitálním podnikům nabízet kvalitní
vědecké zázemí pro vývoj nových řešení a služeb);
3) Podpora podnikání (internet nemá hranice, je nutno to brát v potaz v
regulatorním prostředí);
4) Lidské zdroje (poptávka po programátorech a IT specialistech bude jen
narůstat, máme dost škol a jsme dost flexibilní v reakci na rychlý rozvoj
nových technologií?);
5) Společnost (na co je nám přístup k digitálním technologiím, pokud je občané
nebudou umět používat?);
6) Legislativa EU (musíme být více aktivní v prosazování zájmů českých
digitálních firem).
Výbor pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly také projednával potřebné
kroky, které mají směřovat k revizi a rozšíření strategie Digitální Česko 2.0 a připravuje
východiska a základní rámec Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů. Výbor
jednal dne 27/4/2015 a 21/5/2015.
2. Výbor pro výzkum, vývoj a inovace
Členové Výboru se poprvé sešli dne 4/5/2015. Byly navrženy potřeby průmyslových sektorů
v oblasti vědy a výzkumu jako první výstup sektorových platforem při RVKHR. Východiskem
metodiky pro přípravu priorit soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje je struktura
soukromých výdajů na VaV. Při definování prvního návrhu potřeb soukromého sektoru se
vedly debaty s téměř 100 předními firmami a s 20 významnými asociacemi napříč
průmyslovými sektory. Sektorové diskuse jsou v souladu s cíli RIS 3 strategie vést
enterpreneurial discovery process, tedy proces diskuse se zástupci podnikatelské i
akademické sféry.
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Potřeby a priority průmyslových sektorů se budou promítat do konkrétních opatření. Jedná
se o nové pojetí aplikovaného výzkumu, na který byl navýšen státní rozpočet na vědu a
výzkum a od roku 2018 tak poplynou peníze cíleně na konkrétní požadavky sektorů.
Inspirací pro změny v oblasti aplikovaného výzkumu je systém řízení aplikovaného výzkumu
v Německu (Frauenhofer Gesellschaft), Izraeli a v menších evropských státech.
3. Výbor pro malé a střední podniky a výrobní družstva
Cílem Výboru je zavést konkrétní nástroje pro rozvoj drobných živností jakožto
nezbytného pilíře infrastruktury regionů. Výbor zahájil svoji činnost dne 6/5/2015. MPO již
vypsalo první výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, který byl jako první schválen Evropskou komisí. Malé a střední
podniky tak mohou o dotace žádat od 1. června 2015. Celková alokace pro OP PIK je 4,3
mld. EUR.
Výbor také projednával Akční plán podpory malých a středních podniků na rok 2015, který
reaguje na současnou situaci malých a středních podnikatelů v České republice a vychází z
evropské iniciativy Small Business Act. Cílem tohoto strategického dokumentu je specifikovat
konkrétní opatření na podporu rozvoje malých a středních podnikatelů, která budou
zaměřena na zlepšení podnikatelského prostředí, podporu začínajících podnikatelů, podporu
výzkumu, vývoje a inovací, internacionalizaci MSP a jejich účast v komunitárních
programech a další.
4. Výbor pro investice
Výbor pro investice projednal na svém zasedání dne 20/4/2015 následující klíčová témata:
1) Povolovací procesy implementace investičních projektů a možnosti
jejich zkrácení (novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
připravovaná novela stavebního zákona …)
2) Opatření na zlepšení přípravy státních průmyslových zón (novelizace
zákona o investičních pobídkách)
3) Národní investiční strategie (cílem je vybudovat z Českomoravské záruční a
rozvojové banky subjekt, který bude zabezpečovat investiční politiku státu na
centrální úrovni podle modelu německé rozvojové banky KfW)
Z diskuse na Výboru vyplynula potřeba vypracovat strategický dokument na podporu
investic. Výbor proto navrhuje vypracovat Koncepci podpory investic v následující možné
struktuře členění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Koordinace aktivit státní správy směrem k přílivu investic;
Snížení nákladů na investiční projekt;
Zkrácení doby implementace investičního projektu;
Zvýhodnění podnikání na Strategických průmyslových zónách;
Atraktivní prostředí pro pobyt a práci kvalifikovaných cizinců v ČR;
Dostatek technicky vzdělané a kvalifikované pracovní síly;
Efektivní politika zaměstnanosti;
Efektivní finanční podpora investic;
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9) Rozvoj dodavatelské základny ČR;
10) Partnerství a technologická spolupráce;
11) Podpora strategických kapitálových vstupů a Start-upů;
12) Rozvinutý trh s podnikatelskými nemovitostmi.
5. Výbor pro technické vzdělávání
V rámci činnosti Výboru se díky práci sektorových rad HK ČR a SP ČR, sektorových skupin
při RVVI a RVKHR a díky spolupráci MŠMT, MPSV a MPO podařilo konsolidovat potřeby
průmyslových sektorů v oblasti technického vzdělávání.
Jak vyplývá z předloženého materiálu, školy negenerují a do budoucna nebudou generovat
dostatek osob z oblasti technických profesí, je proto nutno využívat vzdělávání těch, kteří již
pracují (tzv. další vzdělávání). Výbor bude připravovat návrhy výzev a opatření k řešení
nedostatkových profesí zaměřených na technické vzdělávání. Je nutné obrátit pozornost k
dalšímu vzdělávání a využít strukturální fondy (IROP – vybavení škol, OP VVV – měkké
projekty pro školy, OPZ – podpora rekvalifikací, certifikací, flexibilního vzdělávání).
K činnosti Rady se vyjádřil také její místopředseda Ing. Mládek, který kromě priorit pro
zvýšení konkurenceschopnosti rovněž promluvil o vzrůstající důležitosti digitální ekonomiky a
rozvoji vysokorychlostního internetu, na který plyne až 14 mld. CZK z ESI fondů. Hovořil také
o obtížích spjatých s implementací Národního plánu rozvoje sítí nové generace a transpozicí
Směrnice EU o snižování nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických
komunikací.
V diskusi navazující na představení činnosti Rady a zejména ve vztahu k oblasti digitální
ekonomiky zmínili někteří členové Rady, jmenovitě zástupce SP ČR Mgr. Rafaj, předseda
ČMKOS J. Středula a ředitelka SPIR K. Hrubešová, nutnost zřízení centrální autority pro
agendu digitální ekonomiky, která by tuto oblast koordinovala. Shoda nepanovala na
umístění této autority. Viceprezident Rafaj navrhoval vytvoření této kompetence na pozici
státního tajemníka, předseda Středula byl toho názoru, že představitel této centrální autority
by měl současně být i členem vlády, aby disponoval potřebnými rozhodovacími
pravomocemi. Předseda Rady dr. Bělobrádek v tomto kontextu upozornil, že právě RVKHR
slouží jako jedna z koordinačních platforem, nicméně možnost určení centrální autority
prodiskutuje s předsedou vlády.
Usnesení:

Rada
1) ukládá předsedovi Rady a místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace, aby
v termínu do 31. července 2015 předložil na jednání vlády ČR:
a)
b)

informaci o činnosti Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst,
harmonogram plnění úkolů jednotlivých výborů.
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2) žádá předsedu Rady a místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace, aby
s předsedou vlády ČR projednal možnost vytvoření centrální autority zodpovědné za
oblast digitální ekonomiky.
Pro usnesení hlasovali všichni přítomní členové Rady.

A4) Výstupy činnosti Výboru pro malé a střední podniky
Doc. Havlíček z AMSP uvedl, že rámec budoucího směřování malých a středních podniků
v ČR určuje evropský Small Business Act. Zároveň upozornil, že Výbor musí stanovit
dlouhodobější cíle v oblastech definovaných ve Small Business Act. Rámcová vize podpory
malých a středních podniků může být tvořena podílem HDP vůči MSP. Hlavní misí Výboru by
měla být intenzivní podpora regionální infrastruktury prostřednictvím drobného podnikání.
Rada
a) schvaluje nový název Výboru pro malé a střední podniky – „Výbor pro malé a
střední podniky a výrobní družstva“;
Pro návrh hlasovalo 23 členů Rady, nikdo nebyl proti, 1 člen Rady se zdržel
hlasování.
b) ukládá Výboru pro malé a střední podniky a výrobní družstva zpracovat materiál k
naplňování Akčního plánu na podporu malých a středních podnikatelů na rok
2015;
Pro návrh hlasovalo všech 24 přítomných členů Rady.
c) ukládá Výboru pro malé a střední podniky a výrobní družstva navrhnout nová
opatření na podporu malých a středních podnikatelů pro přípravu nového Akčního
plánu na podporu malých a středních podnikatelů na rok 2016.
Pro návrh hlasovalo všech 24 přítomných členů Rady.
d) ukládá Výboru pro malé a střední podniky a výrobní družstva navrhnout vizi a misi
Výboru a současně v jednotlivých oblastech definovaných Small Business Act
navrhnout dlouhodobé cíle.
Pro návrh hlasovalo všech 24 přítomných členů Rady.

A5) Výstupy činnosti Výboru pro investice:
a)

Harmonogram kroků a doporučení

MF vzneslo výhradu k části 3.c) materiálu. Podle sdělení Ing. Bílkové jsou pro MF zatím
nepřijatelné požadavky na navýšení základního kapitálu ČMZRB na státní záruky za
dluhopisy emitované touto bankou i na zefektivnění výkonu akcionářských práv, pokud se
tím myslí, že je bude vykonávat MPO. MF uplatnilo zásadní připomínky k dokumentu
s názvem „Aktivizace ČMZRB jako investiční banky České republiky“, který je v současnosti
v mezirezortním připomínkovém řízení. Vypořádání připomínek zatím neproběhlo.
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Předseda ČMKOS J. Středula k záměru zřízení národní investiční banky sdělil, že
v současné době existuje více subjektů tohoto druhu a nyní se hovoří o zřízení dalšího. Mělo
by se proto hovořit spíše o využití či přepracování koncepce stávajících subjektů.
V návaznosti na toto sdělení uvedl dr. Novotný, že se jedná o využití ČMZRB, nikoliv o vznik
nové instituce.
Mgr. Rafaj doporučil, aby RVKHR monitorovala investice, které mohou být zpožděny nebo
zastaveny kvůli neexistenci jednotného povolovacího řízení.
Zástupce MMR Ing. Kváča upozornil na množství nepřesností v části 3.a) materiálu, která se
týká novely EIA a novely stavebního zákona. Před schválením je třeba obsah dokumentu
ještě připomínkovat a prodiskutovat na dalším jednání Výboru pro investice.
Z debaty vyplynulo, že Výbor pro investice se v nejbližším termínu sejde, aby přepracoval
předložený materiál v souladu s uvedenými připomínkami. Aktualizovaný materiál se znovu
zašle členům Rady ke schválení, které může proběhnout i formou korespondenčního
hlasování.
Usnesení:
Rada
1)

bere na vědomí Výborem pro investice rozpracované návrhy záměrů dle bodu 3 a
doporučuje pokračovat v diskusi na úkolech a opatřeních z nich vyplývajících ve
smyslu připomínek vznesených členy Rady.

2) ukládá Výboru pro investice ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a
Úřadem vlády ČR, dále ve spolupráci s ministerstvem financí, ministerstvem
dopravy, ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem pro místní rozvoj,
ministerstvem životního prostředí, ministerstvem zemědělství, se Svazem
průmyslu a dopravy České republiky, s Českomoravskou konfederací odborových
svazů, s agenturou CzechInvest, se Sdružením pro zahraniční investice a s
dalšími relevantními partnery (viz bod 4):
a) vypracovat a prodiskutovat východiska a základní rámec Koncepce podpory
investic;
b) následně vypracovat Koncepci podpory investic a předložit ji Radě vlády pro
konkurenceschopnost a hospodářský růst.
Pro usnesení hlasovali všichni přítomní členové Rady.
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A6) Výstupy činnosti Výboru pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly:
a)

Harmonogram kroků a doporučení

Usnesení:
Rada
1) ukládá Výboru pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly, ve spolupráci
s ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem vlády ČR, dále ve spolupráci
s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvem práce a sociálních
věcí (část 4 a 5):
a) vypracovat východiska a základní rámec Strategie rozvoje digitální ekonomiky,
která bude členěna do následujících šesti částí a předložit je na jednání Rady
vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst do 31. prosince 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infrastruktura a data,
Věda, výzkum a inovace,
Podpora podnikání,
Lidské zdroje,
Společnost,
Legislativa EU.

2) schvaluje Výborem rozpracované záměry jednotlivých částí Strategie rozvoje digitální
ekonomiky a doporučuje plnit uvedené úkoly;
3) ukládá Výboru pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly vypracovat a
prodiskutovat východiska a základní rámec Strategie rozvoje kulturních a kreativních
průmyslů.
Pro usnesení hlasovalo všech 24 přítomných členů Rady.

A7) Výstupy činnosti Výboru pro výzkum, vývoj a inovace:
Propojení činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Rady vlády
pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
b) Výzkumná témata sektorů národního hospodářství
a)

c)

Návrh rámce nového systému řízení aplikovaného výzkumu

V rámci debaty, ve které zástupce MMR dr. Kváča poukazoval na nejasnosti ve vzájemných
vztazích mezi jednotlivými platformami pro vědu a výzkum, uvedl předseda Výboru dr.
Marks, že prostřednictvím RVKHR, RVVI a inovačních platforem RIS 3 se vytvořil
formalizovaný prostor pro debatu se soukromým sektorem, která do té doby neexistovala.
Výstupy této debaty bude RVVI používat primárně pro budoucí uspořádání programů
podpory aplikovaného výzkumu.
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Zaznělo také, že spolupráce mezi RVVI a RVKHR v oblasti aplikovaného výzkumu úspěšně
funguje a že zde vůbec poprvé vzniká integrovaný přístup k řízení vědy a výzkumu na
národní úrovni.
Zástupce HK ČR Ing. Štefl v kontextu debaty nad sektorovými výzkumnými tématy sdělil, že
by bylo užitečné zřídit výzkumnou platformu také pro „smart“ stavebnictví.
Rada
a) bere na vědomí materiál „Propojení činnosti Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace
a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst“;
b) bere na vědomí materiál „Výzkumná témata sektorů národního hospodářství“,
ukládá Výboru pro VaVaI „Výzkumná témata sektorů národního hospodářství“ dále
rozpracovat a projednat s Radou pro výzkum, vývoj a inovace v termínu do prosince
2015;
c) bere na vědomí materiál „Návrh rámce nového systému řízení aplikovaného
výzkumu“,
ukládá Výboru pro VaVaI „Návrh rámce nového systému řízení aplikovaného
výzkumu“ dále rozpracovat a projednat s Radou pro výzkum, vývoj a inovace
v termínu do prosince 2015.
Pro usnesení hlasovali všichni přítomní členové Rady.

A8) Výstupy činnosti Výboru pro technické vzdělávání:
a) Současný stav, cíle a výstupy
Zástupce SP ČR Mgr. Rafaj vznesl podnět k bodu D materiálu, aby se MPSV v souvislostí
s predikcemi potřeb trhu práce zabývalo i vnitřní migrací v rámci regionů a upozornil na
nutnost verifikace dat na regionální úrovni.
Usnesení:
Rada
a) bere na vědomí materiál Výboru pro technické vzdělávání „Současný stav, cíle a
výstupy“;
b) ukládá Výboru pro technické vzdělávání připravit podklady pro přípravu výzev z ESI
fondů na rok 2016/17 k řešení problematiky technického vzdělávání, které zohlední
priority a potřeby sektorů ekonomiky;
c) ukládá Výboru pro technické vzdělávání projednat související systémová opatření.
Pro usnesení hlasovalo všech 24 přítomných členů Rady.
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Zapsala: Mgr. Bc. Michaela Kolářová

Schválil: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
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