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Rámec strategie konkurenceschopnosti
• Výchozí formát souhrnné zprávy byl schválen
zasedáním NERVu a porady ekonomických
ministrů dne 1.11.2010
• Cílem bylo připravit rámec zpracování strategie
KOORDINÁTOR:
konkurenceschopnosti a náměty variant
MICHAL MEJSTŘÍK podmínek konkurenceschopných strategií
založené na datech („evidence based decision
making“)
• Cílem bylo dosáhnout pokud možno
konsensuálního přístupu zapojením odborné i
politické veřejnosti („Finská metoda“)
• Struktura rámce dle WEF
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Rámec strategie konkurenceschopnosti
• Úvodní tiskovka 17.2
• Workshopy každé pondělí 10:00 – 12:00
– Instituce (21.2)
– Vzdělanost (28.2)
– Trh zboží, služeb a práce – daně (7.3)
– Finanční trhy (14.3)
– Technologická připravenost (21.3)
– Podnikání a inovace (28.3.)
Zdroje: Petr Janský a spoluautoři, data WEF
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Rámec strategie konkurenceschopnosti
Co nás brzdí?

Michal MEJSTŘÍK
Kapitola I - Úvod

KAPITOLA I Úvod
• Konkurenceschopnost v malé otevřené
ekonomice
KOORDINÁTOR:
PROF. MICHAL
MEJSTŘÍK

• Globální trhy a export ČR: mimořádná
orientace na trhy EU a strojírenství
• Proč a kde ztrácíme cenovou/nákladovou
konkurenceschopnost - modelování
reálného efektivního měnového kursu
REER
• Necenová konkurenceschopnost a její
faktory
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KAPITOLA I Úvod
HDP na obyvatele podle PPP (%)

Čisté národní výpůjčky poskytnuté (> 0) nebo
přijaté (< 0); určeno jako % z HDP.

Růst produktivity práce v ČR a SK k EU15

Změna odvětvové struktury v ČR a v zavedených
tržních ekonomikách

Zdroje: Eurostat, Statistical Index of European Economy,
Murgašová (2010), BermanGroup pro MPO (2010)
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KAPITOLA I Úvod
Bilance zahraničního obchodu států s ostatními státy EU a státy mimo EU

KAPITOLA I Úvod
Meziroční nárůst/pokles svět. HDP a světového obchodu
Obchd zbožím a službami

2009

2010

2011f

2012f

Objem světového obchodu (EX + IM)

-10,7

12,0

7,1

6,8

Export Vyspělé ekonomiky

-11,9

11,4

6,2

5,8

Export Rozvojové ekonomiky

-7,5

12,8

9,2

8,8

Reálné HDP dle tržních směnných kurzů

2009

2010

2011f

2012f

Svět

-0,6

5,0

4,4

4,5

Vyspělé ekonomiky

-3,4

3,0

2,5

2,5

Rozvíjejícící se ekonomiky

2,6

7,1

6,5

6,5

-

Střední a východní Evropa

-3,6

4,2

3,6

4,0

-

Brazílie

-0,6

7,5

4,5

4,1

-

Čína

9,2

10,3

9,6

9,5

-

Indie

5,7

9,7

8,4

8,0

-

Rusko

-7,9

3,7

4,5

4,4

ČR– malá otevřená ekonomika s mimořádným 84 % podílem exportu na trhy EU
Zdroje: Eurostat, EEIP (2010), WEO IMF (2011)
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KAPITOLA I Úvod
Reálný efektivní měnový kurs (rok 1999=100)
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Zdroje: Eurostat, Aleš Michl, Miroslav Zámečník

KAPITOLA I Úvod
Reálný efektivní měnový kurs v celé
ekonomice a jen ve zpracovatelském
průmyslu (rok 2005=100).
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KAPITOLA I Úvod
REER A JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PRÁCE
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REER pro průmysl - deflovaný indexem jednotkových nákladů práce
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• Doporučujeme vládě sledovat jednotkové náklady práce za celou ekonomiku i
různé sektory v porovnání s konkurenty ve světě. Jejich růst může vládě do
budoucna signalizovat ztrátu cenové konkurenceschopnosti, zvlášť kdyby to
bylo doprovázeno klesajícím tržním podílem ČR na světovém exportu.
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Lubomír LÍZAL | Jana CHVALKOVSKÁ
Kapitola II - Instituce

KAPITOLA II Instituce
Velmi široké pojetí dle WEF
– veřejné instituce – státní správa, samosprávy,
legislativa

– soudy a vymáhání práva
– regulace – zákony a jiné právní předpisy

– soukromé instituce – etika v podnikání,
corporate governance, samoregulace
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KAPITOLA II Instituce
Instituce: „uspořádání vztahů subjektů (soukromých i
veřejných) na trhu a trhu samotného a to jak formální
(právní normy), tak neformální (zavedené postupy,
morálka, apod.)“
Problémy:
–Neefektivita veřejných institucí,
–Nadměrná regulace
–Časově náročné vymáhání práv
–„Značka“ ČR ve světě (institucionální pohled)
–Korupce

15

KAPITOLA II Instituce
Doing
Business
Zahájení Stavební Registrace Placení
Vynucování Ukončení
2011
podnikání povolení vlastnictví daní
Export
Import smluv
podnikání
Počet úkonů
9
36
4
12
4
7
27
Délka
procesu
20 dní
150 dní
43 dní
23 dní
17 dní
20 dní
611 dní 1168 dní
$1060
$1165
Náklady
9,30%
16,40%
3%
kontejner kontejner
33%
17%
Pozice ČR
130/183
76/183
47/183 128/183
62/183 62/183
78/183 32/183
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ ČR V
DB2011
ČR= 63. MÍSTO (ZE 183)
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ ČR V
WCY2010
ČR=29. MÍSTO (Z 58)
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KAPITOLA II Instituce
• Mezinárodní srovnání
• Analýza současného stavu v České republice
• Boj s nadměrnou a neefektivní regulací – RIA a CIA,
Rozpočtová rada vlády a transparentní lobbying
• Veřejné instituce produktivní a vstřícné k podnikání
• Zrychlení vymáhání práva
• Konkurenceschopná Česká republika na
mezinárodní úrovni
• Dílčí opatření k diskuzi
• Systematika navrhovaných opatření
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KAPITOLA II Instituce
Jaké veřejné instituce
chceme?
•Produktivní a
nákladově efektivní
•Vstřícné k podnikání

Jaké veřejné instituce
máme?
•Nevíme (produktivita ani
nákladová efektivita
veřejných institucí se plošně
neměří)
Spíše ne (viz DB 2011,
GCI 2010, výsledky
dotazování manažerů
BEEPS)
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KAPITOLA II Instituce

V porovnání s ostatními státy OECD nízké běžné výdaje na
zdravotnictví, ale vysoké výdaje na ekonomickou správu a obecné
veřejné služby (tj. úřady)
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KAPITOLA II Instituce
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
• Analýza agend veřejných institucí
• Odstranění dublujících se agend
• Možnost přesunu některých agend na soukromý sektor
• Hodnocení produktivity a restrukturalizace veřejných institucí (v
návaznosti na analýzu agend)
• Front office – „pobočky“ maximální klientský přístup
• Back office – sdílené služby, centrální nákup, centrální prodej
• Mid office – projektový management (na 4 roky)
• Změna systému odměňování a přidělování prostředků (na vybavení
aj.) ve veřejných institucích
• Transparentní rozpočty veřejných institucí (rozklikávací – v rámci
komunikace s veřejností a veřejné kontroly)
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KAPITOLA II Instituce
NADMĚRNÁ REGULACE
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KAPITOLA II Instituce
NADMĚRNÁ REGULACE
Navrhovaná opatření:
• posílení RIA a implementace CIA ve státní
správě i na poslanecké a senátní iniciativy
(odstranění přílepků a nesystematických změn)
• Rozpočtová rada vlády jako pojistka proti špatné
či nadměrné regulaci
• RIA a CIA v předběžné podobě na evropskou
regulaci
• Transparentní lobbying (konzultace RIA a CIA)
• eLegislativa
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KAPITOLA II Instituce
VYMÁHÁNÍ PRÁVA
Vymáhání práva
Švédsko
Nový Zéland
Finsko
Německo
Velká Británie
Česká republika
Řecko
Slovensko

Pozice
52
9
11
6
23
78
88
71

Počet úkonů Doba (dny)
30
508
30
216
32
375
30
394
28
399
27
611
39
819
31
565

Náklady (% z
vymáhané částky)
31,2%
22,4%
13,5%
14,4%
23,4%
33,0%
14,4%
30,0%

Navrhovaná opatření – preventivní:
•podpora využívání rozhodčího řízení
•právní gramotnost obyvatelstva
•zlepšení právního vzdělávání
Reforma justice (MSP):
•eSpis a elektronizace justice
•eSbírka
•zrušení vrchních soudů
•analýza informací o justici a jejich využití
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Daniel MÜNICH
Kapitola III - Vzdělávání

KAPITOLA III Vzdělávání
Garant
Daniel Münich (NERV a CERGE-EI)
Koordinátor pracovní skupiny
Josef Stejkoza (VŠE)
Spolueditoři
Jan Indráček (Oxford University)
Jan Straka (CERGE-EI)

Členové pracovní skupiny
Jan Färber (VŠE), Jáchym Hercher (IES UK), Jan Indráček
(Oxford University), Dagmar Katreniaková (CERGE-EI), Josef
Stejkoza (VŠE), Jan Straka (CERGE-EI), Marek Škorpil (VŠE),
Jiří Voříšek (VŠE)

KAPITOLA III Vzdělávání
• Empirická zjištění
• výnos z investice dle věku

• znevýhodněné děti
• „quality matters!
KONTEXT ČR

•nabídka předškolní výchovy
• nízká participace dětí se slabým
soc-ekon zázemím
• nedokonale monitorovaná kvalita
• skloubení rodinného života a
pracovní kariéry ->
• počet dětí

• dopad na penzijní systém ->
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KAPITOLA III Vzdělávání
Propad míry zaměstnanosti u matek dětí do 6 let věku (věk žen 20-49 let)

Employment impact of parenthood - dopad
rodičovství na míru zaměstnanosti žen
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40

EU Monitoring indicators - EU SILC,
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KAPITOLA III Vzdělávání
Zvýšení participace žen ve věku 20-40 let o 10 p.b. snižuje okamžitě deficity
PAYG penzijního systému o více než 10 mld. Kč/rok, což představuje více než
třetinu každoročního deficitu během následujících 20-30 let.

Zdroje:
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KAPITOLA III Vzdělávání
Vývoj gramotnosti žáků v ČR v období 2000 - 2009
V škále PISA
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KAPITOLA III Vzdělávání
Odhady dopadů gramotnosti na dlouhodobý růst HDP
náklady (ne)reformy
Rozdíl HDP v důsledku změny gramotnosti dle reformního scénáře
V procentech HDP daného roku odpovídajího bezreformnímu scénáři
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KAPITOLA III Vzdělávání
Odhady dopadů gramotnosti na dlouhodobý růst HDP
náklady (ne)reformy č.2
Rozdíl HDP v důsledku změny gramotnosti dle reformního scénáře
V procentech HDP daného roku odpovídajícího bezreformního scénáře
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KAPITOLA III Vzdělávání
•
•
•
•
•

HDP (2011): 2 935 mld.
Příjmy SR: 1 045 mld.
Deficit SR 2011: 135 mld. (4,6% HDP)
Dluh 1 448 mld.
Rozpočet MŠMT: 127 mld.
– Regionální školství 83 mld.
– VŠ včetně VaV 36 mld.

• Důchody: 350 mld.
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KAPITOLA III Vzdělávání
gramotnost a důchodový systém
• Dopad scénáře
zvýšení gramotnosti na
snížení podílu
každoročního deficitu
na HDP o cca 1 p.b.
• Důchody valorizovány
dle inflace + 1/3
reálného růstu mezd.

• Ceteris paribus: žádné
sekundární pozitivní
dopady na
zaměstnanost, zaměstnanost, zdraví atd.)

Zdroje: OECD 2010: Woessmann a Hanushek; model MPSV; vlastní výpočty
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KAPITOLA III Vzdělávání
Extrémně slabé výsledky společenskovědního základního výzkumu:
počet článků publikovaných v roce 2006 ve 3 skupinách časopisů dle
impakt faktoru

Zdroje: Web of Science a vlastní výpočty
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Miroslav ZÁMEČNÍK
Kapitola IV – Trh práce, zboží a služeb
Česká průmyslová evoluce a daňová struktura, je tam společné téma?

KAPITOLA IV Trh práce, zboží a služeb
První vůz K&K monarchie: „Präsident“

KAPITOLA IV Trh práce, zboží a služeb
Nádherná T-87 (1937–1950), česká inovace pokračuje, jedno z nejrychlejších a
nejhospodárnějších exekutivních aut své doby.
Čtenáři New York Times zvolili
T-87„sběratelským vozem roku
2010“.
Poznatek: Američané mohou mít
dobrý vkus

KAPITOLA IV Trh práce, zboží a služeb
Poslední krásná:
T-603, v roce
1955 ještě víc
než
konkurencescho
pná,
ale v roce 1975
již beznadějná

Nahoře: prototyp 1955, dole vlevo, poslední model 1975, vpravo dole, BMW 535

KAPITOLA IV Trh práce, zboží a služeb
Automotive v Česku 2010: Komparativní výhoda
daná tradicí+zahraniční kapitál

KAPITOLA IV Trh práce, zboží a služeb
Strukturální bilance českého vývozu

KAPITOLA IV Trh práce, zboží a služeb
Podíl jednotlivých typů daní na celkových daňových výnosech v zemích OECD
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Zelenou barvou jsou vyznačeny daně, kde je výnos v ČR podstatně nižší než v zemích OECD, a
samotná daň má nízké distorzní účinky (v ČR 1,2%, 2008)
Oranžovou barvou jsou vyznačeny daně, které mají relativně nízké distorzní účinky a mohou být
použity pro žádoucí změny v daňové struktuře ČR (velmi nízký podíl DPFO: 10,8%).
Červenou barvou jsou vyznačeny daně, jež mají vysoké distorzní účinky a při změnách daňové
struktury by měly být sníženy (v ČR 45%, 2008)
Modře jsou vyznačeny daně, která brzdí ekonomický růst, mají vysoké distorzní účinky, a jsou
vystaveny daňové konkurenci (podíl na celkových daňových výnosech v ČR: 13%, 2008)

KAPITOLA IV Trh práce, zboží a služeb
Daňová struktura ČR v mezinárodním srovnání

KAPITOLA IV Trh práce, zboží a služeb
Mezní efektivní sazby DPPO- proč preference vysoké finanční páky

KAPITOLA IV
Trh práce,
zboží a
služeb

KAPITOLA IV Trh práce, zboží a služeb
Je relevantní argumentace o celkových nízkých nákladech na
zaměstnance ve srovnání s EU 15 v kontextu globální
ekonomiky?
ČR má velký podíl zpracovatelského průmyslu, kontrolovaného
zahraničními vlastníky, a proto musí pečlivě sledovat nákladovou
konkurenceschopnost s „emerging markets“.
Podle mezinárodního srovnání U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics,
činily celkové hodinové dolarové kompenzační náklady na produkčního dělníka ve
zpracovatelském průmyslu v roce 2008:
 Brazílii 6,93
 Mexiku 3,12
 Singapuru 9,83
 Hongkongu 5,91
Tchajwanu 6,95
Maďarsku 7,52
Polsku 8,26
Portugalsku 9,83
České republice 10,35
Číně 1,36

Jan PROCHÁZKA
Kapitola V – Finanční trhy

KAPITOLA V Finanční trhy

• Mezinárodní srovnání
GARANT:
Jan PROCHÁZKA

• Analýza současného stavu v České
republice
• Klíčové okruhy problémů

• Návrhy jednotlivých variant řešení a
stručné shrnutí jejich přínosů a nákladů
• Bližší nástin jednotlivých opatření

KAPITOLA V Finanční trhy
• Tři oblasti zájmu
• Burza a přístup k rizikovému kapitálu
• Banky – konkurence, přístup k financování
• Legislativita

Nosné téma: neefektivně alokovaný kapitál!!!
• Spíše špatný ranking v GCI, 48. místo ze 139 zemí (4,5 bodů). V
rámci významné, několika pilířové, kapitoly Efficiency enhancers
se jedná dokonce o nejhorší výsledek ČR.

KAPITOLA V Finanční trhy
Burza a přístup k rizikovému kapitálu
• privatizace minoritních (20-30%) podílů ve st. podnicích
(ČEPRO, ČEPS, Letiště Praha, ČSA, Lesy ČR, Budvar, Česká
pošta, EGAP/ČEB)
• Burzovní trh pro SMI; lépe využít AIM,NewConnect
• Nízký počet IPO (daň z dividend, 6M daň.test)
• Funkce PE/VC v ČR (+seed fond)
• Státní bondy pro občany
• Penzijní reforma/ st.dluhopisový autopilot

KAPITOLA V Finanční trhy
Banky – konkurence, přístup k financování
•
•
•
•

Nízká finanční gramotnost (povinné maturity)
Zdraví vs. přijímané riziko bankovního trhu
Zvýšení toku peněz v ekonomice
Unifikace a standartizace bankovních produktů

KAPITOLA V Finanční trhy
Legislativita:
•
•
•
•
•

Restrukturalizace a sjednocení rejstříku zástav
Zrychlení a zpřehlednění insolvenčního řízení
Stanovení procesních pravidel insolvenčního řízení
Finanční gramotnost soudců
Zefektivnění alokace státní podpory jednotlivých
finančních produktů
A mnoho dalších věcí…..

Jiří VOŘÍŠEK
Kapitola VI – Technologická připravenost

KAPITOLA VI Technologická připravenost

GARANT:
Jiří VOŘÍŠEK

•
•
•
•

Světové trendy, na které by měla ČR reagovat
Pozice ČR v mezinárodním srovnání
Poučení z přístupu jiných zemí
Problémy konkurenceschopnosti ČR v oblasti
využití technologií
• Cíle zvýšení konkurenceschopnosti
• Návrhy opatření pro zvýšení
konkurenceschopnosti
• Přesahy do ostatních pilířů

KAPITOLA VI Technologická připravenost
A. Adopce technologií

Hlavní
příležitost pro
zlepšení

Pořadí dle GCI

9.01 Dostupnost posledních technologií

46

9.02 Využití technologií firmami a institucemi

36

9.03 Zahraniční investice a technologický transfer

15

B. Využití ICT

Neefektivita
veřejné správy
je po korupci
hodnocena jako
druhá největší
bariéra
konkurenceschopnosti ČR

9.04 Počet uživatelů internetu

30

9.05 Počet uživatelů širokopásmového připojení

33

9.06 Kvalita páteřní sítě internetu

34

2.08 Počet pevných telefonních přípojek

66

2.09 Počet mobilních přípojek

19

Pozice ČR v rámci 139 srovnávaných zemích
Zdroje: Global Competitiveness Report, 2010, WorldEconomicForum (http://www.weforum.org/)
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KAPITOLA VI Technologická připravenost
Malá podpora investic do služeb
s vysokou přidanou hodnotou
(ICT služby, bio a nanotechnologie,
aplikace kosmického výzkumu).
Technologie a služby související
s investicemi nejsou provozovány
v ČR (viz např. Kapsch).

Dosavadní nasazování ICT ve
veřejné správě nezvyšuje
produktivitu práce v tomto
sektoru.

Nízká míra používání nejnovějších
technologií (např. center sdílených
služeb, cloud computingu).

Nekoordinované řízení projektů
v oblasti „Digitální agendy“.
(Resortismus!)
Absence celkové (business,
aplikační, informační a
technologické) architektury
státních institucí.

Naše zákony blokují efektivní a
levnou elektronizaci státní a
veřejné správy (veřejné zakázky,
listinná podoba dokumentů,…).

Nízká digitální gramotnost
obyvatel.

Nevychováváme dostatek
odborníků pro vývoj a aplikace
technologií. ČR nebude schopna
zajistit ani prostou reprodukci
jejich počtu.

Aplikovaný výzkum má malý vliv
na inovace v ekonomice.
Malý vliv metrik měřících finanční
a další přínosy výsledků výzkumu.

Doposud nebyly podepsány
kooperační smlouvy v oblasti
kosmického výzkumu.
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KAPITOLA VI Technologická připravenost
Cíl

#

O1

Cíl

Opatření

Opatření

Doba
realizace

Doba
prvních
pozitivních
přínosů

DR

C2 Pravidelně monitorovat rozvojové 1
strategie největších konkurentů
(a zemí -„vzorů“) a jejich investiční
pobídky.
Nejen produkty, ale i služby.

DV

Garant

G

3-4 Czech
Trade,
Czech
Invest,
MPO a
zahran
iční
zástup
ci

Náklady SR

Náklady SR

Náklady
mimo SR

Náklady
mimo SR

Analýza

v ČR: 10 mil,
koncepční a
personální
změny ve
využití zahr.
zastupitelstv
í 50 mil. Kč

--

Přínosy

Metriky

Přínosy

Metriky

Informovaní
„decision
makeři“
Informovaní
podnikatelé

Počet zahrnutých
zemí do
monitoringu
Periodicita
aktualizace
monitoringu
Zisky a zpětná
vazba firem, které
monitoring využily
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KAPITOLA VI Technologická připravenost
O1 Pravidelně monitorovat rozvojové
strategie největších konkurentů (a zemí
-„vzorů“) a jejich investiční pobídky.

O2 Podporovat projekty a podílení se na
výzkumu, vývoji, inovacích a
technologiích v zahraničí.

O6 Připravit, přijmout a uvést v život
legislativní úpravy odpovídající zákonu
Clinger-Cohen Act

O7 Ukládání veškerého obsahu
vyprodukovaného orgány veřejné moci
(vč. výběrových řízení, hlasování
orgánů,…) do digitálních knihoven

O11 Zrušit u většiny veřejných služeb
místní nebo věcnou příslušnost

O12 Pomocí ICT podpořit sloučení agend
daní, sociálního a zdravotního pojištění

O16 Úpravy legislativy umožňující přijetí
ověřených léčebných postupů/metod
regenerativní medicíny mezi standardní
léčebné postupy.

O3 Zřídit Národní kosmickou agenturu,
která se stane ve výzkumu a aplikacích
kosmických technologií partnerem
korespondujících agentur jako např.
NASA, JAXA nebo CNES.

O4 Připravit transparentní dlouhodobě
platné investiční pobídky pro investory
do služeb s vysokou přidanou hodnotou

O5 Nadrezortně koordinovat ICT
investice/projekty ve všech úrovních
veřejné správy.

O8 Urychleně dokončit realizaci
základních národních registrů

O9 Agendy veřejné správy propojit se
základními národními registry

O10 Zpracovat katalog služeb veřejné
správy občanům a právním subjektům
(ve vazbě na Registr práv a povinností)

O13 Vytvoření Center sdílených služeb
pro provoz veřejné správy.

O14 Zajistit do roku 2016 dostupnost
širokopásmových služeb veřejné správy
pro 80% domácností. Do roku 2013
odstranit překážky bránící investicím do
budování vysokorychlostního Internetu

O17 Vyjasnění kompetencí v oblasti
kosmických technologií mezi MŠMT a
ministerstvem dopravy

O18 Zařadit inteligentní sítě, nástroje k
modelování, analýzám, sledování a
vizualizaci pro hodnocení energetického
a emisního profilu budov, dopravních
prostředků, podniků, měst a regionů
mezi obsahové zaměření budoucích
programů TAČR či MŽP

O15 Modifikovat (znovu aktualizovat)
systém obsahových priorit veřejné
podpory aplikovaného výzkumu a
systém poskytování finančních
prostředků v této oblasti dle strategie
konkurenceschopnosti ČR.
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KAPITOLA VI Technologická připravenost
Opatření 5.
O1 Pravidelně monitorovat rozvojové
strategie největších konkurentů (a zemí
-„vzorů“) a jejich investiční pobídky.

O2 Podporovat projekty a podílení se na
výzkumu, vývoji, inovacích a
technologiích v zahraničí.

O3 Zřídit Národní kosmickou agenturu,
která se stane ve výzkumu a aplikacích
kosmických technologií partnerem
korespondujících agentur jako např.
NASA, JAXA nebo CNES.

O4 Připravit transparentní dlouhodobě
platné investiční pobídky pro investory
do služeb s vysokou přidanou hodnotou

O5 Nadrezortně koordinovat ICT
investice/projekty ve všech úrovních
veřejné správy.

Nadrezortně koordinovat ICT investice/projekty ve všech úrovních veřejné
správy.

Principy:
•projekt spustit pouze v případě, že je doložena jeho účelnost, efektivnost (snížení
nákladů na službu, snížení admin. náročnosti pro občany/firmy, zvýšení digitální
gramotnosti, …) a dopad (počty občanů, úředníků apod., kteří výsledky projektu budou
využívat),
•eliminovat duplicitní projekty a nakoupené/vyvinuté aplikace využívat multiplicitně
(SaaS),
•integrovat jednotlivé aplikace tak, aby si automatizovaně předávaly data,
•komoditní zboží v ICT nakupovat ve veřejné správě výhradně přes elektronické aukce
•komplexní projekty nakupovat výhradně v dvoustupňové soutěži - nejdříve návrh až
do zadání, pak soutěž o implementaci založená na nejnižší ceně.

O6 Připravit, přijmout a uvést v život
legislativní úpravy odpovídající zákonu
Clinger-Cohen Act

O11 Zrušit u většiny veřejných služeb
místní nebo věcnou příslušnost

O7 Ukládání veškerého obsahu
vyprodukovaného orgány veřejné moci
(vč. výběrových řízení, hlasování
orgánů,…) do digitálních knihoven

O12 Pomocí ICT podpořit sloučení agend
daní, sociálního a zdravotního pojištění

O16 Úpravy legislativy umožňující přijetí
ověřených léčebných postupů/metod
regenerativní medicíny mezi standardní
léčebné postupy.

O8 Urychleně dokončit realizaci
základních národních registrů

O9 Agendy veřejné správy propojit se
základními národními registry

O13 Vytvoření Center sdílených služeb
pro provoz veřejné správy.

O14 Zajistit do roku 2016 dostupnost
širokopásmových služeb veřejné správy
pro 80% domácností. Do roku 2013
odstranit překážky bránící investicím do
budování vysokorychlostního Internetu

O17 Vyjasnění kompetencí v oblasti
kosmických technologií mezi MŠMT a
ministerstvem dopravy

O18 Zařadit inteligentní sítě, nástroje k
modelování, analýzám, sledování a
vizualizaci pro hodnocení energetického
a emisního profilu budov, dopravních
prostředků, podniků, měst a regionů
mezi obsahové zaměření budoucích
programů TAČR či MŽP

O10 Zpracovat katalog služeb veřejné
správy občanům a právním subjektům
(ve vazbě na Registr práv a povinností)

O15 Modifikovat (znovu aktualizovat)
systém obsahových priorit veřejné
podpory aplikovaného výzkumu a
systém poskytování finančních
prostředků v této oblasti dle strategie
konkurenceschopnosti ČR.
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KAPITOLA VI Technologická připravenost
O1 Pravidelně monitorovat rozvojové
strategie největších konkurentů (a zemí
-„vzorů“) a jejich investiční pobídky.

O2 Podporovat projekty a podílení se na
výzkumu, vývoji, inovacích a
technologiích v zahraničí.

O3 Zřídit Národní kosmickou agenturu,
která se stane ve výzkumu a aplikacích
kosmických technologií partnerem
korespondujících agentur jako např.
NASA, JAXA nebo CNES.

O4 Připravit transparentní dlouhodobě
platné investiční pobídky pro investory
do služeb s vysokou přidanou hodnotou

O5 Nadrezortně koordinovat ICT
investice/projekty ve všech úrovních
veřejné správy.

O8 Urychleně dokončit realizaci
základních národních registrů

O9 Agendy veřejné správy propojit se
základními národními registry

O10 Zpracovat katalog služeb veřejné
správy občanům a právním subjektům
(ve vazbě na Registr práv a povinností)

O13 Vytvoření Center sdílených služeb
pro provoz veřejné správy.

O14 Zajistit do roku 2016 dostupnost
širokopásmových služeb veřejné správy
pro 80% domácností. Do roku 2013
odstranit překážky bránící investicím do
budování vysokorychlostního Internetu

O17 Vyjasnění kompetencí v oblasti
kosmických technologií mezi MŠMT a
ministerstvem dopravy

O18 Zařadit inteligentní sítě, nástroje k
modelování, analýzám, sledování a
vizualizaci pro hodnocení energetického
a emisního profilu budov, dopravních
prostředků, podniků, měst a regionů
mezi obsahové zaměření budoucích
programů TAČR či MŽP

Opatření 7.
O6 Připravit, přijmout a uvést v život
legislativní úpravy odpovídající zákonu
Clinger-Cohen Act

O7 Ukládání veškerého obsahu
vyprodukovaného orgány veřejné moci
(vč. výběrových řízení, hlasování
orgánů,…) do digitálních knihoven

Ukládat veškerý obsah vyprodukovaný orgány veřejné moci do digitálních
knihoven

O11 Zrušit u většiny veřejných služeb
místní nebo věcnou příslušnost

O12 Pomocí ICT podpořit sloučení agend
daní, sociálního a zdravotního pojištění

O15 Modifikovat (znovu aktualizovat)
systém obsahových priorit veřejné
podpory aplikovaného výzkumu a
systém poskytování finančních
prostředků v této oblasti dle strategie
konkurenceschopnosti ČR.

Vybudování sítě úložišť dokumentů veřejné moci v elektronické podobě .
O16 Úpravy legislativy umožňující přijetí
ověřených léčebných postupů/metod
regenerativní medicíny mezi standardní
léčebné postupy.
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KAPITOLA VI Technologická připravenost
O1 Pravidelně monitorovat rozvojové
strategie největších konkurentů (a zemí
-„vzorů“) a jejich investiční pobídky.

O2 Podporovat projekty a podílení se na
výzkumu, vývoji, inovacích a
technologiích v zahraničí.

O3 Zřídit Národní kosmickou agenturu,
která se stane ve výzkumu a aplikacích
kosmických technologií partnerem
korespondujících agentur jako např.
NASA, JAXA nebo CNES.

O4 Připravit transparentní dlouhodobě
platné investiční pobídky pro investory
do služeb s vysokou přidanou hodnotou

O5 Nadrezortně koordinovat ICT
investice/projekty ve všech úrovních
veřejné správy.

O9 Agendy veřejné správy propojit se
základními národními registry

O10 Zpracovat katalog služeb veřejné
správy občanům a právním subjektům
(ve vazbě na Registr práv a povinností)

Opatření 10.
O6 Připravit, přijmout a uvést v život
legislativní úpravy odpovídající zákonu
Clinger-Cohen Act

O7 Ukládání veškerého obsahu
vyprodukovaného orgány veřejné moci
(vč. výběrových řízení, hlasování
orgánů,…) do digitálních knihoven

O8 Urychleně dokončit realizaci
základních národních registrů

Zpracovat katalog služeb veřejné správy občanům a právním subjektům

Katalog zpracovat ve vazbě na Registr práv a povinností a tyto služby monitorovat a
efektivně řídit (včetně jejich nároků na finanční, materiální a lidské zdroje, vazba na
legislativu).

O11 Zrušit u většiny veřejných služeb
místní nebo věcnou příslušnost

O12 Pomocí ICT podpořit sloučení agend
daní, sociálního a zdravotního pojištění

O16 Úpravy legislativy umožňující přijetí
ověřených léčebných postupů/metod
regenerativní medicíny mezi standardní
léčebné postupy.

O13 Vytvoření Center sdílených služeb
pro provoz veřejné správy.

O14 Zajistit do roku 2016 dostupnost
širokopásmových služeb veřejné správy
pro 80% domácností. Do roku 2013
odstranit překážky bránící investicím do
budování vysokorychlostního Internetu

O17 Vyjasnění kompetencí v oblasti
kosmických technologií mezi MŠMT a
ministerstvem dopravy

O18 Zařadit inteligentní sítě, nástroje k
modelování, analýzám, sledování a
vizualizaci pro hodnocení energetického
a emisního profilu budov, dopravních
prostředků, podniků, měst a regionů
mezi obsahové zaměření budoucích
programů TAČR či MŽP

O15 Modifikovat (znovu aktualizovat)
systém obsahových priorit veřejné
podpory aplikovaného výzkumu a
systém poskytování finančních
prostředků v této oblasti dle strategie
konkurenceschopnosti ČR.
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KAPITOLA VI Technologická připravenost
O1 Pravidelně monitorovat rozvojové
strategie největších konkurentů (a zemí
-„vzorů“) a jejich investiční pobídky.

O2 Podporovat projekty a podílení se na
výzkumu, vývoji, inovacích a
technologiích v zahraničí.

O3 Zřídit Národní kosmickou agenturu,
která se stane ve výzkumu a aplikacích
kosmických technologií partnerem
korespondujících agentur jako např.
NASA, JAXA nebo CNES.

O4 Připravit transparentní dlouhodobě
platné investiční pobídky pro investory
do služeb s vysokou přidanou hodnotou

O5 Nadrezortně koordinovat ICT
investice/projekty ve všech úrovních
veřejné správy.

O9 Agendy veřejné správy propojit se
základními národními registry

O10 Zpracovat katalog služeb veřejné
správy občanům a právním subjektům
(ve vazbě na Registr práv a povinností)

Opatření 11.
O6 Připravit, přijmout a uvést v život
legislativní úpravy odpovídající zákonu
Clinger-Cohen Act

O7 Ukládání veškerého obsahu
vyprodukovaného orgány veřejné moci
(vč. výběrových řízení, hlasování
orgánů,…) do digitálních knihoven

O8 Urychleně dokončit realizaci
základních národních registrů

Zrušit u většiny veřejných služeb místní nebo věcnou příslušnost
(viz např. CzechPoint).
O13 Vytvoření Center sdílených služeb
pro provoz veřejné správy.

O14 Zajistit do roku 2016 dostupnost
širokopásmových služeb veřejné správy
pro 80% domácností. Do roku 2013
odstranit překážky bránící investicím do
budování vysokorychlostního Internetu

O17 Vyjasnění kompetencí v oblasti
kosmických technologií mezi MŠMT a
ministerstvem dopravy

O18 Zařadit inteligentní sítě, nástroje k
modelování, analýzám, sledování a
vizualizaci pro hodnocení energetického
a emisního profilu budov, dopravních
prostředků, podniků, měst a regionů
mezi obsahové zaměření budoucích
programů TAČR či MŽP

O15 Modifikovat (znovu aktualizovat)
systém obsahových priorit veřejné
podpory aplikovaného výzkumu a
systém poskytování finančních
prostředků v této oblasti dle strategie
konkurenceschopnosti ČR.

Umožnit zákazníkům služeb konzumovat službu na jimi zvoleném místě
(viz např. plán Czech Point at Home).

O11 Zrušit u většiny veřejných služeb
místní nebo věcnou příslušnost

O12 Pomocí ICT podpořit sloučení agend
daní, sociálního a zdravotního pojištění

O16 Úpravy legislativy umožňující přijetí
ověřených léčebných postupů/metod
regenerativní medicíny mezi standardní
léčebné postupy.
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KAPITOLA VI Technologická připravenost
O1 Pravidelně monitorovat rozvojové
strategie největších konkurentů (a zemí
-„vzorů“) a jejich investiční pobídky.

O2 Podporovat projekty a podílení se na
výzkumu, vývoji, inovacích a
technologiích v zahraničí.

O3 Zřídit Národní kosmickou agenturu,
která se stane ve výzkumu a aplikacích
kosmických technologií partnerem
korespondujících agentur jako např.
NASA, JAXA nebo CNES.

Opatření 13.

O4 Připravit transparentní dlouhodobě
platné investiční pobídky pro investory
do služeb s vysokou přidanou hodnotou

O5 Nadrezortně koordinovat ICT
investice/projekty ve všech úrovních
veřejné správy.

Vytvořit Centra sdílených služeb pro provoz veřejné správy
O6 Připravit, přijmout a uvést v život
legislativní úpravy odpovídající zákonu
Clinger-Cohen Act

O7 Ukládání veškerého obsahu
vyprodukovaného orgány veřejné moci
(vč. výběrových řízení, hlasování
orgánů,…) do digitálních knihoven

O8 Urychleně dokončit realizaci
základních národních registrů

O9 Agendy veřejné správy propojit se
základními národními registry

O10 Zpracovat katalog služeb veřejné
správy občanům a právním subjektům
(ve vazbě na Registr práv a povinností)

a to jak v jedné úrovni hierarchie (například jednotné kontaktní centrum pro všechny
organizační složky jednoho ministerstva),
tak přes více úrovní hierarchie (jedno centrum výpočtu a výplaty mezd zaměstnancům
státu, jedno centrum správy všech pohledávek a závazků klientů státu vůči státu,
apod.) za všechny resorty.

O11 Zrušit u většiny veřejných služeb
místní nebo věcnou příslušnost

O12 Pomocí ICT podpořit sloučení agend
daní, sociálního a zdravotního pojištění

O16 Úpravy legislativy umožňující přijetí
ověřených léčebných postupů/metod
regenerativní medicíny mezi standardní
léčebné postupy.

O13 Vytvoření Center sdílených služeb
pro provoz veřejné správy.

O14 Zajistit do roku 2016 dostupnost
širokopásmových služeb veřejné správy
pro 80% domácností. Do roku 2013
odstranit překážky bránící investicím do
budování vysokorychlostního Internetu

O17 Vyjasnění kompetencí v oblasti
kosmických technologií mezi MŠMT a
ministerstvem dopravy

O18 Zařadit inteligentní sítě, nástroje k
modelování, analýzám, sledování a
vizualizaci pro hodnocení energetického
a emisního profilu budov, dopravních
prostředků, podniků, měst a regionů
mezi obsahové zaměření budoucích
programů TAČR či MŽP

O15 Modifikovat (znovu aktualizovat)
systém obsahových priorit veřejné
podpory aplikovaného výzkumu a
systém poskytování finančních
prostředků v této oblasti dle strategie
konkurenceschopnosti ČR.
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Michal MEJSTŘÍK
Kapitola VII – Podpora podnikání

KAPITOLA VII Podpora podnikání

Pyramida faktorů necenové
konkurenceschopnosti

Zdroje: Petr Janský a spoluautoři, data WEF
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KAPITOLA VII Podpora podnikání

Vývoj a struktura bilance běžného účtu
v % HDP
Postupné překlopení bilance
zahraničního obchodu zbožím ze
záporného do aktivního salda
nereagovalo na meziroční pokles vývozu
v letech recese a přebytek vývozu na
dovozem se stabilizoval na historicky
rekordních hodnotách. Nicméně se
zhoršovala bilance služeb.

Zdroje: WEF, ČNB, MF (2011)
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KAPITOLA VII Podpora podnikání
VÝVOJ MEZINÁRODNÍHO OBCHODU

Changes in the Market Shares for the Imports into EU from
Machinery & Transport Equipment
1999-09 2007-09
China
8.0
1.8
United States
-3.7
0.7
Poland
2.0
0.7
Czech Republic
2.2
0.6
Romania
0.7
0.4
Spain
0.2
0.3
Slovak Republic
1.0
0.3
Hungary
0.9
0.1
Turkey
1.0
0.0
India
0.4
0.3
Switzerland
-0.1
0.2
Zdroje: ČNB, CSU, MF (2011)

Manufacturing
1999-09 2007-09
China
9.2
2.1
United States
-1.2
0.5
Poland
1.0
0.4
Switzerland
-0.5
0.4
Japan
-1.1
0.3
Netherlands
-0.3
0.3
Bangladesh
0.5
0.3
Turkey
0.6
-0.1
India
0.6
0.2
Czech Republic
0.5
0.1
Slovak Republic
0.4
0.1
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KAPITOLA VII Podpora podnikání
Top 10 exportních kategorií produktů
s největší projevenou komparativní výhodou
dle LFI pro zboží za rok 2009.
Popis druhu zboží
Osobní vozidla , motor vratný pístový zážehový, do
1000cm3
Osobní vozidla , motor vratný pístový zážehový,
1000cm3 - 1500cm3
Zpracovatelské jednotky (jiné než zařízení pro
automatické zpracování dat)
Osobní vozidla , motor pístový vznětový, 1500cm3 2500cm3
Části karoserií, včetně kabin traktorů, automobilů
osobních, nákladních
Zařízení pro automatické zpracování dat, obsahující
CPU i vstup/výstup jednotku, i kombinované
Osobní vozidla, motor vratný pístový zážehový,
1500cm3 - 3000cm3
Elektrická energie
Čerpadla pohoných hmot, mazadel pro pístové
motory
Přístroje světelné nebo vizuální elektrické signalizace
pro motorová vozidla

Export
(mil. USD)

LFI

2544

1,34

2906

1,25

2136

1,07

2258

0,79

2087

0,58

1304

0,57

1429
1652

0,52

685

0,31

643

0,30

0,32

Deset exportních kategorií s nejnižší
projevenou komparativní výhodou dle LFI
pro zboží, za rok 2009.
Export
Popis druhu zboží
(mil. USD)
Drát z mědi rafinované, nad 6mm
2.1
Motory vratné pístové, 250-1000 cm3 pro
motorová vozidla
0.25
Přenosná zařízení pro automatické zpracování dat,
< 10kg, obsahující minimálně CPU, klávesnici i
displej
721
Ropné oleje, střední a těžké
320

LFI
-0.21
-0.21

-0.26
-0.43

Zařízení polovodičová fotosenzitivní, svítivky
Části vysílačů, radarů, rozhlasových přijímačů a
televizních aparátů

608

-0.46

400

-0.84

Části strojů na automatické zpracování dat
Léky ze smíšených, nesmíšených výrobků, ostatní,
odměřené
Zemní plyn v plynném stavu

824

-0.95

644
378

-0.97
-1.49

9

-1.75

Oleje minerální a z nerostů živičných, surové

Zdroje: Vlastní výpočty autorů – Michal Mejstřík, Petr Janský ve spolupráci s CzechTrade
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KAPITOLA VII Podpora podnikání
Změna v růstu exportu služeb v ČR a na
Slovensku, Murgašová, MMF

Komparativní výhoda ve službách
kumulativně dle LFI, 2009

17
Change in Exports of Services, percent of GDP
16
Czech Republic
15

Slovak Republic

14

Other countries

13
12
11
10

9
8

7
1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009
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KAPITOLA VII Podpora podnikání
10 druhů služeb s největší projevenou 10 druhů služeb s nejnižší projevenou
komparativní výhodou dle LFI pro služby, komparativní výhodou dle LFI pro služby,
2009
2009
Pořadí
v LFI

Export
(mil.
USD)

LFI

3935

2,37

2 Letecká osobní doprava

887

2,02

3 Cestovní ruch - služební cesty, kongresy

1340

1,96

4 Silniční nákladní doprava

2652

1,52

5 Cestovní ruch týkající se zdraví

546

6 Technické služby

Popis druhu služby
Cestovní ruch netýkající se vzdělání
1 nebo zdraví

Pořadí
v LFI

Popis druhu služby

Expo
rt (mil.
USD)

LFI

49 Telekomunikační služby

479

-0,36

50 Poštovní a kurýrní služby

49

-0,36

303

-0,43

0,88

51 Cestovní ruch týkající se vzdělání
Poradenství v podnikání a řízení, public
52 relations

429

-0,57

685

0,75

53 Pronájem strojů a zařízení

81

-0,60

7 Reklamní služby

665

0,66

54 Finanční služby

66

-0,70

8 Stavební a montážní práce v zahraničí

431

0,59

-0,90

0,58

218

-1,08

185

0,46

55 Výzkum a vývoj
Letecká doprava, ostatní než pouze
56 osobní nebo nákladní
Ostatní autorské honoráře, licenční
57 poplatky apod.

183

1260

96

-1,44

58 Jiné služby obchodní povahy

2143

-4,95

9 Služby výpočetní techniky
Ostatní obchodní služby - ziskové
10 operace

Zdroje: Vlastní výpočty autorů – Michal Mejstřík, Petr Janský

KAPITOLA VII Podpora podnikání
Vysoká koncentrace komparativní
výhody do velmi malého počtu z
celkem 7000 celních položek zboží
a 50 skupin služeb

Data – vývoj 2008 (světle modrá) a 2009 (tmavě modrá)

Zatímco Německo ale i severské státy na
svém území s průmyslem propojují vědecká a
designová centra, v ČR toto propojení, ale i
tato implementačně orientovaná střediska
chybí.

Zdroje: Vlastní výpočty autorů – Michal Mejstřík, Petr Janský ve spolupráci s CzechTrade
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KAPITOLA VII Podpora podnikání
Logistická infrastruktura:
• Vybavenost multimodální dopravní
infrastrukturou (Letiště Praha, regionální
letiště, silniční a železniční sítě) a její
napojení na zahraniční dopravní sítě,
dopravní telematika
• Celnice, celní předpisy a efektivní
nastavení procesů odbavování zboží
včetně e-cla
• Adekvátní energetická infrastruktura
• Moderní telekomunikační infrastruktura s
napojením na satelitní služby
• Digitalizace informačních služeb

ČR jako logistický hub
Snaha maximalizovat alespoň dočasně potenciál polohové renty a dále
rozvinout komparativní výhody regionálních montoven a opraven s cílem
udržet nízko- a středněpříjmovou zaměstnanost. Inovace ?
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KAPITOLA VII Podpora podnikání
Cílem je využívat specifik Česka a volit vždy takové inovace, které
odpovídají dlouhodobě koupěschopným trhům existujícím či
anticipovaným (tzv. appropriate efficient technology) a místní regulaci
(not all regulation is global). Strategie „FAST SECOND“ naznačuje
schopnost prosadit se i rychlou aplikací „druhé“ nejlepší inovace.
Nárůst exportu high-tech produktů
v Číně vs. pokles v USA, EU a
Japonsku.

Pozn.: 1) Exporty pro EU27 nezahrnují vnitřní obchod mezi
členskými zeměmí.
2) Od roku 2007 se používá aktualizovaná definice hightech SITC Rev. 4, která nahradila SITC Rev. 3
72

Zdroj: EEIP, OECD, IMF, Eurostat

KAPITOLA VII Podpora podnikání

Zdroje: BermanGroup pro MPO (2010)
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KAPITOLA VII Podpora podnikání
 Strategie 3i: Nejsou-li určité podmínky trvaleji naplněny, hrozí
citelná ztráta stále perspektivních pracovních míst pro nízko- a
středněpříjmové skupiny obyvatel, ale i nevyužití potenciálu
polohové renty – strategické polohy uvnitř Evropy
 Povaha a rozvinutost výrobců je v ČR na rozdíl od vedoucích států
diametrálně odlišná. Zatímco v Německu ale i severských státech
se s průmyslem spontánně propojují vědecká a designová centra,
v ČR tato propojení, ale i tato implementačně orientovaná
střediska zatím až na vyjímky chybí. Postupná zlepšení...
 Schopnosti firem identifikovat koncové trhy, reagovat na ně i VaV
a distribuovat přímo své produkty jsou omezené, spíše přes EU
 Důležitý je rozvoj netechnických kompetencí souvisejících se
získáváním nových trhů
 Možnost využití sdílených služeb business a competitive
intelligence privátních i přes Czech trade
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Lubomír LÍZAL
Kapitola VIII – Inovace

KAPITOLA VIII Inovace
Problematika alokace prostředků SR na VVI
• Mechanismus financování VaV je mnohem významnější determinant
úspěšnosti země ve VaV než je prostý objem finančních prostředků, které do
tohoto systému stát vkládá.
• Základním problémem dané oblasti v ČR je absence relevantních metrik,
které
– na světově srovnatelné bázi informují o efektivitě vynakládaných
prostředků (nejen veřejných)
• Nejde o celkový objem veřejných prostředků, ale o způsob/efektivitu jejich
vynaložení, která jednoznačně nevede k pákovému efektu soukromého
financování.
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KAPITOLA VIII Inovace
Problematika alokace prostředků SR na VVI
Motivace: Proces sestavování SR a alokace inst. prostředků na výzkum, vývoj a
inovace (VVI) je krajně problematický a má výrazně snižuje výkonnost
systému VVI.
Hlavní opory sestavování SR na VVI mají být (dle zák. 130/2002 Sb.):
i. zhodnocení výsledků VVI,
ii. mezinárodní zhodnocení výsledků VVI,
iii. národní oborové priority financování.
Avšak opory:
ad (i) existuje v podobě krajně problematické,
ad (ii) neexistuje vůbec,
ad (iii) nekonkrétní a nedostatečně analyticky podložené.
Navíc:
iv. neexistuje přehledný předpis, jak konkrétně se mají informační opory do struktury
institucionálního rozpočtu promítat.
Důsledek: neukotvenost, nepřehlednost a absurdnosti každoročně se opakujícího
dohadování o struktuře SR + nízká produktivita VVI, absence dlouhodobé perspektivy.
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KAPITOLA VIII Inovace
Problematika alokace prostředků SR na VVI
1. S přípravou případných institucionálních změn vyčkat do dubna-května roku
2011 na doporučení projektu Audit českého systému VVI (Technopolis) doporučení posoudit a začít realizovat.
2. Nyní zadat a odstartovat projekt přípravy oborových metodik hodnocení
výsledků VVI, podle kterých bude možno realizovat opory (i) a (ii). (příprava IPn)

3. Uspíšit zpracování podkladových analytických studií na jejichž základě bude
možno odborně, veřejně a politicky prodiskutovat a najít dostatečnou shodu
nad národními prioritami VVI – opora (iii). (musí být top-down od vlády, velmi selektivní)
4. Již teď začít práce na smysluplné metodice institucionálního financování VVI s
využitím příkladů dobré praxe (Quality Related funding v UK upravený pro
podmínky ČR) – opora (iv). (příprava IPn)
5. Než budou k dispozici opory (i) – (iv) zajistit, aby ve struktuře financování VaVaI
nedocházelo k výraznějším změnám.
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KAPITOLA VIII Inovace
Problematika alokace prostředků SR na VVI
6. Ustavit skutečně nezávislý poradní orgán vlády pro strategické otázky řízení systému VVI:
– role čistě poradní (ne dnes téměř exekutivní Rada vlády pro VVI).
– zahraniční placení experti na problematiku řízení systému VVI bez závazků vůči financovaným
institucím.

7. Britský model Quality -Related research funding:
–

Oborové hodnocení institucí, tj. cca 30 oborů, každý obor má svou vlastní metodiku hodnocení.

–

Meziroční změny financování oborů jsou maximálně jednotky procent s ohledem na:
• absorpční kapacitu při expanzi,
• utopené investice při útlumu.

–

V rámci oboru je progresivní fin. podpora excelentních pracovišť.

–

Mezioborově se změny finanční alokace řídí dle politického rozhodnutí:
•
•

komparativní výhody oboru (excelence vůči světu),
strategické zájmy země
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KAPITOLA VIII Inovace
Aplikovaný vs. Základní výzkum
• Čím více se vzdalujeme od výzkum přes vývoj k inovacím, tím menší je
velikost neočekávaných externalit i jejich četnost
– snižuje se míra nejistoty, přecházíme do oblasti rizika
– dobrý patent či inovace znamenají velké zisky pro držitele, špatné nulový
další příjem
• role státu se není financovaní neuplatněných patentů

– Kdy veřejné financování v aplikovaném výzkumu?
• nedostatečná schopnost rozložit riziko z dané výzkumné investice (tedy malé či
střední firmy) nebo
• snížený přístupu k externímu financování projektů (diskriminace, credit
crunch);

– V inovacích je možný kontraproduktivní výsledek
• morální hazard, přirozená snaha soukromého sektoru přenést rizikové aktivity
na stát: riziko nese veřejný subjekt, zatímco případné zisky zůstanou v rukou
soukromého investora.
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KAPITOLA VIII Inovace
Rizikový kapitál

Zdroj: Eurostat

[tsiir080] - Venture capital investments by type of investment stage; Early stage investments
Procento HDP
Země\Rok
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
European Union (15 countries)
:
:
0.073
0.022
0.053
0.018
0.022
Belgium
:
0.003
0.105
0.020
0.012
0.033
0.031
Bulgaria
:
:
:
:
:
0
0.013
Czech Republic
:
:
0.025
0
0
0
0
Denmark
0.005
0.002
0.020
0.052
0.015
0.051
0.038
Germany (incl. GDR from 1991)
:
0.005
0.080
0.014
0.011
0.016
0.018
Ireland
:
0.002
0.106
0.022
0.015
0.017
0.013
Greece
:
0.003
0.007
0
0.001
0
0
Spain
0.003
0.004
0.032
0.013
0.027
0.008
0.007
France
0.010
0.002
0.080
0.027
0.030
0.018
0.024
Italy
0.001
0.005
0.045
0.002
0.002
0.002
0.001
Luxembourg
:
:
:
:
:
0.088
0.050
Hungary
:
:
0.003
0.004
0.005
0.002
0.002
Netherlands
0.009
0.024
0.089
0.002
0.012
0.024
0.037
Austria
0.001
0
0.029
0.012
0.003
0.005
0.005
Poland
:
:
0.022
0
0.001
0.001
0.004
Portugal
:
0.005
0.024
0.038
0.009
0.015
0.032
Romania
:
:
0.003
0.004
0.004
0
0.002
Slovakia
:
:
0
0.001
:
:
:
Finland
0.007
0.008
0.103
0.044
0.027
0.04
0.034
Sweden
0.002
0.003
0.085
0.050
0.056
0.068
0.052
United Kingdom
0.015
0.003
0.101
0.046
0.218
0.021
0.039
Norway
0.006
0.005
0.057
0.028
0.013
0.066
0.041
Switzerland
0.006
0
0.021
0.026
0.023
0.056
0.059
United States
:
0.040
0.268
0.038
0.041
0.051
0.048

2009
0.017
0.039
0.012
0
0.036
0.018
0.018
0.002
0.004
0.019
0.003
0.102
0.001
0.019
0.007
0
0.018
0
:
0.033
0.038
0.026
0.030
0.055
0.045
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KAPITOLA VIII Inovace
Modelový postup: „Riziková Agentura“
• Tato agentura má 3 základními ekonomické problémy:
– odradit žadatele, kteří chtějí pouze outsourcovat náklady své
privátní nerizikové aktivity
• (tedy výzkum s téměř nulovým rizikem neúspěchu nebo inovace s
jistotou úspěchu) na státní finance
• přeměna výzkumného programu na čisté dotace bez společenského
přínosu,

– zamezit vysoce rizikovým aktivitám s nízkou pravděpodobností
úspěchu i výnosu
• de facto gamblerský přístup na účet veřejných prostředků

– podpořit celkovou diverzifikaci aktivit financováním pro firmy
rizikových, ale jako celek společensky přínosných portfolií projektů.
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KAPITOLA VIII Inovace
Riziková Agentura - návrh
•

Řešení:
– ad Gamblerský přístup
• značná míra finanční spoluúčasti tento typ žadatelů odrazuje
• hodnocení projektů ve schvalovacím procesu a následné hodnocení výsledků
vede k eliminaci
– Cílem RA má být financování rizikových projektů
• na které by si firmy samy netroufly, nicméně celkový mix financovaných
projektů je společensky přínosný
• vysoká míra pravděpodobnosti (nebo téměř jistota) úspěchu projektu již při
podání návrhu indikuje snahu o outsourcing nákladů a získání dotace na
privátní výnosy
– pokud je riziko neúspěchu nulové, by RA projekt financovat neměla –
finančně lukrativní projekt si bude firma hradit sama
– RA je jako poskytovatel závislá na selekci úspěšných projektů. Konflikt: pro
společnost jako celek je výhodné financovat rizikové projekty (jinak by se
neuskutečnily), zatímco pro poskytovatele (RA) nikoliv (bude 100%
úspěšný v ex ante selekci ex post „dobrých“ projektů).
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KAPITOLA VIII Inovace
Riziková Agentura - návrh
• Principy RA
– má preferovat jistou míru rizika
– vybírat ekonomicky přínosné projekty
– žadatelé nemají přicházet s projekty nulového rizika

• Deklarace nezaručí implementaci principů, u kterého mají všichni
aktéři ekonomický zájem je obcházet
• Systémové řešení
– RA bude získávat minoritní práva či vlastnické podíly na výsledcích
subvencovaných akcí žadatelů
– RA bude od žadatelů vyžadovat nabídnutí podílu na spolufinancovaných
projektech
• firma, která si je jistá úspěšností svého výzkumu nebude nabízet podíl na
výsledku a projekt provede na své náklady
• u rizikových projektů bude ochota se vzdát části budoucích příjmů výměnou za
úhradu významné části dnešních nákladů
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DĚKUJEME ZA POZORNOST

