Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
Zápis z 1. zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
konaného 20. března 2015 na Úřadu vlády
Přítomní: předseda Rady MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA; místopředseda Rady Ing.
Jan Mládek, CSc.; Ing. Jan Gregor; JUDr. Olga Letáčková (v zastoupení – Ing. Vladimír
Kváča, Ph. D.); JUDr. Jaroslav Strouhal; Ing. Miroslav Zábranský; Ing. Jan Marek; Ing.
Norbert Schellong (v zastoupení – PhDr. Ivan Duškov); Mgr. Milan Feranec (v zastoupení –
Ing. Ladislav Němec); Ing. Tomáš Kuchta; Ing. Martin Tlapa, MBA; Ing. Zdeněk Adamec,
CISM (v zastoupení – pan David Šetina); Ing. Jan Kříž (v zastoupení – Ing. Tomáš
Kažmierski); Ing. Zdeněk Novák; Ing. Jaroslav Hanák; doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.; Ing.
Zbyněk Frolík, doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA; Jan Wiesner; Josef Středula (v
zastoupení – Ing. Martin Fassmann); Kateřina Hrubešová, Ing. Michal Štefl
Sekretariát: Mgr. et Mgr. Tomáš Lysák, Mgr. Bc. Michaela Kolářová
Přítomní hosté: prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.; prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.; Mgr.
Michaela Trojánková; Ing. Marian Piecha, Ph.D.
Omluveni: PhDr. Marcel Chládek, MBA

Program 1. zasedání Rady:
A)
B)
C)
D)
E)

Zahájení
Projednání a schválení jednacího řádu Rady
Projednání návrhů na ustavení výborů Rady a jejich schválení
Různé
Společné focení

Průběh jednání:
A) Zahájení
Předseda Rady dr. Pavel Bělobrádek zahájil 1. zasedání Rady hlasováním o návrhu
programu zasedání Rady.
1.

Schválení programu

Pro návrh programu hlasovali všichni přítomní členové Rady.
Usnesení:
Rada schvaluje program 1. zasedání RVKHR.
Dále účastníkům jednání představil důvody vzniku RVKHR. Vznik byl iniciován rozdělením
Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost do dvou logičtějších celků.
Principiální snahou tohoto kroku je, aby vznikly tří pilíře konkurenceschopnosti České
republiky: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, S3 strategie a Rada vlády pro
Stránka 1 z 4

Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
konkurenceschopnost a hospodářský růst. Účelem RVKHR naopak není nahrazení tripartity,
protože bude především řešit dlouhodobé a koncepční záležitosti.
Navrhl, aby Rada zasedala 1x za půl roku, přičemž jednotlivé výbory by dodávaly Radě
zprávy s pravidelností jednou za čtvrt roku. Čtvrtletní zprávy 5 výborů Rady se budou
projednávat buď během řádných zasedání Rady, anebo – v případě připomínek nebo
složitější materie – během zasedání mimořádných, která budou svolána nad rámec
pravidelných jednání.
B) Projednání a schválení jednacího řádu Rady
Následně byl projednán Jednací řád Rady.
Jednací řád byl schválen všemi přítomnými členy Rady.
Usnesení:
Rada schvaluje jednací řád Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.
C) Projednání návrhů na ustavení výborů Rady a jejich schválení
Předseda Rady dr. Pavel Bělobrádek představil záměry a cíle působení Rady vlády pro
konkurenceschopnost a hospodářský růst a účel fungování jednotlivých výborů Rady. Výbory
by měly plnit úkoly, které jim Rada zadá, připravovat pro Radu podklady a návrhy usnesení,
musejí také spolupracovat s příslušnými orgány státní správy, se zájmovými skupinami a
odbornou veřejností v oblasti podpory konkurenceschopnosti a hospodářského růstu.
Představil svoje základní představy o jednotlivých výborech:
1. Výbor pro MSP


Zabezpečit úspěšnou implementaci SBA (Small Business Act), klíčového evropského
desatera pro posílení pozice malých a středních podniků a zavést konkrétní nástroje
pro rozvoj drobných živností, jakožto nezbytného pilíře infrastruktury regionů.

2. Výbor pro investice


Vytvořit motivační faktory pro dobré kapitálové prostředí a kvalitní investice (finanční
nástroje, legislativa).

3. Výbor pro technické vzdělávání


Potřeby sektorů promítnout do financování zejména OP VVV, OP PIK, OP Z a VaV,
tj. konsolidovat potřeby sektorů a promítnout je do veřejných výdajů a politik, zejména
pak EU fondů.
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4. Výbor pro VaVaI


Nové pojetí aplikovaného výzkumu dle potřeb sektorů.

5. Výbor pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly


Legitimizovat nově vznikající průmysly (digitální ekonomika, kulturní a kreativní
průmysly) jako nové průmyslové sektory, které mají svoji politiku, svoje intervence a
svoje partnery na straně státní správy.

Ing. Jan Gregor (MF) vystoupil s návrhem, aby se „Výbor pro investice“ přejmenoval na
„Výbor pro zahraniční investice“, čímž by se předešlo spojení části jeho aktivit s daňovou
politikou a jejími nástroji. Na základě tohoto podnětu se členové Rady dohodli, že
z uvedených cílů činnosti Výboru pro investice budou vypuštěny odkazy na daňovou politiku.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje výbory v následující struktuře: Výbor pro malé a střední podniky, Výbor pro
investice, Výbor pro technické vzdělávání, Výbor pro výzkum, vývoj a inovace, Výbor
pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly a schvaluje návrhy na
předsedu Výboru pro malé a střední podniky, Výboru pro investice, Výboru pro
výzkum, vývoj a inovace i Výboru pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní
průmysly;
2. ukládá předsedům jednotlivých výborů, aby do 20 dnů po jednání Rady dodali
předsedovi Rady harmonogram kroků k plnění cílů jednotlivých výborů a návrh na
personální složení výborů;
D) Různé
Přítomní se dohodli, že v rámci bodu „Různé“ se nebudou předkládat materiály, ale otevírat
podněty a náměty např. pro činnost výborů, které budou po předchozí domluvě během
zasedání Rady prodiskutovány a poté předloženy v písemné formě během dalšího zasedání
Rady.
Jan Wiesner (KZPS) zmínil, že výbory Rady by měly započít svoji činnost ihned a navrhl, aby
Rada znovu zasedla ještě do konce června 2015. V této souvislosti žádá předsedu Rady,
aby se druhé zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst uskutečnilo
do konce června 2015.
Ing. Jaroslav Hanák (SPaD) zdůraznil potřebu nominovat jako členy výborů Rady opravdové
odborníky na danou věc z pracovní úrovně. Členové mohou předsedům výborů pomoci
s definováním priorit jednotlivých výborů a dodat jejich předsedům návrh na 3-4 strategické
priority, které by měl výbor řešit. Přítomní se shodli na tom, že výbory Rady mají být
ustavené na pracovní úrovni a provádět expertní činnost.
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Doc. Karel Havlíček (AMSP) uvítal vznik Rady pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
a vyjádřil přání, aby byla její činnost koordinována s tripartitou a Radou pro výzkum, vývoj a
inovace. Zmínil, že ve výborech Rady už koordinace a spolupráce začala. Zároveň doporučil,
aby Rada nerealizovala další obsáhlou strategii pro konkurenceschopnost, ale aby byla
akční v rámci jednotlivých výborů, které budou pracovat na zadaném úkolu.
Kateřina Hrubešová (SPIR) uvedla, že jednotlivé výbory Rady by měly být počtem omezené,
protože při velkém množství lidí není práce efektivní. Zároveň musí ve výborech Rady sedět
lidé, kteří to doopravdy odpracují.
Další příspěvky nebyly, předseda Rady dr. Pavel Bělobrádek proto ukončil 1. zasedání Rady
vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.
Termín dalšího jednání Rady byl na základě požadavků členů RVKHR předběžně stanoven
na 12. června 2015 na ÚV ČR.

Zapsala: Mgr. Bc. Michaela Kolářová

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