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„Včeskéekonomiceačeskéspolečnos-
ti tobudemítdopad jaknazaměstna-
nost, tak na výši platů, ale například
inapotenciálfireminvestovatdodal-
šího rozvoje,“ stojí ve studii.
Text dále konstatuje, že česká

ekonomika za stávající situace není
schopnanakrizovousituaci s takový-
mi rysydostatečně reagovat.Alespoň
nezkrátkodobéhohlediska. Příčinou
je, že Česko je pořád spíše pověstnou
montovnou produkující v první řadě
subdodávky,místoabynabízelohoto-
vé výrobky a služby s přidanou hod-
notou. „Jinými slovy, pokud globální
řetězce, na nichž je exportně závis-
lá, nebudou posílat své objednávky,
nemáčeskáekonomikamnohocona-
bídnout,“ zní závěr.
Ani dlouhodobý výhled není z hle-

diska konkurenceschopnosti přízni-
vý. Každoroční analýzyEmployment
Outlook, jež vytváří OECD, upozor-
ňují na fakt, že relativně vysoce prů-
myslové země, jako jsouprávěČesko,
SlovenskoneboSlovinsko, budouvý-
razně zasaženy postupující automa-
tizací.
V klíčových odvětvích české eko-

nomiky, především v průmyslu a sta-
vebnictví, už nebude zapotřebí tolik

lidsképráce. Jedna zhlavníchkonku-
renčních výhod, tedy relativně levná
pracovní síla, v následujících letech
nemusíhrát takdůležitou roli amůže
se naopak stát brzdou.

Příklad hledej v Nizozemsku
Česko se bude potýkat i s řadou dal-
ších výzev. Některé z nich shrnula
ratingová agentura Moody’s letos
v říjnu, když vylepšila český rating
ze známky „A1“ na „Aa3“. PodleMoo-
dy’s budemuset Česko kvůli stárnutí
populace nutně provést penzijní re-
formuatakéreformusystémuveřejné
zdravotní péče. Pokud by tuto oblast
zanedbalo a reformyneudělalo, hrozí
podle agentury vážné zhoršení veřej-
ných financí. Dojít by k tomu mohlo
zhruba v polovině třicátých let.
Jsoutuale i akutníproblémy,napří-

kladšpatnádostupnostbydlení. „Ten-
toproblémjeopětzáležitostípolitiků.
Ti mohou legislativním usnadněním
procesuvýstavbynovýchbytůnemo-
vitostnímutrhuposkytnoutvzpruhu
asoučasněvytvořit tlaknapokles cen
nemovitostí,“ rozvíjí zprávaAspenIn-
stitutu tuto oblast.
Jestliže se Česko nechce stát obětí

postupujícíautomatizacearobotizace

burska, zČeskaodtékánejvětšíobjem
dividend.

Infrastruktura, vzdělání
Českouambicíby takmělobýtzajistit
stabilní a mezinárodně vysoce uzná-
vané právní prostředí, aby ho vyhle-
dávalyzahraničnífirmy.Klíčovézáro-
veň bude vytvořit vhodné podhoubí
pro růst kapitálově silných českých
firem,kterébudounásledněexpando-
vat do zahraničí a přivážet odtamtud
dividendy.Tosenepodaříbezvylepše-
ní infrastruktury, tedy zahuštění dál-
niční sítěnebovybudování tras vyso-
korychlostní železnice.
TadyaleČeskoopětzaostává.V loň-

ském roce se podařilo dokončit jen
čtyři kilometry dálnic, letos by to
podle Ředitelství silnic a dálnic ČR
mělo být 34 kilometrů. Jednodušší
a časově kratší dojíždění by přitom
podle Kovandy mělo i další pozitivní
efekt. „Česképohraničíbysepřiblížilo
kměstům jakoPraha či Brno a tímby
se zmírnila tenze mezi pohraničními
oblastmi a centrem, což by ve výsled-
ku například tlumilo politickou pola-
rizaci,“ domnívá se.

Dokončení na následující straně

Domácí ekonomika roste solid-
nímtempemjižšestýmrokem
a nezaměstnanost je na nej-
nižší úrovni za poslední dvě

dekády. Ovšem podle studie Aspen
Institutu, který pravidelně analyzu-
je klíčové oblasti fungování českého
státu,kalí obrázekstavučeskéhohos-
podářství–naprvnípohledpozitivní–
hned několik skutečností. Jednak se
zeminavzdoryažpřekotnémutempu
růstu stále příliš nedaří dohánět vy-
spělejší sousedy. A pak – zásadní pro-
měna světové ekonomiky, související
především s automatizací a robotiza-
cí,můžekonkurenceschopnostČeska
v budoucnosti oslabit.
To vše umocňuje fakt, že se po le-

tech zotavování české i světové eko-
nomiky letos objevují náznaky zpo-
malení. Pro Česko by měl být znepo-
kojující především pokles produkce
automobilového průmyslu v Němec-
ku, jež je jeho největším ekonomic-
kýmpartnerem.PodleAspen Institu-
tu lzeočekávat,žepodobnýmvývojem
projdou v brzké době i další odvětví.

a naopak chce dosáhnout dlouhodo-
běudržitelnéhoekonomickéhorůstu,
musí se soustředit na technologické
inovace a růst produktivity. Výrobu
s vyšší přidanou hodnotou ostatně
podpořil letos v létě i stát novelou zá-
kona o investičních pobídkách. Po-
sledních dvacet let byl systém nasta-
ventak, abypodporovalvzniknových
pracovníchmíst.Vdoběrekordněníz-
ké nezaměstnanosti se ale cíl mění.
Firmy by měly být více motivovány
k investicím do výzkumu a vývoje či
ke spolupráci s univerzitami.
Pokud se ale Česko chce skutečně

dostat mezi vysoce rozvinuté ekono-
miky, mělo by se podle hlavního eko-
noma Czech Fund Lukáše Kovandy,
který sena studiiAspen Institutupo-
dílel, inspirovat jinde a převzít odtud
fungující prvky. „NapříkladNizozem-
sko je z hlediska investorů lákavým
místemproumístění sídlapředevším
díky stabilnímu a velice funkčnímu
právnímu prostředí. Kdo se rozhod-
ne sídlit právě v Nizozemsku, může
se spolehnout třeba na to, že jeho in-
vestice bude v případě sporu velmi
dobře ochráněna,“ říká Kovanda. Jak
dodává, není náhodou, že právě tam,
podobně jako do Německa a Lucem-
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exportně
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INDEX ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ
Schopnost jednotlivých ekonomik maximalizovat rozvoj lidských zdrojů

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ EKONOMIKY BÝVALÉHO
VÝCHODNÍHO BLOKU
Podle ratingových agentur

Kde Česko zaostává
pořadí ze 141 hodnocených zemí

Zdroj: World Economic Forum, European Innovation Scoreboard 2019
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Podle statistik Česko brzdí například nedostatečně rozvinutá infrastruktura nebo malá schopnost rozvíjet lidské
zdroje. Z pohledu ratingových agentur má ale z postkomunistických zemí nejúspěšnější ekonomiku.

zdanění práce 135.
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Dánsko 220,58

Švédsko 213,88

Finsko 191,96

Velká Británie 180,79

Nizozemsko 173,69

Francie 156,04

Rakousko 142,62

Španělsko 141,66
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Pozn.: Graf vychází z hodnocení tří celosvětově nejdůležitějších ratingových agentur
(Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch) a zachycuje, o kolik hodnotících stupňů
v souhrnu každá ze zemí zaostává za hodnocením Německa, jehož dluhopisy jsou
globálním etalonem bezpečnosti a spolehlivosti. Čím nižší číslo, tím tedy lepší výsledek.
Údaje zachycují stav k 8. říjnu 2019.

Pozn.: Index rozvoje lidských zdrojů bere v potaz počet nových absolventů
postgraduálního studia, podíl vysokoškoláků v populaci a míru celoživotního vzdělávání
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INVESTICE DO VOJENSKÉHO VÝZKUMU
A VÝVOJE POSÍLÍ CELÝ PRŮMYSL

CHEMICI JSOU ŠPIČKA
Příslušníci 31. pluku radiační, chemické
a biologické ochrany z Liberce se
osvědčili i na mezinárodních misích.
Tato oblast by měla být jednou z těch,
které chce armáda rozvíjet i s pomocí
evropských dotací.

FOTO: ČTK

Dlouhodoběodčeskýchpolitikůzaznívá, žeby
státměldávatmnohemvícepeněznaobranu
asplnitconejdřívezávazekvůčiSeveroatlan-
tickéalianci.Ten je jasný:naobranumají vlá-

dy členskýchzemívyčlenit dvěprocentahrubéhodo-
mácího produktu. Česko nyní do obrany dává lehce
přes jedno procento HDP a na dvě by se mělo podle
odhadůministerstva obrany dostat v roce 2024. Bez-
pečnostní analytik a prorektor vysoké školy CEVRO
Tomáš Pojar ve studii pro výroční konferenci Aspen
Institutu uvádí, že mezi společností i politiky je hoj-
ně rozšířeno přesvědčení o penězích do obrany jako
o výdajích bez vlivu na ekonomiku.
„Příkladyze světavšakukazují, že skutečnostmůže

být i zcelaopačná. Státy, které sofistikovaně investují
do vlastní obrany a zároveň systematicky podporují
obrannývýzkum,majípaknejenrozvinutý inovativní
obrannýprůmysl,ale ikonkurenceschopnějšíprůmysl
jako takový,“ stojí ve studii.
Toho jsou si vědomy Rusko a Čína. Obě země v po-

sledních letech zvýšily investice do vojenského vý-
zkumu a vývoje. Naopak evropské státy je snižovaly.
„Obecněvšakplatilo, žeobrannývýzkumobvyklepo-

stihly škrty dříve a hlouběji než jiné části obranných
rozpočtů,“ doplňuje Pojar.
Česko v tomto ohledu patří mezi aliančními státy

k průměru. V roce 2018ministerstvo obrany ve svém
rozpočtunavěduavýzkumvyčlenilo 436milionůko-
run, což odpovídá asi 0,7 procenta z celkovýchvýdajů
resortu, byť doporučená jsou dvě procenta. Oproti
roku 2017 šlo do této oblasti loni o 21,5 milionu víc.
„Máme více než některé země na západ od nás, tře-
ba Belgie,“ uznává Dušan Švarc, poradce prezidenta
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.
Jenže topodlenějnestačí. „Jsmeexportněorientova-
ná země, proto by u násměla být ta dynamika vyšší.
MinisterstvoobranysděliloHN,žečástkynaobran-

ný výzkumavývoj hodlá v následujících letech zved-
nout.A tominimálně v řádechdesítekmilionůkorun
podle toho, kolik peněz budou vyžadovat konkrétní
projekty.
Více rozjet výzkum a vývoj tímto směrem plánuje

i Evropskáunie. Z části peněz, které jí posílají členské
státy, vznikneevropskýobranný fond, vněmžmábýt
nastřádánopřes 330miliardkorun.Čerpat zněj dota-
ce na vývoj vojenských technologií z něj budemožné
od roku 2021 do roku 2027.
Vedle podpory obranného průmyslu by novinka

mělapřimětčlenskéstátykvzájemnéspolupráci ako-
operaci.Dosud totiž jednotlivěvydaly stovkymilionů

eur na vývoj stejných vojenských technologií, místo
aby se dohodly na společném postupu. Proto je pro
čerpání evropských dotací podmínkou, aby na jed-
nom projektu pracovaly tři společnosti, každá z ji-
ného státu.
Než se nový fond smiliardami eur připraví a za dva

roky otevře, spustila Evropská komise dotační pro-
gram na letošní a příští rok. V něm je vyčleněno
500milionů eur, tedy přes 12miliard korun. Už v létě
proto začaly české společnosti hledatmožné vhodné
partnery k založení společných podniků. „Máme in-
formace o tom, že se připravují konsorcia se zapoje-
nímstátůvisegrádskéčtyřkyaRakouska,“ říkámluvčí
ministerstva obrany Jiří Caletka.
DalšíschůzkazástupcůfiremzČeska,Slovenska,Pol-

ska,MaďarskaaRakouskabysemělauskutečnitpodle
informacíHNv tomto týdnu. Jedná se vytvoření kon-
sorcií ke čtyřem projektům. „Jedním z nich je obrana
protidronůmsnázvemEshield,“konkretizujeCaletka,
ačkoli jeho ministerstvo se jednání neúčastní. Zcela
mimo však není. Úřad Lubomíra Metnara (za ANO)
spodnikypříslušnékrokykonzultuje adává jim infor-
maceotom,zda jsou jejichplányvsouladustím,o jaké
technologiebudemítvbudoucnuzájemčeskáarmáda.
Vedle tohosepodleŠvarcezasociacezbrojařůchys-

tá i mezinárodní spolupráce v oblasti defektologie,
tedyzkoumánívadmateriálu,projektováníavýstavby
kritické infrastrukturyadetekcechemickýcharadiač-
ních látek.Vtétooblastipatří čeští vojácidlouhodobě
ke světové špičce. Uvnitř Visegrádské skupiny se ex-
perti ještěbudousnažit přijít nadalšímožnézpůsoby
spolupráce. V jiných případech by se české podniky
mohly dohodnout se zástupci zemímimoV4. „Zatím
se vše připravuje a není jisté, jestli nakonec na tyto
projekty dostaneme peníze,“ upozorňuje Švarc.
Uspět se žádostí ounijní dotacebudeproČeskopo-

dleodborníkůklíčové. „Bezpodporyevropskýchfondů
bude v mnoha oblastech konkurenceschopnost čes-
kých subjektůupadat amůžedojít ažk jejich zániku,“
rozkládá Pojar ve své studii. Přesto podle něj i Švarce
existuje ještě jedna cesta – účast českých zbrojních
podnikůnapřipravovanýchobřícharmádníchzakáz-
káchministerstva obrany.
„Mělo by to obří dopad na průmysl. Když se zapojí-

te do těchtomiliardových zakázek, dostanete se i při
servisu k technologiím, které v Česku třeba nejsou,“
popisuje Švarc. Na to, aby domácí průmysl na tyto
chystané akcenezapomněl, apelovali vminulém týd-
nuprezident republikyMilošZeman ipremiérAndrej
Babiš (ANO) při shromáždění armádních velitelů.
V letošním roce chce ministerstvo obrany pode-

psat smlouvu na pořízení 12 vrtulníků za 17,6 miliar-
dy korun a osmi izraelských radarů za 3,5 miliardy
korun.Uobou zakázek je výrobce žádán, aby alespoň
z 30 procent zapojil tuzemské firmy. Podobnou pod-
mínku bude muset splnit ten, kdo dostane i největší
zakázkuvhistorii armády. Jdeopořízení210bojových
vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun. Vítěze
tendru plánujeministerstvo obrany určit v první po-
lovině příštího roku.
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zapojíte
do miliardových
zakázek,
dostanete se
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k technologiím,
které v Česku
třeba nejsou.
Dušan Švarc
poradce prezidenta
Asociace obranného
a bezpečnostního
průmyslu ČR

Pro
odborníky
ze zahraničí
Česká
republika
v současné
době není
dostatečně
atraktivním
místem
pro práci.

Jak Kartous rovněž upozorňuje,
česká praxe je v zásadním rozporu
s tím, co ve své analýze doporučuje
Harry A. Patrinos ze Světové banky.
Totiž že je třeba zabránit brzké spe-
cializaci při vzdělávání dětí.

Důsledky nahodilosti
Jedním z dalších problémů českého
školství je nahodilost vzdělávací po-
litiky. Zavádějí se novinky a zásadní
změny, aniž by tomu předcházel vý-
zkumhodnotícímožnédopady.Podle
spoluautorastudie,výkonnéhoředite-
le institutu IDEADanielaMünicha, je
typickýmpříklademinkluznívyhláška
narychlopřipravenáv roce2015. Ško-
ly v jejím důsledku jednak zaplavila
rozsáhlá administrativa, jednak po-
dle něj začaly směřovat nemalé sumy
peněz do míst, kde jich nebylo tolik
zapotřebí.
„Dalším příkladem budiž debata

o státních maturitách nebo vypjaté
debaty o cut-off skóre v přijímacích
zkouškách na střední školy (spor
o zavedení minimální bodové hrani-
ce v testech – pozn. red.). Věrohodné
evidence v těch debatách byl zoufalý
nedostatek,“ říkáMünich.
Obecněpodleněj platí, že o skuteč-

ném stavu českého školství vlastně
víme velmi málo, protože nemáme
k dispozici potřebná data. Česko na-

příklad doposud stále statisticky ne-
sleduje, jaký obor lidé vystudovali.
„O platové výnosnosti jednotlivých
vzdělanostníchoborů tak stále skoro
nic nevíme. Podobně se Česko dlou-
hodobě neúčastní mezinárodního
šetření žáků 8. tříd v matematické
apřírodovědnégramotnosti TIMMS.
Přitom je známýmfaktem, že největ-
ší problémy má české školství právě
na druhém stupni základních škol.
Kvůli této absenci o podstatě problé-
mů skoronic nevímeanevímeani to,
jestli se věcimění k lepšímu,“ stěžuje
si Münich.
České školství se podle něj rovněž

potýká s výraznými rozdíly v úrovni
vzdělávání v jednotlivých regionech.
Ať už jde o výsledky současných žáků
či o rozvrstvení obyvatel regionů po-
dledosaženéhovzdělání.Vevšechroz-
hodujících příkladech se ukazuje, že
nejpostiženějšími kraji jsou Ústecký
aKarlovarský.Vobounepřesahujepo-
díl vysokoškoláků 13 procent obyva-
tel, zatímco v Praze vysokoškolským
diplomem disponuje více než 38 pro-
cent lidí. Jde o dlouhodobě neřešený
stav, u něhož se podle autorů studie
navíc nedá čekat brzká změna k lep-
šímu.
Jak říká Münich, jedním z důvodů

markantních rozdílů mezi kraji jsou
rozdílyvsociálně-ekonomickémzáze-

Dokončení z předchozí strany

Jak studieAspen Institutu zdůrazňu-
je, naprosto zásadní pro konkuren-
ceschopnost Česka je nutnost zlepšit
vzdělávací systém. Přetrvává v něm
řada zásadních problémů, ať už to je
kvalita učitelů i samotné výuky či za-
staralost vyučované látky.
Jak tvrdí garant studie Bohumil

Kartous ze vzdělávací společnosti
EDUin, jedním z neduhů českého
školství je například fakt, že zhruba
70 procent absolventů základních
škol je při přechodu na střední ško-
lu nuceno k brzké specializaci. Podle
Kartouse je na rozhodování o vlastní
budoucnosti v patnácti letech příliš
brzy.Může se dokonce stát, že vzhle-
dem k překotnému vývoji světa se
mladý člověk bude dohloubky věno-
vatoboru, který zapár letnemusí exi-
stovat. „Tito mladí lidé z odborných
středních škol navíc přicházejí na vy-
sokou školu často nepřipraveni, pro-
tože jim chybí všeobecné vzdělání,“
uvádí Kartous jeden z významných
důvodů, proč tolik studentůvysokou
školu nedokončí.
Česko jev tomtoohleduvýjimečné;

bakalářskéstudiumtadyvposledních
letechnedokončilavícenežtřetinavy-
sokoškoláků.Vzahraničí je to zhruba
pětkrátméně.

mí rodičů. „Určitě senavěcipodepisu-
je i skutečnost, ževýraznývlivna fun-
gování a financování základních škol
mají obceanastřední školykraje jako
jejich zřizovatelé. Je přirozené, že pro
ekonomicky a sociálně slabší obce
a kraje nebudou místní školy tako-
vou rozpočtovou prioritou,“ dodává.
Naznačují to i statistiky, podle nichž
jevsociálně-ekonomickyslabšíchkra-
jích výraznější nedostatek aprobova-
ných učitelů.
Bolestí českého vzdělávacího sys-

tému je i obrovský vliv rodinného
zázemí na dosažené vzdělání. Jak
upozorňuje OECD, zhruba pouhá
čtyři procenta dětí, jejichž rodiče do-
sáhli jen základního či učňovského
vzdělání, získají vysokoškolský ti-
tul. To je několikanásobně méně než
v jiných srovnávaných zemích.

Změny jsoumožné
Nejjednodušším a relativně nejrych-
lejším způsobem, jak vylepšit české
školství, by podle expertů byla změ-
na zásadních zkoušek, tedy maturi-
ty a přijímaček na střední školy. „Jak
český jazyk, tak matematika jsou
zkoušeny nevhodným způsobem.
Děti jsou nuceny pamatovat si od-
borné termíny, místo aby se učily ja-
zyk i matematiku užívat v situacích,
které jevživotěčekají,“ říkánapříklad

ekonomFilipPertold z institutuCER-
GE EI a think-tanku Institut pro de-
mokracii a ekonomickou analýzu
(IDEA).
Podle Kartouse by pomohlo, kdyby

se na základních školách zavedl sys-
tém takzvaných portfolií. „Zjedno-
dušeně řečeno jde o souhrn toho, co
dané dítě za devět let základní škol-
ní docházky vyprodukovalo. A nejen
ve škole. Zahrne se tamnapříklad i to,
kdyžsportujenebomátřebavýtvarné
nadání.Vytváří setakvelmikonkrétní
obraz mladého člověka, který před-
kládá při přijímacím řízení na střed-
ní školu,“ vysvětluje expert z EDUin.
Vytvoření a otestování nových

zkoušek podle něj sice zabere něko-
lik let, ale výsledky se pak dostaví
okamžitě. „Zatímco když se snažíte
změnit způsob vzdělávání nebo tře-
ba výběruučitelů, výsledky seprojeví
s daleko větším časovým odstupem,
třebaažzačtvrt století,“ říkáKartous.
Konečněpakvčeskémvzdělávacím

systémustále chybí efektivnínástroj,
kterýbyumožňoval ředitelůmškoldi-
verzifikovat odměňování učitelů po-
dle jejich kvality. Kariérní řád, jehož
návrh připravila předchozí vláda, byl
následně odmítnut v legislativním
procesu a současná vláda jeho revizi
a případné zavedení ve svém progra-
mu nemá.
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