
Ekonomická rada Asociace krajů (ERAK) 

Zápis z jednání dne 6. června 2012 od 14.00 do 17.00 hodin 

Místo konání: Magistrát hl. města Praha 

 

Přítomni členové: 
Prof. Švejnar Jan, M.A., PhD., 
Ing. Mládek Jan, CSc., 
Dušek Libor, PhD., 
Ing. Kázecký Stanislav, CSc., 
Prof. RNDr. Petříček Václav, CSc., 
Mgr. Ing. Semerák Vilém, PhD., 
Ing. Zámečník Miroslav 
Doc. Ing. Zemplinerová Alena, CSC., 
 
Hosté: 
Ing. Drozd Jaroslav 
Ing. Hostek Petr, MBA 
Ing. Brychta Jaroslav 
 
Omluveni: 
Ing. Fassmann Martin 
Ing. Mgr. Havlík Peter 
Ing. Kajnar Petr 
Doc. Ing. Mertlík Pavel, CSc., 
Ing. Nešporová Alena, CSc., 
RNDr. Niedermayer Luděk, CSc., 
Jánský Petr 
Ing. Vintrová Růžena, DrSc., 
 
Program jednání: 1. Zahájení, uvítání 
   2. Význam domácí poptávky pro ekonomiku ČR – Růžena  

Vintrová ( + otevřený dopis 5 ekonomů členům NERVu ) 
   3. Dopady změn DPH na kraje – Libor Dušek a Petr Jánský 
   4. Dopady recese na kraje – Vilém Semerák 
   5. Různé, závěr 
 
Všechny materiály k jednotlivým bodům programu byly členům zaslány předem v e-mailové 
podobě a byly i k dispozici na jednání v písemné podobě. Jednotlivé prezentace byly 
promítány. 
 
 

1. Zahájení, uvítání: Švejnar, Mládek 
Po zahájení, poděkování za účast a uvítání jednání byly konstatovány omluvy z jednání, 
několik minut se v průběhu první prezentace čekalo na pány Duška a Semeráka. (zahájení 
14.05 hodin). 
 

2. Význam domácí poptávky pro ekonomiku ČR….(Růžena Vintrová)  
Z důvodu nepřítomnosti paní Vintrové se ujal prezentace „ Význam domácí poptávky v české 
ekonomice“ pan Mládek. Hovořil o tom, že zahájená debata o této problematice se rozbíhá 
do různých směrů, o základních aspektech důležitosti domácí poptávky, s tím, že na dalším 
jednání by se pojednalo o tom, co dělat, aby česká ekonomika rostla, neboť nelze řešit hned 



všechno na jednou. Na přednesených technikáliích by měl vzniknout konsenzus, neboť to, 
jak stimulovat českou ekonomiku, aby rostla nikoliv klesala, je o něco složitější. Hovořil o 
tom, že česká ekonomika se nachází stále pod úrovní roku 2008, zatímco ve všech 
sousedních zemích byla předkrizová úroveň v roce 2011 již překonána. Česká ekonomika je 
malá otevřená s významnou rolí exportu, který se oproti roku 2008 výrazně zvýšil a to o 16%, 
dovoz jen o 10%. Dále hovořil o mylné interpretaci makroekonomických vztahů, o vývozu a 
dovozu zboží a služeb v relaci k HDP ve vybraných zeních EU (v % běžných cen), o dovozní 
náročnosti a užití produkce a podílu vývozu, o tvorbě a užití zdrojů v roce 2010 v mld. Kč, o 
různé dovozní náročnosti jednotlivých složek užitého HDP, o symetrických tabulkách input-
output, o struktuře užitých zdrojů podle výdajových složek v roce 2009, (podle tabulek SIOT), 
o spotřebě domácností, o hrubém podceňování role domácí poptávky, které ztěžuje hledání 
východisek z hospodářské recese a o nutnosti zaměřit se jak na nabídkovou tak i 
poptávkovou stranu ekonomiky při koncipování protikrizových opatření. 
 
V diskusi pohovořili pánové Švejnar, Mládek, Kázecký, Drozd a Zámečník: zahraniční 
obchod, multiplikátory, financování ROP, financování z EU, kontroly z EU, jak projektů na 
papíru, tak fyzická realizace a správné užití peněz, smutný závěr z diskuse k EU: z EU se 
současně nic nečerpá, složitý auditní systém v ČR selhal, nepružná administrativa 
Dále byla panem Mládkem podána informace o dopise pětice ekonomů (Fassmann, Mertlík, 
Mládek, Šulc a Vintrová), členům NERVu, 
se žádostí o vyjádření se k významu domácí poptávky pro růst českého DPH a vysvětlení 
této problematiky vládním činitelům, kteří veřejně šíří nesmysly. Za NERV odpovídal pan 
Zámečník, s tím, že do dopisu sděluje omluvu a potvrzuje správnost pohledu paní Vintrové. 
Dále hovořil o tom, že snižování daní v Česku vůbec nefunguje, vůbec na korporátních 
příjmech, zrychlených odpisech ve vztahu k následných investicím, o poklesu národní 
ekonomiky, o vlivu negativních očekávání obyvatel ( více šetří, není spotřeba), nedůvěra 
k vládě a její nízká kredibilita je makroekonomický faktor. 
Mládek: výstavba dalších bloků jaderné elektrárny Temelín a její financování…a podílu 
českých firem na její realizaci, o státních garancích na tuto stavbu,  
Kázecký: jaderná energetika, výstavba dalších bloků jaderné elektrárny, výstavba českými 
firmami (vzduchotechnika, měření a regulace….), nový tendr na hlavního dodavatele, 
Drozd: operační programy (kraje – ROP), EU-přístupové dohody, HDP-sdílené daně,  
Švejnar: úroková míra…investice, hypotéky…, fixace smluvních úroků, 
 

3. Vyhodnocení vývoje české ekonomiky a vybraných regionů prostřednictvím 
input-output analýzy….(Vilém Semerák – verze k 30. Květnu 3012) 

Pan Semerák ve své studii hovořil: o analýze citlivosti české ekonomiky na 
makroekonomické šoky, o odhadech možných dopadů dalšího vývoje v zahraničí na českou 
ekonomiku, o odhadu multiplikačních efektů změn výdajů v jednotlivých sektorech české 
ekonomiky, o vytvoření konzistentního systému regionálních input-output tabulek pro ČR, 
který umožňuje provádět podrobnou analýzu i o regionální úrovni a vyjasnění některých 
nepřesností a nekonzistencí, které se při zjednodušené aplikaci IO tabulek objevují. 
Hovořil o základních rysech IO přístupů, o analytických indikátorech odvozených z IO 
tabulek, o omezeních a slabinách input-output metodik, o simulaci a dopadech šoků na 
úrovni celé české ekonomiky, o analytických ukazatelích odvozených z národních IO tabulek, 
o předpokladech, scénáři možného vývoje a vlivu německé ekonomiky v letech 2012-2013, 
o limitech predikčních možností (co se děje ve skutečnosti při fiskální stimulaci), o 
komplexnějším pohledu na dopady fiskální expanze, o skutečné míře otevřenosti české 
ekonomiky, o systému regionálních input-output tabulek pro české regiony, o analytických 
ukazatelích na regionální úrovni, o simulaci makroekonomických šoků na regionální úrovni, 
 
V diskusi hovořili pánové: Mládek, Zámečník, Švejnar a Semerák: Zámečník: regionalizace 
světových šoků, statistiky zaměstnanosti, Mládek: regionální multiplikátory, přepočet 
národních tabulek dle OKEČ na regiony, Švejnar: sektory průmyslu a jejich ovlivnění šoky 



v Německu, regionální vývozy do světa a jejich zpětné ovlivňování, Semerák: rozpad EU a 
její dopady..  
 

4. Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů… (Libor Dušek, Petr 
Jánský) 

Studii prezentoval pan Dušek a hovořil: o odhadu dopadů zvažovaných změn DPH na příjmy 
a náklady vybraného kraje a též na příjmy z DPH na národní úrovni, hovořil o vládních 
návrzích dvou variant sazeb DPH (15-21%) a (17,5-17,5%), a historicky zvažované 
alternativě (19-19%), o alternativních metodikách odhadu dopadů změn DPH na příjmy 
(Model QUAIDS, Koncept elasticity), o dopadu změn DPH na jednotlivá průmyslová odvětví, 
na jednotlivé sortimenty zboží, na domácnosti a jejich spotřeby…, o aplikaci aktuálních 
pravidel pro rozpočtové určení daní z výnosů DPH, o odhadu dopadů změn DPH na výdaje 
Zlínského kraje ( na přímé výdaje z rozpočtu kraje, na příspěvkové organizace řízení krajem, 
na dotované externí subjekty a na placené služby dotované krajem),   
 
V diskusi hovořili pánové: Mládek, Dušek, Švejnar: Švejnar: snížení poptávky občanů – 
substituce, dopad na rodiny, Centrální banky a snížení urokové míry, Dušek: snížení 
spotřeby občanů, daňové výjimky, změny rozpočtového určení daní, Mládek: reálné změny 
DPH v historii, přesun položek, Eurozóna – problém Španělska (Kysilka), Semerák: EU – 
odlužení Řecka, Drozd: dopravní obslužnost krajů 

 
5. Závěr, různé 

Závěrečné slovo pronesl pan Švejnar, poděkoval všem za účast. (závěr jednání: 17.00 
hodin).  
  
  
Zapsal: Jaroslav Brychta 
Ověřil:  Jan Mládek 


