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Jak měříme prosperitu

15 500 EUR

HDP na obyvatele

8 880 EUR

Průměrný čistý 
důchod

2,50
Poměr spotřeby 
domácností ke 
spotřebě vlády

14,6%
Riziko chudoby

/sociálního
vyloučení

3,66
Index prosperity
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Nastavení cíle hospodářské politiky

• Naším stěžejním cílem je zvýšit 
HDP o 60% do r. 2025 (pokud by 
k tomu došlo v období 2005-
2015, byli bychom nyní jednou z 
10 největších ekonomik EU).

• Cíle zvýšení HDP bychom chtěli 
dosáhnout při paralelním 
zvýšení ukazatele poměru 
spotřeby domácností ke 
spotřebě vlády.

+60%
Růst 

HDP na obyvatele
do r. 2025
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Jak ČR těchto cílů může dosáhnout?
Čtyři základní strategické směry

1. Exporty s vyšší přidanou hodnotou.

2. Vybudovat inovativní kapacitu Prahy, Brna 
a Ostravy vytvořením jednotného plánu 
rozvoje pro tato tři města.

3. Proměnit zdravotnictví ze ztrátové 
položky státního rozpočtu v motor 
exportu.

4. Použít veřejné zakázky jako nástroj 
zvyšování konkurenceschopnosti a tlaku 
na inovace.
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Další kroky

Výzkum
• Sladit financování výzkumu s cíli politik. 
• Spolupracovat s podniky takovým způsobem, aby základní výzkum 

financovaný z veřejných zdrojů stimuloval soukromé investice do 
výzkumu vedoucímu k vývoji produktů.

Vzdělávání
• Zjistit, jaké schopnosti a dovednosti bude potřebovat pracovní síla 

ve výrobě a v digitální ekonomice v r. 2020. 
• Usilovat o to, aby se fakulty českých univerzit v klíčových oborech 

výzkumu umístily mezi 100 nejlépe hodnocenými.

Města
• Sladit, propojit plány rozvoje města. 
• Propojit města vysokorychlostní dopravou. 
• Zajistit investice do digitální infrastruktury. 
• Rozvíjet dlouhodobě udržitelnou infrastrukturu cestovního ruchu.
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Další kroky

Zdravotnictví. 
• Stanovit Počet let prožitých ve zdraví jako základní 

parametr měření v oblasti zdravotnických politik. 
• Vytvořit e-health systém, který dokáže monitorovat

dopady politik na Počet let prožitých ve zdraví. 
• Aplikovat více kvalitativních kritérií a provázat je s 

parametrem Počet let prožitých ve zdraví.

Dobré vládnutí. 
• Zvýšit váhu kvalitativních kritérií ve veřejném zadávání 

na 50% a více.
• Snížit výskyt zadaných veřejných zakázek s jedinou 

nabídkou o 75% v průběhu nadcházejících dvou let.
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