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Česká ekonomika roste zrovna teď nejrychleji v celé Evropě. Meziroční růst ve druhém 
čtvrtletí roku 2015 dosáhl tempa 4,6 %, což je nejlepší výsledek od roku 2007. Dlou-
hodobě a rychle roste český export. Mezi roky 2003 a 2014 se jeho objem dokonce 
ztrojnásobil. Mají nás tato čísla uspokojit? Vyjadřují skutečný stav konkurenceschop-
nosti české ekonomiky?

Na obě otázky je odpověď Ne. Celková výkonnost ekonomiky zdaleka není hvězdná. 
Věřili byste tomu, že jsme v posledních 10 letech vůbec nedoháněli Německo, Finsko 
nebo Nizozemsko? Nebo že Polsko a Slovensko rostly rychleji a Estonsko nás dokon-
ce předhonilo? V mnoha směrech lze posledních deset let považovat za ztracenou 
dekádu s téměř nulovým růstem produktivity. To jsou fakta.

Česká ekonomika rostla v období 2003 – 2013 o pouhá 4 % ročně (měřeno paritou 
kupní síly) ve srovnání se 7,0 % v Polsku nebo 6,6 % na Slovensku. Z pohledu HDP 
na obyvatele dnes Česká republika zaostává za Estonskem, i když na začátku ČR 
„vedla“ o 47 %. Takže už neplatí dlouho opakovaná premisa, že jsme z postkomunis-
tických zemí tou nejbohatší. Díky reformám na začátku století rostlo v posledních 10 
letech rychleji než ČR i podstatně bohatší Německo. 

Kdyby někdo něco takového předpovídal v roce 1993, věřili byste mu? Důvodů, proč je 
ekonomický růst ČR hlavně v poslední dekádě neuspokojivý, je několik. V posledních 
deseti letech jsme v přepočtu na jedno pracovní místo investovali zhruba polovinu toho, 
co Německo, Irsko nebo Nizozemsko. Produktivita práce v ČR od roku 2007 stagnuje, 
zatímco v ostatních ekonomikách střední a východní Evropy roste každý rok o 2 – 3 %. 

Co podniknout abychom se vrátili zpět k dlouhodobému růstu? Abychom při hle-
dání odpovědi zachovali objektivitu a důraz na podložitelná data, prošli jsme řadu 
reportů se zaměřením na konkurenceschopnost (World Economic Forum, IMD, Wor-
ld Bank, OECD,…) a strategií zemí, které byly v posledních dekádách velmi úspěšné. 

Z faktorů růstu jsme nejprve vybrali 11 témat relevantních pro ČR. Po analýze a kvan-
tifikaci jejích dopadů na HDP ČR jsme se zaměřili na ty nejdůležitější a seskupili je 
podle tří úhlů pohledu: 

 • Dlouhodobě neřešené „domácí úkoly“, se kterými je potřeba konečně pohnout: 

1. Náprava institucionálního prostředí.

2. Zlepšení výsledků vzdělávání. 

3. Zajištění konkurenceschopnosti trhu práce vůči ostatním zemím střední  
a východní Evropy. 

 • Vytvoření silné „Vize budoucnosti“ postavené na: 

1. Podnikavosti, inovacích a technologiích.

2. Daleko „urbanizovanější“ populaci – s lidmi žijícími nebo dojíždějícími do 
center podnikání a života.

3. Mobilizaci domácích a zahraničních zdrojů investic. 

 • Zaměření se na rostoucí sektory s vysokou produktivitou, tj. již dnes velmi úspěš-
né sektory výrobního průmyslu a dále IT, inženýrské služby, poradenství, farmacie  
a rychloobrátkový průmysl.

Nyní se budeme každou z těchto oblastí zabývat hlouběji. Nejdříve se zaměříme na 
každý z „domácích úkolů“, následně na naši „Vizi budoucnosti” a nakonec na sektory, 
které by měly být v centru naší pozornosti v cestě za vysoce produktivní ekonomikou. 

* Analytickou podporu poskytla společnost McKinsey & Company



ZNáMÉ DOMácÍ ÚKOlY

Domácí úkol č. 1: 

Zlepšit institucionální prostředí: Česká republika zaostává v mnoha aspektech in-
stitucionálního prostředí. Ať už se podíváme na kvalitu a stabilitu právního prostředí, 
úroveň korupce, výkonnost institucí nebo úroveň administrativního zatížení podnikání, 
porovnání s ostatními zeměmi je nelichotivé. 

Například, podle 
studie Transparen-
cy International o 
vnímání korupce 
(Obrázek 1a) se 
ČR umístila na 53. 
místě; ze skupiny 
vybraných zemí je 
horší jen Sloven-
sko. Podle analýzy 
Ease of Doing Bu-
siness trvá založit 
společnost v ČR 19 
dní, téměř pětkrát 
déle než v Litvě 
(Obrázek 1b). ČR má příležitost se zlepšit také v oblasti státní regulace, kde je na 120. 
místě za úspěšným Estonskem (23. příčka) i Litvou (103. příčka). V neposlední řadě je 
tu jeden z nejvýznamnějších rozhodovacích faktorů pro investory, kteří vybírají zemi 
pro své investice – spolehlivost právního systému v řešení sporů. Zde ČR zaujímá 90. 
místo, daleko za Estonskem (39. místo) i Litvou (67. místo).1 

Neefektivitu právního systému a regulace indikují i jiná měření. Podle analýzy CERGE-EI 
se počet slov v zákoně o dani z příjmu mezi lety 1995 a 2005 zečtyřnásobil, a počet 
vět se slovním spojením „s výjimkou“ se ve stejném zákoně zdvojnásobil.

Co se dá zlepšit a jak to dělají jinde?

Uspět je možné i v postkomunistickém prostoru. To jasně ukazují příklady z pobalt-
ských zemí, kde Litva a Estonsko šly následující cestou:

 • Digitalizovaly hlavní veřejné služby (např. změnu trvalé adresy, vydávání dokladů, 
zakládání společností). 

 • Zkrátily proces zakládání společností na 4 dny (Litva), a to náhradou dnešního 
systému „povolení“ procesem jednoduchého „prohlášení“. 

 • Zmírnily finanční neefektivitu institucí, například: 

 » Zveřejňováním veškeré dokumentace u státních zakázek.

 » Oddělením rozhodování o státních podnicích od politických rozhodnutí ve spo-
lečnostech bez citlivého strategického významu, a tedy dodržováním nejlepší 
praxe, která platí v soukromém sektoru.

 • Stabilizovaly soudní systém pomocí rychlejšího rozhodování, ideálně i zkrácením 
odvolacích řízení.

1 World Economic Forum, competitiveness index 2006 – 2015
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Obrázek 1b: Počet dní potřebný  
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Zdroj: Transparency International – Corruption perception index; Ease of Doing Business



Domácí úkol č. 2: 

Zlepšit vzdělávání: V posledních 20 letech dosáhla Česká republika dílčích úspěchů. 
Podíl studentů terciárního vzdělávání vzrostl na standardní úroveň jiných zemí EU,  
i když kvalita zůstává otázkou. Žáci osmého ročníku základních škol vykazují nejlepší 
počítačové schopnosti ve své kategorii. Ten samý průzkum ale ukazuje, že to je časem 
stráveným s počítačem doma. 

K řešení však zbý-
vá řada problémů. 
Kvalita vzdělání 
klesla – jak je zřej-
mé ze srovnání 
matematických 
výsledků žáků os-
mých tříd (Obrá-
zek 2). Dále chybí 
některé základní 
jazykové před-
poklady. I když 
zkouškami z cizí-
ho jazyka projde 
spousta studentů, 
podíl těch, kdo se 
cizím jazykem do-
káží plynně doro-
zumět, je dramatický nízký – 27 % ve srovnání např. s 90 % v Nizozemsku. Šokující! 
Spolupráce mezi firmami a školami je velmi omezená. Pro naše rodiče platilo, že s tím, 
co se naučí ve škole, mohou vystačit na celý život. To už neplatí. 

Co se dá zlepšit a jak to dělají jinde?

Na téma budoucnosti českého školství probíhají složité expertní diskuse. Některá 
opatření však lze zavést bez změny celkové koncepce, jako například:

 • Nově nastavit očekávání na znalost cizích jazyků. Například zvýšením počtu povin-
ných hodin cizího jazyka ze současných zhruba tří na pět či více týdně na prvním 
stupni škol, jako se stalo v Polsku, a později ideálně zajištěním výuky některých 
předmětů přímo v cizím jazyce. Nebo změnou regulace televizního vysílání po 
vzoru Skandinávie, kde se zvýšil podíl nedabovaných programů, a učení se cizímu 
jazyku mohlo probíhat i mimo školní lavice. Novou definicí gramotnosti by mělo 
být „umět číst, psát a plynně se domluvit v cizím jazyku.“ 

 • Výrazně zvýšit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a průmyslem s cílem vy-
tvořit schopnost flexibilně reagovat na měnící se ekonomické potřeby, a posílit 
vzdělávání dospělých. 

Dále přicházejí komplikovanější nástroje zlepšení, například:

 • Pravidelné a časté výměny nejlepší praxe (např. ukázkové hodiny, týdenní plány 
výuky, jmenování individuálních koučů pro jednotlivé školy a koučování učitelů, 
jako např. v bostonském školním systému v USA).

 • Zlepšení kvality skrz výkonné a na kvalitu zaměřené ředitele škol.

 • Strukturální změny, jejichž význam ukazuje např. Polsko, které výrazně reformova-
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Zdroj: TIMSS, EIU, McKinsey analýza, trend pro Českou republiku pro rok 2011 extrapolován



lo systém základních a středních škol. Tato změna vedla k objektivně výraznému 
zlepšení. Polsko konkrétně zkrátilo základní školu z 9 na 5 let a zavedlo následný 
povinný 4 – 5-letý gymnaziální program. Teprve po jeho ukončení se student roz-
hoduje o tom, zda pokračovat v učňovském nebo akademickém vzdělávání. 

Domácí úkol č. 3: 

Zajistit konkurenceschopnost trhu práce ve srovnání s ostatními zeměmi střední 
a východní Evropy: Český trh práce vypadá na první pohled velmi pozitivně. Neza-
městnanost zůstává v posledních 15 letech mezi 6 a 8 %, čímž se ČR řadí v EU mezi 
premianty. 

Bližší pohled ale ukazuje poněkud jiný příběh. Na pracovním trhu se vůbec nepohybuje  
9 % práceschopné populace – jinými slovy, téměř každý desátý člověk z vlastního roz-
hodnutí nepracuje. 

Kromě toho v posledních 20 letech vzrostl podíl OSVČ na celkovém počtu pracujících ze  
13 na 18 % a ČR je dnes v tomto ohledu na 1. místě mezi srovnatelnými zeměmi. To by 
sice mohlo být vnímáno jako jasný důkaz o růstu podnikavosti, avšak mnohé ukazuje, 
že jde buď o Švarcsystém, nebo o příležitostná zaměstnání na částečný úvazek. Tito 
lidé nejspíš nevyužívají svůj plný potenciál a nerozvíjejí své schopnosti v kontextu větší 
společnosti.

Obrázek není příliš pozitivní ani při pohledu na trendy imigrace: 29 % imigrantů má 
nízké vzdělání. Tento podíl je o 11 procentních bodů vyšší než u populace, která se v ČR 
narodila, což je největší rozdíl v rámci srovnávané skupiny států. Terciární vzdělání zís-
kalo navíc jen 19 % imigrantů – nejnižší podíl mezi srovnatelnými evropskými zeměmi. 

ČR má také nižší účast žen na trhu práce než většina rozvinutých zemí v Evropě. Eko-
nomicky aktivních je pouhých 56 % českých žen – daleko méně než v Nizozemsku  
(69 %) nebo Norsku (73 %). Vzhledem k tomu, že německá ekonomika rostla za po-
sledních 10 let (2003 – 2013) rychleji než ta česká, může být dobrým příkladem i re-
forma pracovního trhu v Německu na počátku 21. století.

Co se dá zlepšit a jak to dělají jinde?

Německo zjednodušilo tvorbu nových pracovních míst:

 • Zavedením možnosti obnovit pracovní smlouvu na dobu určitou novou smlouvou 
na dobu určitou.

 • Vytvořením systémů vzdělávacích poukázek, které lidem umožní financovat si 
vzdělávací kurzy podle své volby.

 • Motivací zaměstnavatelů k náboru zavedením krátkodobých typů zaměstnání nebo 
zaměstnání na zkrácený úvazek (tj. „minizaměstnání“) s vyššími stropy pro daňové 
a sociální odvody pro zaměstnance a menší mírou ochrany pracovního místa. 

Dále posílilo negativní motivaci pro setrvání ve stavu nezaměstnanosti a ekonomic-
kou neaktivitu:

 • Odstupňováním podpory v nezaměstnanosti podle práceschopnosti a předcho-
zích příspěvků do systému sociálního zabezpečení.

 • Povinností přijmout „přiměřenou“ pracovní nabídku nebo poskytnout validní dů-
vod pro její odmítnutí (a tudíž přenesením důkazního břímě ze sociálních pracov-
níků na nezaměstnané).



„ViZi pRO BUDOUcNOST“ MUSÍME ZAČÍT STAVĚT NYNÍ 

Vize pro budoucnost č. 1: 

Ekonomika založená na podnikavosti, inovacích a technologiích: V poslední dekádě 
jsme zažili bezprecedentní množství změn v důsledku rostoucího tempa zavádění 
nových technologií. 

Graf na obrázku 3 ukazuje, jak rychle se způsob 
života a podnikatelské prostředí může změnit. 
Například Uber přes noc přenáší práci taxikáře 
z jedné skupiny lidí na jinou. Pokud se rozšíří 
elektromobily, bude to znamenat zásadní změ-
ny pro výrobce katalyzátorů a převodovek.

Dobrou zprávou je, že Češi jsou novým techno-
logiím otevření. Mobily a bezkontaktní platební 
karty se zde rozšířily nejrychleji mezi evropský-
mi zeměmi. Ještě více povzbuzující je 1. místo 
českých osmáků v mezinárodním šetření počí-
tačové a informační gramotnosti (ICILS 2013). 
Prostor ke zlepšení však přesto existuje a měli 
bychom ho využít. V inovačním indexu agentu-
ry Bloomberg skončila ČR z 50 zkoumaných zemí na 31. místě a zaostala tak za svými 
sousedy Německem (3.), Rakouskem (17.) a Polskem (25.). V Global Entrepreneurship 
Indexu Češi ukazují několik nepříznivých charakteristik, hlavně malou toleranci k pod-
nikatelskému riziku, negativní náhled na podnikatele (jako tvůrce hodnoty), a skeptic-
ký pohled na podnikatelské příležitosti.

Nedostatek ambicí být světovým hráčem také nejspíš přispívá k tomu, že česká eko-
nomika je ekonomikou dodavatelskou. Největší přidanou hodnotu si ale u sebe nechá 
ten, kdo drží značku, technologii a podnikatelské riziko.

Co se dá zlepšit a jak to dělají jinde?

V době, kdy nás od změny režimu dělí jedna celá generace, musíme zvýšit svou aspi-
raci a začít se srovnávat se zeměmi jako Finsko, Dánsko, Jižní Korea nebo Nizozemsko, 
ne jen s našimi přímými sousedy. Možné kroky zahrnují:

 • Zajištění co největšího možného vstupu inovací a technologií do každodenního 
života, jako například v Estonsku, které většinu veřejných služeb digitalizovalo. 

 • Zlepšení spolupráce mezi soukromým sektorem a univerzitami – včetně nových me-
chanismů pro přidělování peněz na výzkum a hodnocení výsledků vědecké práce. 

 • Podpora podnikání jako pozitivního, hodnototvorného aspektu ekonomiky, a to jak 
finančními pobídkami (nízké daně atd.), tak prostřednictvím PR kampaní, uznáním 
ze strany představitelů státu a zveřejňováním příkladů vhodných následování. 

 • Podpora tvorby inovačních a technologických klastrů a inkubátorů s cílem napo-
moci výměně nápadů a vytvořit místo, kde se spojují nápady a financování. 

 • Směrování mladých k získávání přenositelných dovedností a vstupu do profesí, kte-
ré navazují na technologie, nikoli takových, které jsou technologiemi nahraditelné. 
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Vize pro budoucnost č. 2: 

Urbanizovanější populace – s lidmi žijícími nebo ochotnými dojíždět do center pod-
nikání a života: Lidé žijící ve větších městských oblastech generují více HDP než lidé  
v menších (venkovských) oblastech. Podle údajů americké Bureau for Economic Ana-
lysis generují oblasti s 200 000 a více obyvateli nejméně o 37 % vyšší HDP na hlavu než 
oblasti s 50 000 a méně obyvateli. Tyto údaje jsou důsledkem rozdílů v pracovních, 
vzdělávacích a volnočasových příležitostech. 

Podle Eurostatu je ČR druhou nejméně ur-
banizovanou zemí srovnávané skupiny2 – 
menší urbanizaci má jen Slovensko. Studie 
GfK (Obrázek 4) ukazuje, že 49 % Čechů 
žije ve městech s méně než 10 000 oby-
vateli, zatímco v Německu je to jen 27 % 
obyvatel. 

Při bližším pohledu na ČR vidíme významné 
rozdíly v příspěvku k HDP mezi kraji a mí-
rou zaměstnanosti. V Praze je zaměstnáno  
52 % všech občanů (přepočteno podle odpracovaných hodin), zatímco v Ústeckém 
kraji je to jen 36 %. Zároveň je průměrná mzda v Praze o 62 % vyšší než v Karlovarském 
kraji. Takové rozdíly ukazují buď na výrazný ekonomický potenciál v oblastech s nízkou 
produktivitou, nebo na potřebu motivovat Čechy k tomu, aby více cestovali za prací.

Co se dá zlepšit a jak to dělají jinde?

Téma urbanizace není jen ekonomickou otázkou. Řešením by měla být kombinace 
ochoty lidí jezdit za prací a větší koncentrace obyvatel v okolí velkých center. To může 
zahrnovat například:

 • Motivaci pracujících ke stěhování se za prací do oblastí s vyšší produktivitou (tj. do 
rostoucích krajských měst) zlepšením dostupnosti ubytování pro mladé a podporu 
prvních pracovních míst pro mladé ve městech.

 • Posilování spolupráce a vzájemnou podporu mezi místními vzdělávacími institucemi  
a krajskými městy k zajištění rychlé reakce na měnící se ekonomické potřeby kraje 
a zajištění zaměstnanosti.

 • Zlepšení využití naší husté dopravní infrastruktury k dojíždění za prací.

Dále například Finsko pomohlo k rozvoji regionů:

 • Motivací měst k identifikaci toho v čem jsou známá a dobrá, a tím přilákání dalších 
obyvatel.

 • Vyzváním všech krajských měst k vytvoření jasného plánu na udržení trvalého růs-
tu počtu obyvatel akvizicí menších obcí v okolí (po vzoru finského města Kuopia 
na začátku 21. století).

2 Srovnávaná skupina zahrnuje Slovensko, Holandsko, Estonsko, Finsko, Švédsko, Německo, Polsko a Irsko. Urbanizovaná oblast je de-
finována jako oblast s minimální hustotou obyvatelstva 1 500 na kilometr čtvereční, a alespoň 50 000 obyvatel.
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Obrázek 4: Část obyvatel žijících  ve městech podle velikosti

Zdroj: GfK



Vize pro budoucnost č. 3: 

Mobilizace kapitálu: Práce je jen jednou částí hospodářské produktivity. Velmi důle-
žitý je i investovaný kapitál. Analýza českého HDP ukazuje, že práce přispívá přibližně 
40 %, zatímco kapitál celými 50 % (zbytek jsou čisté daně). Česká republika v posled-
ních deseti letech ve srovnání s Německem, Nizozemskem a Finskem výrazně méně 
investovala. Pokud by měla ČR dorovnat rozdíl v investici na pracovní místo vůči těmto 
zemím, musela by nainvestovat dodatečných 376 miliard EUR (10 bilionů Kč) neboli 
dvojnásobek svého ročního HDP. 

Potřebný kapitál může přijít od zahraničních nebo domácích investorů. U zahraničních 
investic (FDI) došlo k výraznému snížení od začátku století, kdy se zahraniční investice 
pohybovaly na úrovni 7 % HDP, na dnešní úroveň, která od r. 2007 sotva překračuje  
3 %. Situace se mírně lepší: agentura CzechInvest oznámila dalších 78 miliard Kč  
v roce 2015, což by míru FDI zvýšilo nad úroveň 4 % HDP v tomto roce. 

Doma vypadá situace 
zcela jinak. Na obráz-
ku 5a vidíme, že Česká 
republika má nejniž-
ší poměr bankovních 
půjček ke vkladům. 
Na jednu stranu tato 
čísla ukazují na kon-
zervativnost české-
ho bankovnictví, na 

druhou stranu na nízkou ochotu českých společností investovat – podíl jejich půjček  
k HDP představuje 20 %, což je druhé nejnižší číslo ze srovnávané skupiny. To vše je 
ještě zvýrazněno jednou z nejmenších velikostí kapitálového trhu v poměru k HDP.

České firmy také drží 
velmi vysokou úro-
veň vlastní hotovos-
ti, jak ukazuje podíl 
firemních depozit na 
HDP na obrázku 5b 
(v ČR 19 %, což je tře-
tí nejvyšší podíl HDP 
z referenční skupiny).

Co se dá zlepšit a jak to dělají jinde?

První sada opatření se týká FDI. To může zahrnovat:

 • Další posílení CzechInvestu jako agentury odpovědné za získávání investic do České  
republiky.

 • Větší zapojení dalších státních institucí (včetně měst) do tohoto úkolu.

V oblasti mobilizace domácích zdrojů je Česká republika v relativně unikátní pozici. Čás-
tečně se tato úloha vrací k podnikavosti a podpoře inovací. Každopádně k úspěchu bude 
potřeba kombinace regulatorních a právních změn, které musí vzniknout v diskuzi mezi 
českými bankami, jejich zahraničními vlastníky, ČNB a vládou. Recept není přímočarý, cíl 
však ano. Český bankovní sektor musí výrazně posílit svoji roli zprostředkovatele.

PROCENTA
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Obrázek 5a: Poměr bankovních půjček ke vkladům

Zdroj: ECB
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Obrázek 5b: Poměr korporátních vkladů k HDP

Zdroj: Světová banka, MMF



ODKUD RŮST pŘiJDE: NEJpRODUKTiVNĚJŠÍ  
A EXpORTNÍ SEKTORY

Doposud jsme se zabývali obecnými principy, jimiž by se ČR měla krátkodobě a dlou-
hodobě řídit. Důležité je ovšem také mít jasno v tom, která odvětví vytváří pro Českou 
republiku hodnotu. 

Česká ekonomika je orientovaná na export, přičemž přes dvě třetiny exportní hodno-
ty generují výrobní odvětví – a zejména dva jeho sektory, strojírenství a elektronika  
(28 %) a motorová vozidla (22 %). 

Ve srovnání efektivity práce a kapitálu pak dobré podmínky pro další růst vykazuje 
šest odvětví: zdravotnictví a školství, finanční a jiné poradenství, telekomunikace, IT 
a média a tři výrobní sektory (strojírenství a elektronika, motorová vozidla, výrobní 
materiály) – viz obrázek 6. Při podrobnějším zkoumání pak nad ostatními vyčnívá 
chemický, automobilový, farmaceutický a rychloobrátkový průmysl, IT a poradenství).

Existují tedy tři oblasti ekonomiky, na které by se ČR měla zaměřit:

 • Tří hlavní výrobní sektory, které tvoří většinu českého exportu (strojírenství a elek-
tronika, motorová vozidla, výrobní materiály).

 • „Niche“ sektory, které jsou dnes svou velikostí možná méně významné, avšak vy-
kazují vysokou efektivitu práce i kapitálu (např. farmaceutický a rychloobrátkový 
průmysl). 

 • Sektory znalostní ekonomiky (IT, programování, inženýrské služby, poradenství), 
jež jsou předmětem vývozu a kapitálově produktivní. 
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ZáVĚR A DAlŠÍ KROKY

Vidíme, že k zajištění dobré konkurenceschopnosti musíme zapracovat na způsobu, 
jakým naše vláda a státní aparát fungují, vzdělávání, podnikavosti, na tom kde pracu-
jeme a jak nakládáme s kapitálem. A co je možná nejdůležitější, o tom jak přemýšlíme 
sami o sobě, o našich schopnostech a o ambicích, které si pro sebe nastavujeme.

Pro první ročník konference jsme se zaměřili na témata, která na základě naší analýzy 
mají vysokou prioritu, a je možné na nich hned začít pracovat. Z tohoto důvodu jsme 
také nezahrnuli některá již široce debatovaná a komplexní témata jako je zavedení 
Eura či důchodová a zdravotní reforma. 

Doufejme, že tato konference odstartuje řadu úspěšných a pravidelných setkání do 
budoucna. A snad příští ročníky podají zprávu o pokroku dosaženém na poli konku-
renceschopnosti a otevřou další témata. 

Členové pracovní skupiny Ekonomický potenciál, s nimiž byla studie konzultována:

Jan Bubeník, řídící partner, Bubeník Partners

Tomáš Čupr, zakladatel, Slevomat.cz a DameJidlo.cz; investor, Rohlik.cz a Twisto.cz

Martin Jahn, Managing Director, Group Fleet International, Volkswagen Group,  
prezident, Sdružení automobilového průmyslu

Radan Kubr, partner, PRK Partners

Petr Kuhn, partner, BADOKH

Taťána le Moigne, Country Director Czech Republic and Slovakia, Google 

Aleš Michl, ekonom, Raiffeisenbank

Jan Šedivý, vedoucí eClubu, ČVUT

Petr Šmída, partner, Enern

Martin Wichterle, předseda představenstva, WIKOV Industry


