
Ekologická platforma Zvonečník a Masarykova demokratická akademie
Vás zvou pod záštitou poslance Robina Böhnische na konferenci:

„Fiskální politika a multiplikační efekt“
zhodnocení a vize pro aktivní státní politiku

Konference sleduje význam aktivního a fungujícího státu a oblasti různých druhů investic (fiskální politiky). Stát 
může různé investice sám realizovat, jiné alespoň podporovat a vést k nové ekonomice. K ekonomice, která 
neplýtvá přírodními zdroji, neškodí zdraví, je založená na sociální soudržnosti a hospodaření státu se vyplácí.

Program:
10:00-11:30 Fiskální politika - cesta k nové ekonomice 

11:30-13:00 Multiplikační efekt u různých druhů investic a pobídek

Na konferenci vystoupí:
Robin Böhnisch (poslanec a předseda výboru ŽP), Vladimír Špidla (šéfporadce premiéra), 

Aleš Chmelař (Úřad vlády), Jaroslav Šulc (poradce premiéra a expert ČMKOS)
Jiří Koželouh (Hnutí DUHA), Vojtěch Kotecký (Glopolis), 

Jiří Jakl (Zvonečník, z.s.), Tomáš Tožička (Česko proti chudobě), 
Jiří Šteg (ProAlt), Michal Broža (OSN Praha), Martin Zemánek a další. 

Akce se koná 

15. února 2017 od 10:00 hod.
v sálu 205, Sněmovní 1, 

Praha 1 (Parlamentu ČR).

Prosíme zájemce o registraci na 

www.aktivnistat.cz, 
zvonecnik@seznam.cz 

či 776 877 565
Občerstvení zajištěno.

DOMÁCNOSTI DOPRAVA KRAJINA ENERGETIKAVYUŽITÍ ODPADŮ ZELEŇ ČISTÝ PRŮMYSL SLUŽBY



„Fiskální politika a multiplikační efekt“
zhodnocení a vize pro aktivní státní politiku

15. února 2017, sál 205 Sněmovní 1, Praha 1 

Program:
10:00 – 10:15 Zahájení
PhDr. Robin Böhnisch (poslanec a předseda výboru pro životní prostředí)
PhDr. Vladimír Špidla (ředitel MDA a šéfporadce premiéra ČR)

10:15 – 11:15 Fiskální politika - cesta k nové ekonomice
Aleš Chmelař, M.Sc. (role rozvojových fondů EU ve fiskální politice v ČR; Úřad vlády)
Ing. Jaroslav Šulc, CSc. (makroekonomický vývoj ČR; poradce premiéra a expert 
ČMKOS)
Mgr. Jiří Koželouh (vize pro antifosilní rozvoj; Hnutí HUHA)
Mgr. Jiří Jakl (význam kupní síly pro ekologický rozvoj; Zvonečník)
PhDr. Zbyněk Fiala (sanace bank versus lokální měnová politika)

11:15 – 11:30 Přestávka

11:30 – 12:30 Multiplikační efekt u různých druhů investic a pobídek
Ing. Jiří Šteg (dekarbonizace ekonomiky; ProAlt)
Ing. Martin Zemánek (význam stavebních investic; zástupce stavařské obce)
Mgr. Vojtěch Kotecký (analýzy multiplikace šetrné ekonomiky; Glopolis)
Mgr. Michal Broža (cíle a návratnost udržitelného rozvoje; OSN Praha)
Mgr. Tomáš Tožička (očekávání a reálný multiplikační efekt ekologických investic; 
Česko proti chudobě)

12:30 – 13:00 Přípitek a občerstvení


