
Úřad vlády České republiky 
Rada hospodářské a sociální dohody ČR  
 

Záznam 
 

ze zasedání 143. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 
konané dne 13. června 2018 na Úřadu vlády 

 
Program: 
 
1. Materiály k projednání 
 
1.1  Návrh Programového prohlášení vlády ČR – stažen  
1.2 Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2019 – stažen  
1.3  Návrh zvýšení minimální mzdy 
1.4 Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení 

realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč 
1.5 Situace v oblasti kultury 
1.6 Finanční rámec společné zemědělské politiky EU po roce 2020 
1.7 Odvolání a jmenování vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro zemědělství 

a životní prostředí 
 
2. Různé 
 
Přílohy: 

• Stanovisko ČMKOS k materiálu Návrh zvýšení minimální mzdy 

• Stanoviska SP ČR k materiálům 143. PS RHSD ČR 

• Stanovisko KZPS ČR k podkladovým materiálům 
 

Průběh jednání 
 

Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR (dále jen „předsedající“), který 
v úvodu přivítal účastníky a informoval o rozhodnutí předsednictva o stažení bodů 1.1 a 1.2 
z programu dnešní plenární schůze a jejich zařazení na program příští plenární schůze, jež se 
uskuteční dne 9. července 2018 v 14:00 hod. 
 
 
Bod 1.3 Návrh zvýšení minimální mzdy 
Zástupce ČMKOS upozornil, že hodnota minimální mzdy je v ČR na jedné z nejnižších úrovní v EU 
a ČMKOS proto navrhuje její zvýšení od 1. ledna 2019 o 1500 Kč na hodnotu 13 700 Kč. Jen 
takové navýšení lze považovat za adekvátní, aby se lidé odměňovaní minimální mzdou 
nepohybovali na hranici příjmové chudoby. Obavy, že zvyšování minimální mzdy přispěje k růstu 
nezaměstnanosti, se v uplynulých letech nepotvrdily a ČR zůstává zemí s nejnižší 
nezaměstnaností v EU. Uplynulé roky naopak dokázaly pozitivní vliv zvyšování minimální mzdy na 
životní úroveň obyvatel, přičemž současný hospodářský růst se musí promítnout i do životní 
úrovně. Projednávání bodu by však nemělo být uzavřeno, neboť o navrženém mechanismu 
zvyšování minimální mzdy od roku 2020 by měla být vedena další odborná diskuse, přičemž 
poměr minimální a průměrné mzdy ve výši 40 % je pro odborovou stranu neakceptovatelný. 
Cílovou hodnotou v průběhu několika následujících let je 50 % 
Představitel ASO připomněl návrh ASO na zvýšení minimální mzdy o 1000 Kč a podrobněji se 
zmínil o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Situace, kdy došlo ke sjednocení minimální 
mzdy těchto osob se základní hranicí minimální mzdy, je bez dalších opatření neudržitelná a je 
proto zapotřebí vyčlenit potřebné prostředky státního rozpočtu ve výši přibližně 55 mil. Kč za 
účelem podpory vytváření a udržení pracovních míst pro zdravotně postižené. 
Zástupce SP ČR poděkoval vládě a Ministerstvu práce a sociálních věcí za zpracování 
valorizačního mechanismu, jehož přijetí zaměstnavatelé dlouhodobě prosazují. Nastavený poměr 
minimální a průměrné mzdy lze přitom považovat za racionální a odůvodněný. Do doby platnosti 
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tohoto mechanismu navrhuje strana zaměstnavatelů zvýšení minimální mzdy o 800 Kč od 1. ledna 
2019.  
Představitel KZPS ČR podpořil stanovisko SP ČR s tím, že poměr minimální a průměrné mzdy ve 
výši 40 % je maximum, jehož lze docílit. Připomněl přitom, že navržený mechanismus předpokládá 
i jeho pozastavení v případě negativního ekonomického vývoje. KZPS ČR zpracovává vlastní 
analýzu příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, je však nepochybné, že 
zaměstnavatele vytvářející tato pracovní místa bude třeba podpořit z prostředků státního rozpočtu. 
Zástupkyně HK ČR ocenila přístup vlády, jež vzala v potaz požadavky podnikatelské veřejnosti 
a připravila valorizační mechanismus minimální mzdy. Ovšem žádná z navržených variant nebere 
v potaz budoucí vývoj hospodářství a pracuje výhradně s pomocí zpětných ukazatelů. Proto by HK 
ČR ocenila nastavení mechanismu na základě prognózy Ministerstva financí s využitím hodnoty 
mediánového příjmu. 
Představitelka SOCR ČR podpořila jasně definovaný valorizační vzorec jako dané pravidlo, o jehož 
přesném nastavení je ještě možno diskutovat, a upozornila, že ke zvyšování minimální mzdy je 
třeba přistupovat s opatrností. Aktuálně je řešena situace drobných obchodníků ve venkovských 
oblastech, jejichž činnost je na druhou stranu komplikována například i nadměrným zvyšováním 
minimální mzdy. 
Zástupkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR připomněla přetrvávající rozdíl 
mezi minimální mzdou a hranicí příjmové chudoby a doporučila raději podpořit pracující zvýšením 
minimální mzdy, než ponechat tyto osoby v závislosti na sociálním systému.  
Představitelé KZPS ČR upozornili, že minimální mzda je základem pro kolektivní vyjednávání a od 
jejího navýšení se odvíjí navýšení i ostatních mezd, stejně jako i nejnižších úrovní zaručených 
mezd. Existují rovněž značné rozdíly mezi průměrnými mzdami ve státním sektoru, 
v podnikatelské sféře vlastněné zahraničním a domácím kapitálem a ve výrobním družstevnictví. 
Proto je nezbytné primárně změnit strukturu hospodářství a omezit výrobu subdodávek a tzv. práci 
ve mzdě. 
Náměstek ministryně práce a sociálních věcí uvedl, že průměrná mzda v národním hospodářství je 
jediným objektivním mechanismem, který je možné použít. Ministerstvo práce a sociálních věcí by 
přivítalo stanovisko RHSD ČR k navrženému valorizačnímu mechanismu, aby bylo možné zahájit 
přípravu legislativního řešení s tím, že o stanovení parametrů je možné vést další diskusi. 
Předsedající shrnul diskusi a ocenil vystoupení zástupců KZPS ČR ve věci nerovnováhy 
v hospodářství, pokud jde o problematiku odměňování v českých podnicích a podnicích se 
zahraniční majetkovou účastí. Vzhledem k této nerovnováze v jednotlivých sektorech ekonomiky je 
podrobná diskuse o účelnosti jednotného vzorce zvyšování minimální mzdy zcela na místě. Vláda 
navrhne od 1. ledna 2019 zvýšení minimální mzdy o 1000 Kč a jednání o možném zavedení 
valorizačního mechanismu od roku 2020 budou dále pokračovat. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR konstatuje, že sociální partneři 
nedosáhli shody v otázce zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019, ani v případě zavedení 
pravidelného valorizačního mechanismu minimální mzdy. 
 
Vláda ČR připraví návrh nařízení vlády s pevně stanovenou částkou zvýšení minimální 
mzdy od 1. ledna 2019 a návrh novelizace zákoníku práce obsahující valorizační 
mechanismus minimální mzdy v závislosti na vývoji průměrné mzdy se stanovením poměru 
minimální a průměrné mzdy ve výši 40 % s tím, že o účelnosti tohoto postupu a výši poměru 
budou vedena další jednání. 
 
ČMKOS:  

• požaduje navýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019 o 1 500 Kč; 

• upozorňuje na převažující nevýhody navrženého valorizačního mechanismu; 

• nesouhlasí se stanovením poměru minimální a průměrné mzdy ve výši 40 % v rámci 
valorizačního mechanismu s tím, že tento poměr neodpovídá situaci v ČR.  
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ASO: 

• požaduje navýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019 o 1 000 Kč; 

• vyjadřuje zásadní nesouhlas s navrženým valorizačním mechanismem a s novelizací 
zákoníku práce v souvislosti s úpravou minimální mzdy. 

 
Strana zaměstnavatelů: 

• požaduje navýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019 o 800 Kč; 

• souhlasí se zavedením automatického valorizačního mechanismu tak, aby poměr 
minimální a průměrné mzdy činil v daném kalendářním roce 40 %. 

 
Sociální partneři požadují pro část zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se 
zdravotním postižením přijetí účinných komplexních opatření tak, aby nedošlo 
k existenčnímu ohrožení pracovních míst přizpůsobených specifickým potřebám těchto 
osob. 
 
 
Bod 1.4  Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení 

realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč 
Ministr dopravy zdůraznil, že největším rizikem výstavby dopravní infrastruktury zůstává dokončení 
majetkoprávní přípravy staveb. V tomto roce by mělo být uvedeno do provozu 42,9 km nových 
dálnic včetně modernizovaných úseků dálnice D1, v realizaci je dalších 71,5 km dálnic. Připomněl 
i problém s veřejnou zakázkou na jeden úsek dálnice D35. 
Zástupce SP ČR ocenil srovnávací charakter materiálu a jeho projednání v Pracovním týmu RHSD 
ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu. Dosavadní kvalitní projednání novely zákona o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury je třeba v rámci Parlamentu ČR dokončit tak, 
aby zákon mohl začít co nejdříve platit. Za problematické oblasti označil zejména váznoucí územní 
rozhodnutí a výkupy pozemků, kde zásadní roli hraje akceschopnost státní správy a samosprávy. 
Představitelé KZPS ČR připomněli úspěšnou činnost ŘSD i SŽDC v posledních dvou letech 
v oblasti investiční přípravy staveb. Dlouhodobý apel tak směřuje zejména k přijetí novelizace 
zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a k úpravě 
kompetenčního zákona a organizace veřejné správy v rámci budoucí rekodifikace stavebního 
práva. Klíčové je rovněž urychlení přípravy dostavby pražského okruhu. 
Zástupce ČMKOS vyjádřil připravenost sociálních partnerů podpořit příslušná opatření vedoucí 
k urychlení a zjednodušení výstavby dopravní infrastruktury, a to i při projednávání legislativních 
návrhů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Nejedná se přitom pouze o silniční dopravu, ale 
i další infrastrukturu včetně tzv. digitální dálnice. 
Zástupce ASO připomněl problémy s kompetencemi Ministerstva zemědělství ve věci 
vodoprávních řízení při projednávání novelizace stavebního zákona. Významnou a mnohdy 
opomíjenou oblastí je také železniční dopravní cesta a příprava výstavby tratí pro vysokorychlostní 
spojení.  

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
Sociální partneři vyjadřují připravenost aktivně podpořit prosazení potřebné legislativy, 
zejména novelizace zákona o podpoře výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a stavebního zákona. 
 
 
Bod 1.5  Situace v oblasti kultury 
Ministr kultury zdůraznil, že vláda má zájem na aktivním řešení nedostatku finančních prostředků 
v oblasti kultury, a představil prezentaci Česká republika – kulturní země popisující rozpočtovou 
kapitolu Ministerstva kultury, finanční zdroje vstupující do tohoto sektoru, provozní infrastrukturu 
kultury, kulturu jako zdroj ekonomických přínosů a investice do kulturní infrastruktury i do 
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zaměstnanců v kultuře. Závěrem popsal návrh rozpočtu Ministerstva kultury na rok 2019 včetně 
požadovaného a dosud nezajištěného navýšení. 
Zástupce ČMKOS ocenil dosavadní činnost pana ministra i předloženou prezentaci a požádal, aby 
v rozpočtu byly vyčleněny prostředky na požadované navýšení objemu kapitoly. K naplnění 
akutních potřeb je nezbytné navýšení rozpočtu o 1,6 mld. Kč. Multiplikační efekt kultury jako zdroje 
ekonomických příjmů je přitom neopomenutelný. 
Zástupci KZPS ČR potvrdili shodu se stranou odborů na kladném hodnocení činnosti ministerstva 
i Pracovního týmu RHSD ČR pro kulturní otázky a upozornili, že se nepodařilo dosáhnout cíle 
aproximační strategie na zvýšení objemu finančních prostředků v resortu kultury na 1 % státního 
rozpočtu. Problém je v dlouhodobém podfinancování kultury v oblasti investic a v nízké úrovni 
finančního ohodnocení zaměstnanců, kteří mají většinou vysokoškolské vzdělání. Většina 
kulturních institucí je přitom financována z rozpočtů samospráv, a to jak místních, tak krajských. 
Představitel ČMKOS – Unie orchestrálních hudebníků doplnil, že zatímco většina divadel, 
orchestrů a další živé kultury je zřizována obcemi, paměťové instituce jsou většinou v gesci krajů. 
Problém ve financování je zejména na úrovni menších měst, která vynakládají na kulturu velké 
části svých rozpočtů. V této oblasti je prostor pro změnu financování a větší zapojení státu 
například cestou posílení financování státních programů. Nedostatek prostředků se projevuje 
například tím, že až 90 % odměňování tvoří tarifní složka platu a na nenárokové složky již 
nezbývají prostředky. Proto podpořil požadavek Ministerstva kultury na navýšení objemu rozpočtu 
a požádal, aby byl závazek ke zlepšení situace součástí programového prohlášení nové vlády. 
Pokud nyní nedojde ke změně přístupu státu ke kultuře, reálně hrozí snížení dostupnosti 
profesionální kultury v ČR.  
Představitelka SOCR ČR upozornila na nedostatečné využívání institutu místních poplatků ze 
strany měst a obcí. Zvýšené příjmy z poplatků souvisejících s cestovním ruchem by přitom mohly 
být využity ve prospěch kultury. Otázkou je také možnost vázání využití takto získaných prostředků 
na konkrétní účely. 
Předsedající poděkoval za zmínku o klíčové roli krajských a místních samospráv, které se 
vzhledem ke své roli zřizovatele musejí významnou měrou na financování kultury podílet. Toto 
téma může být jedním z témat plánovaného společného jednání RHSD ČR se zástupci krajských 
tripartit. I vzhledem k situaci v odměňování v sektoru kultury je vláda proti plošnému zvyšování 
platů v rozpočtové sféře. Nicméně okamžité navýšení objemu prostředků v souladu s cíli 
aproximační strategie je v tuto chvíli nereálné. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
Sociální partneři: 

• vyjadřují podporu požadavkům Ministerstva kultury na navýšení objemu finančních 
prostředků v rozpočtové kapitole Ministerstva kultury; 

• doporučují v zájmu zvýšení objemu finančních prostředků v kultuře využití prvků 
vícezdrojového financování a navýšení prostředků státních programů pro jednotlivé 
složky kultury; 

• požadují v horizontu funkčního období této vlády naplnění cílů aproximační 
strategie, tedy dosažení objemu finančních prostředků určených na kulturu ve výši 
1 % státního rozpočtu. 

 
 
Bod 1.6 Finanční rámec společné zemědělské politiky EU po roce 2020 
Ministr zemědělství uvedl, že Evropská komise představila dne 1. června 2018 první návrh 
společné zemědělské politiky, který je pro ČR nevýhodný, neboť představuje snížení přímých 
plateb i prostředků na rozvoj venkova. Nevýhodnost vyplývá rovněž ze specifické vlastnické 
struktury zemědělství ČR, které je orientované na hospodaření na velkých celcích a v rámci 
větších družstev. Dopady opatření mohou mít likvidační charakter zejména pro horské 
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a podhorské farmy. Ministerstvo zemědělství proto tento návrh odmítá spolu s dalšími státy EU 
nejen z východní části unie. 
Představitel KZPS ČR připomněl dlouhodobé slabiny ČR spočívající v převádění prostředků 
zemědělské politiky do politiky kohezní a následně neschopnosti tyto prostředky účelně čerpat, 
ačkoliv by mohly být využity v oblasti zemědělství. Pokud nebude zemědělská politika takovým 
způsobem zneužívána a prostředky nebudou využívány na úkor českého zemědělství, je možné 
souhlasit s jejich navýšením. Současná situace je pro zemědělce naprosto zásadní, neboť má 
potenciál zlikvidovat zbytky živočišné výroby v ČR, vláda by proto měla být připravena zablokovat 
schválení víceletého finančního rámce. 
Zástupce ASO ocenil předložený materiál a upozornil zejména na vysokou míru pronájmu půdy 
v ČR a nižší platbu za hektar oproti západním zemím. Počátky tohoto problému lze hledat 
v přístupových rozhovorech před vstupem ČR do EU. Současný návrh tak představuje další 
z útoků na české zemědělství. 
Předsedající zdůraznil, že ČR musí trvat na zachování kohezní i společné zemědělské politiky, 
v tomto smyslu bude vláda při vyjednáváních postupovat s cílem získat spojence v rámci EU.  
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
 
Bod 1.7  Odvolání a jmenování vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro zemědělství 

a životní prostředí 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: 
 

• odvolává z funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro zemědělství a životní 
prostředí Ing. Jiřího Šíra; 

 

• jmenuje do funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro zemědělství a životní 
prostředí Ing. Petra Jílka, náměstka ministra zemědělství pro řízení sekce 
zemědělských komodit a ekologického zemědělství. 

 
 
Bod 2 Různé 
Zástupce ČMKOS poděkoval Ministerstvu průmyslu a obchodu za velmi dobrou koordinaci činností 
se sociálními partnery ve věci prodeje společnosti ArcelorMittal Ostrava a při jednání o clech 
uvalených na výrobky EU ze strany USA. Vzhledem k nedostatku informací ze strany společnosti 
ArcelorMittal ve věci zájemců o koupi společnosti požádal o maximálně otevřený a transparentní 
přístup i při komunikaci s Evropskou komisí. 
 
Ministr průmyslu a obchodu předložil informativní materiál týkající se pozastavení certifikace 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zástupkyně SOCR ČR 
vyslovila znepokojení ze skutečnosti, že materiál neobsahuje nápravná a preventivní opatření ve 
smyslu přijatých opatření ke zlepšení současného stavu a k zamezení opakování podobných 
situací. Vyjádřila se rovněž k výzvě na vysokorychlostní internet, jež by měla být zaměřená 
především na velké firmy, které budou mít předpoklady a technologie k naplnění cílů výzvy. 
Předsedající uvedl, že vláda se čerpání prostředků na vysokorychlostní internet intenzivně zabývá, 
aktuálně byl identifikován potenciál čerpání ve výši 3 – 4 mld. Kč. Ministr průmyslu a obchodu 
doplnil, že Akční plán je projednáván se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj i Evropské komise. 
Rovněž je připravován plán na využití celé alokace výzvy na vysokorychlostní internet, aby 
nedošlo ke ztrátě finančních prostředků. Výplaty probíhajících programů se nezastavily, ale jsou 
prozatím realizovány z národních prostředků. Zástupce KZPS ČR požádal o předložení kontrolní 
zprávy k pozastavení certifikace na zářijovou plenární schůzi RHSD ČR. 
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Zástupce KZPS ČR připomněl v návaznosti na diskusi o zemědělské problematice a investičních 
projektech vlády otázku meliorací v krajině, jež nepřispívají k hospodárnému nakládání s vodou 
a způsobují tak prohlubování následků sucha. 
 
 
Vzhledem k projednání všech bodů programu 143. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální 
dohody ČR poděkoval předsedající účastníkům Plenární schůze a její jednání ukončil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


