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Záznam 
 

ze zasedání 139. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 
konané dne 18. září 2017 na Úřadu vlády 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 
1. Materiály k projednání 
 
1.1  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018 
1.2 Akční plán pro Společnost 4.0 
1.3  Závěrečná zpráva o činnosti odborné komise pro důchodovou reformu 
1.4 Vyhodnocení Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti 
1.5 Stav čerpání prostředků z fondů EU 
1.6 Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení 

realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč 
 
2. Různé 
 
Přílohy: 

• Prezenční listina 

• Návrhy usnesení SP ČR k bodům plenární schůze 

• Stanovisko KZPS ČR k podkladovým materiálům  

• Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2018  
 

Průběh jednání 
 

Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR Mgr. Bohuslav Sobotka (dále jen 
„předsedající“), který v úvodu přivítal účastníky a informoval o rozhodnutí Předsednictva RHSD ČR 
a projednání bodu 1.6 jako druhého bodu programu v návaznosti na projednání návrhu zákona 
o státním rozpočtu. 
 
 
Bod 1.1  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018 
Ministr financí Ing. Ivan Pilný představil základní údaje návrhu, přičemž předpokládané příjmy 
státního rozpočtu činí 1 302 mld. Kč a výdaje 1 352 mld. Kč, navrhovaný deficit tak činí 50 mld. Kč. 
V průběhu projednávání došlo k navýšení příjmové strany rozpočtu o cca 23 mld. Kč vzhledem 
k příznivější predikci makroekonomického vývoje. Na základě dohody rovněž došlo k navýšení 
prostředků na tarifní platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 15 % a ostatních 
zaměstnanců odměňovaných prostřednictvím státního rozpočtu o 10 %. Existující rezervy budou 
využity na zajištění prostředků na výstavbu dopravní infrastruktury a podporu výzkumu, vývoje 
a inovací. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák ocenil zejména změnu predikce vývoje příjmů státního 
rozpočtu v návaznosti na vývoj národního hospodářství i navržené využití nespotřebovaných 
prostředků v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Kriticky se vyslovil k nedostatečnému 
investičnímu zaměření návrhu, a to zejména v oblastech dopravní infrastruktury a výzkumu, vývoje 
a inovací, a podpořil navržené navýšení tarifních platů pedagogických pracovníků a zvýšení 
rozpočtu vysokých škol. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner uvedl, že hlavní priority obou zaměstnavatelských delegací jsou 
společné a patří mezi ně především snaha o zvýšení objemu investic, rozvoj školství a podpora 
výzkumu, vývoje a inovací. Tyto oblasti jsou pro další rozvoj ekonomiky klíčové. Konkrétní 
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připomínky týkající se rozpočtových kapitol ministerstev práce a sociálních věcí a kultury jsou 
obsaženy v písemném stanovisku, jež je přílohou záznamu. Státní rozpočet v navržené podobě 
nedostatečně reaguje na některé aktivity vymezené například v Akčním plánu na podporu 
hospodářského růstu a zaměstnanosti, které by měly být realizovány v příštím roce. Závěrem 
připomněl, že otázka výstavby dopravní infrastruktury je důrazně akcentována rovněž na úrovni 
krajských tripartit, včetně problematiky dostavby pražského okruhu.  
Viceprezident KZPS ČR Ing. Václav Matyáš vyjádřil naději, že v roce 2018 nebude problém se 
smluvním zajištěním a zahajováním veřejných zakázek na nové investiční akce v oblasti výstavby 
dopravní infrastruktury, a upozornil na podhodnocení prostředků na investorskou přípravu staveb 
v rozpočtovém výhledu na roky 2019 a 2020. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA zdůraznil, že návrh státního rozpočtu 
nekompenzuje schválený nárůst prostředků na odměňování v oblasti sociálních služeb. 
Zaměstnavatelé ve veřejných službách také nebyli přizváni k jednání o zvýšení platů ve veřejných 
službách a správě, v této souvislosti uvedl, že zvýšení platů již od 1. listopadu 2017 bude 
způsobovat problémy rozpočtům krajských a místních samospráv. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Martin Pýcha upozornil na omezení rozpočtu Ministerstva 
zemědělství ve srovnání s letošním rokem, což může mít za následek neudržitelnost již 
probíhajících projektů.  
Předseda ČMKOS Josef Středula poděkoval vládě za způsob projednávání návrhu státního 
rozpočtu se sociálními partnery. Ocenil rovněž navržené zvýšení důchodů, úpravy v platové oblasti 
provedené s účinností od 1. července 2017 a navýšení plateb za pojištěnce, za něž hradí zdravotní 
pojištění stát. Vzhledem k optimističtějšímu očekávání makroekonomického vývoje v roce 2018 je 
na příjmové straně rozpočtu stále dostatečná rezerva, jež by mohla být využita například k rozvoji 
investic. Tato oblast je dlouhodobě podceňována a výsledky hospodaření státu tak dlouhodobě 
neodpovídají schváleným rozpočtům na jednotlivé roky. Předložený návrh rovněž nezahrnuje 
návrh na valorizaci životního minima, kriticky se vyslovil také ke snížení objemu prostředků na 
aktivní politiku zaměstnanosti. Pozornost je třeba věnovat také oblasti kultury, ochrany životního 
prostředí a dalším.  
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková 
upozornila, že návrh v části věnované sociálním službám nereaguje na dvojí dofinancování 
sociálních služeb provedené v roce 2017 a nezahrnuje ani prostředky na zvýšení platů realizované 
od 1. července 2017. Požádala, aby prostřednictvím státního rozpočtu byla alokována částka na 
dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném 
provozu. 
Předseda ASO Bohumír Dufek ocenil systematické vyjednávání s vládou o podobě rozpočtu 
a kritizoval nerealizované ambice vlády v případě potřebných změn stavebního zákona, 
neschválení novely zákoníku práce Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a nedostatečnou 
valorizaci důchodů ve vazbě na ekonomický růst. 
Předsedající uvedl, že vzhledem k nízké nezaměstnanosti a snaze zvýhodnit pracovní činnost 
nemá vláda v úmyslu zvýšit částky životního a existenčního minima, zvýšení rozdílu mezi mzdou 
a sociálními dávkami je v tomto kontextu žádoucím jevem, jemuž odpovídá i zvýšení minimální 
mzdy v průběhu volebního období o 43 %. Další jednání o státním rozpočtu budou vedena snahou 
o akcentování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, financování vysokých škol 
a výzkumu, vývoje a inovací, to vše při dodržení plánovaného schodku ve výši 50 mld. Kč.  
V otázce financování výstavby dopravní infrastruktury doporučil zvážit využití úvěrových prostředků 
od Evropské investiční banky. 
Ministr financí Ing. Ivan Pilný reagoval na vznesené připomínky, vyjádřil se zejména k příjmové 
straně rozpočtu s tím, že predikce vývoje rozpočtu v roce 2017 je značně obtížná vzhledem 
k probíhajícím korekcím a čerpání finančních prostředků EU. Pro rok 2018 je třeba upozornit na 
nedostatek pracovních sil a s tím související limity pro podnikatelské kapacity zejména ve vztahu 
k exportním možnostem. Z tohoto pohledu navržený rozpočet nemá investiční charakter, což není 
vzhledem k hospodářskému růstu správný postup. 
Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka informoval o pokračujících jednáních mezi resorty 
zemědělství a financí ve snaze o nalezení kompromisu a zajištění dostatečných prostředků pro 
financování potřebných programů.  
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Náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. uvedl, že v navrženém rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury činí rozdíl mezi projektovými cenami a rozpočtem cca 12,5 mld. Kč, 
nicméně klesající ceny zakázek mohou znamenat dílčí snížení rozpočtového požadavku. 
Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová připomněla každoroční vyjednávání 
o navýšení prostředků na sociální služby i požadované navýšení počtu systemizovaných míst 
Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil, že radikální snížení prostředků na aktivní politiku 
zaměstnanosti může ohrozit fungování poskytovaných služeb, vzhledem k celkovému objemu 
státního rozpočtu přitom požadovaná částka nepředstavuje ohrožení plánovaného schodku.  
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková požádala 
o úpravu návrhu rozpočtu na sociální služby tak, aby v roce 2018 nemuselo dojít k dalšímu 
dofinancování těchto služeb v průběhu roku. 
Předsedající poděkoval za přednesená stanoviska, jež budou zohledněna při dalším projednávání 
návrhu. Vláda by měla návrh schválit na své schůzi dne 25. září 2017. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál a vyslovuje poděkování vládní straně za systematický přístup k projednání návrhu 
státního rozpočtu se sociálními partnery. 
 
Strana zaměstnavatelů: 

• vnímá státní rozpočet jako politický a nesystémový; 

• upozorňuje na rizika pro budoucnost, kdy ekonomický růst může být nižší a pouhé 
navyšování primárně neinvestičních a mandatorních výdajů nestabilitu a systémové 
problémy neřeší; 

• varuje před nedostatečným finančním zajištěním výzkumné činnosti a požaduje 
respektování usnesení vlády v oblasti výzkumu a vývoje s tím, že nynější rozpočet 
v této oblasti je diskriminační vůči průmyslovému výzkumu. Je nutné vnímat 
podporu aplikovaného výzkumu jako podporu oblasti, která v budoucnu pomůže 
generovat daňové příjmy; 

• varuje před nedostatečným finančním zajištěním zahájení nových a plánovaných 
dopravních staveb. 

 
Strana odborů: 

• připomíná dlouhodobý nesoulad mezi navrženými výdaji státního rozpočtu 
a skutečnými výsledky hospodaření vedoucí k neplánovaným přebytkům státního 
rozpočtu s tím, že tyto prostředky by bylo možno využít například v investiční 
oblasti; 

• upozorňuje na nedostatečné zajištění prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, 
jež může ve svém důsledku ohrozit kvalitu a fungování služeb poskytovaných v této 
oblasti; 

• požaduje dostatečné navýšení prostředků na sociální služby tak, aby byla zajištěna 
jejich činnost a v průběhu roku 2018 nemuselo docházet k jejich dofinancování. 

 
 
Bod 1.6 Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení 

realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč 
Náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. shrnul aktuální vývoj investorské přípravy 
staveb dopravní infrastruktury s tím, že vzhledem k probíhajícím správním řízením není v daném 
okamžiku možné přesně určit stavby, k jejichž zahájení dojde ještě do konce roku 2017. Upozornil 
rovněž, že předložený materiál obsahuje seznam staveb, k jejichž zahájení by mělo dojít ve 
sledovaném období, a není tak výčtem všech prioritních projektů pro delší časové období. 
Předseda ASO Bohumír Dufek uvedl, že i přes pozornost, která je prioritním stavbám po celé 
volební období věnována, nedošlo ve skutečnosti k hmatatelnému pokroku, což je mimo jiné 
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způsobeno neshodami zainteresovaných resortů nad podobou novelizace stavebního zákona. 
K realizaci staveb přitom nepomohlo ani vyjednání výjimky z požadavků Evropské komise na 
platnost posudků vlivu na životní prostředí. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák zdůraznil, že výstavba dopravní infrastruktury je spolu s e-
Governmentem nejhorším výsledkem činnosti vlády v tomto volebním období. Prezentovaný 
průběh rekonstrukce dálnice D1 nelze zahrnovat mezi projekty výstavby dopravní infrastruktury, 
neboť se nejedná o výstavbu infrastruktury, ale jen její opravu. V této souvislosti upozornil, že se 
při financování nelze spoléhat na prostředky Evropské unie, neboť přísun těchto prostředků do ČR 
není dlouhodobě udržitelný. Mnoho problémů je způsobeno nedostatky v územním řízení, 
neschopností vlády shodnout se na účinné novelizaci stavebního zákona i problémy při správních 
řízeních.  
Viceprezident KZPS ČR Ing. Václav Matyáš podpořil využití úvěrových prostředků od Evropské 
investiční banky po ukončení financování prostřednictvím ESI fondů a upozornil, že ke skutečné 
akceleraci výstavby nedošlo. Kromě již zmíněných problémů při výstavbě zmínil rovněž nevhodně 
nastavené podmínky veřejných zakázek a výběr zhotovitele dle kritéria nejnižší nabídnuté ceny. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner informoval o projednávání problematiky na zasedání Rady 
hospodářské a sociální dohody Královéhradeckého kraje a kriticky se vyslovil ke stavu příprav 
výstavby zbývajících úseků pražského okruhu. 
Prezidentka SOCR ČR Ing. Marta Nováková upozornila na zvažovaný zákaz vjezdu kamionů nad 
12 metrů délky do hlavního města, což značně ohrožuje nejen zásobování, ale i životní prostředí 
v Praze. 
Předsedající rekapituloval klíčové úspěchy vlády v této oblasti, mezi něž patří zahájení výstavby 
několika úseků dálnice D3, dostavba dálnice D8, rekonstrukce dálnice D1 a opravy mnoha úseků 
silnic druhých a třetích tříd. Problémem jsou však četné obstrukce ze strany ekologických iniciativ. 
Teprve v příštím volebním období lze očekávat rozsáhlé zahajování výstavby díky kvalitní přípravě 
realizované současnou vládou. 
Náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. reagoval na přednesené podněty a ocenil, že 
úspěšné vyjednávání s Evropskou komisí o posudcích vlivu na životní prostředí mělo 
nezanedbatelný vliv na uspíšení výstavby. Závěrem připomněl z hlediska dopravní sítě státu 
jednoznačně negativní stanovisko Ministerstva dopravy k zákazu vjezdu vozidel nad 12 metrů 
délky do hlavního města Prahy.    
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová zdůraznila, že vyhlašování veřejných zakázek, 
u nichž jediným hodnoticím kritériem je cena, je zcela v odpovědnosti konkrétního zadavatele, 
neboť legislativa umožňuje soutěže i podle jiných kritérií. Ve věci opakovaných odvolání 
ekologických iniciativ jsou stavební úřady připraveny zamítat ta odvolání, jež jdou nad rámec 
statutu těchto iniciativ, respektive účelu, pro nějž jsou zřízeny. Ministerstvo pro místní rozvoj 
začíná již nyní pracovat na rekodifikaci stavebního práva na základě tezí, jež byly projednány i se 
zástupci sociálních partnerů. S tím souvisí i nová právní úprava vyvlastňování. 
 

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

• konstatují téměř nulový pokrok v této oblasti; 

• upozorňují na národohospodářský význam dopravních staveb a na nutnost dodržení 
stanoveného harmonogramu, a to zejména u prioritních dopravních staveb; 

• požadují zvážit dopady související s technickým provedením zákazu vjezdu kamionů 
nad 12 metrů délky do hlavního města Prahy; 

• žádají o zpracování analýzy dopadů takového zákazu na zásobování, náklady 
dopravců, navýšení nehodovosti a celkového vlivu na životní prostředí. 
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Bod 1.2 Akční plán pro Společnost 4.0 
Koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý zdůraznil, že předložený materiál byl připraven 
s cílem komplexně uchopit problematiku Společnosti 4.0 a zareagovat na změny, jež přináší tzv. 
čtvrtá průmyslová revoluce. Jedná se o zastřešující dokument pro oblast digitální agendy, který 
obsahuje směřování vládní politiky a klíčová opatření pro rozvoj digitálního trhu a formuluje i další 
prioritní úkoly v rámci celospolečenských výzev spojených se zaváděním digitálních technologií 
a jejich dopady na ekonomiku i společnost. Akční plán bude dále aktualizován na základě 
aktuálního vývoje a potřeb a na základě dalších diskusí i se sociálními partnery. 
Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil roli koordinátora digitální agendy, upozornil však na 
nezbytnost vytyčení dostatečných kompetencí a personální zajištění této agendy, nejlépe v rámci 
státní služby. Otázka digitalizace by se měla dostat i do programového prohlášení nové vlády jako 
jeden z pilířů hospodářské politiky a být promítnuta i do návrhu státního rozpočtu na rok 2019.  
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák připomněl rychlý rozvoj digitalizace a robotizace, přičemž dle 
aktuálního průzkumu je ČR v úrovni robotizace na 12. místě v rámci EU a na 19. místě na světě. 
Vzhledem k významu problematiky by měla být tato agenda koordinována z úrovně předsedy 
vlády. 
Ředitel sekce hospodářské politiky SP ČR Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA ocenil zapracování 
připomínek uplatněných SP ČR, materiál však neobsahuje stanovení priorit jednotlivých opatření 
a identifikaci hlavních úkolů. Funkce digitálního koordinátora by měl být za nové vlády ukotvena 
v rámci Úřadu vlády, a to v rámci služebního zákona se zachováním provázanosti s evropskou 
agendou. Aktivity koordinátora by měly být doplněny o kampaň v oblasti obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů, měly by být přijaty závazné zásady pro tvorbu digitálně přívětivé 
legislativy a mělo by být zajištěno čerpání prostředků z fondů EU na digitalizaci veřejné správy.  
Viceprezident KZPS ČR Ing. Václav Matyáš upozornil na přerušení projednávání koncepce 
zavádění metody BIM v ČR vládou a požádal o přijetí tohoto materiálu na příští schůzi vlády. 
Předsedající upřesnil, že projednávání koncepce zavádění metody BIM bylo přerušeno vzhledem 
k požadavku na vznik nové agentury a vytvoření nových systemizovaných míst. Jednání bude 
pokračovat na příštím jednání vlády. 
Prezidentka SOCR ČR Ing. Marta Nováková ocenila přípravu materiálu i zapojení sociálních 
partnerů, vytyčené úkoly by však měly být řazeny dle priorit a rozděleny v časových osách. 
Problém může představovat i rozpočtové zajištění realizace jednotlivých opatření. 
Viceprezidentka HK ČR Ing. Irena Bartoňová Pálková upozornila na nedostatečný pokrok v e-
Governmentu, přičemž ani předložený akční plán neobsahuje konkrétní a rychle realizovatelné 
kroky v této oblasti. Podpořila také požadavky na ukotvení pozice digitálního koordinátora 
a stanovení jasných kompetencí.   
Koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý reagoval na přednesené podněty a zdůraznil, že 
ukotvení pozice digitálního koordinátora včetně stanovení důležitosti této agendy bude 
v kompetenci příští vlády.  
Státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař, MSc. informoval o připravovaných 
doprovodných akcích k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů. 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová doplnila informace o čerpání finančních 
prostředků určených na e-Government z Integrovaného regionálního operačního programu ze 
strany některých resortů, jež není dostatečné. 
 

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

• vyzývají budoucí vládu, aby se digitalizace stala jedním z pilířů hospodářské politiky 
státu; 

• požadují doplnění akčního plánu a zaměření koordinátora digitální agendy na: 
o informační kampaň k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů nejen 

směrem k veřejné správě, ale také směrem k firmám a všem dotčeným 
subjektům; 



Úřad vlády České republiky 
Rada hospodářské a sociální dohody ČR  

 

 

Strana 6 (celkem 8) 

o přijetí závazných zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy; 
o zajištění čerpání finančních prostředků z ESI fondů na digitalizaci veřejné 

správy; 

• požadují zajištění: 
o institucionálního ukotvení funkce koordinátora digitální agendy např. v rámci 

služebního zákona s dostatečnými pravomocemi tak, aby se jednalo 
o nadresortní funkci, která bude respektována, a zajištění provázanosti 
činností koordinátora digitální agendy s evropskou agendou; 

o zapojení sociálních partnerů do tvorby nové koncepční verze Akčního plánu 
pro Společnost 4.0, na níž je třeba začít pracovat co nejdříve. 

 
 
Bod 1.3  Závěrečná zpráva o činnosti odborné komise pro důchodovou reformu 
Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. shrnul 
činnost odborné komise s tím, že z deseti návrhů komise je již osm promítnuto do platné 
legislativy, přičemž tyto návrhy se týkají všech tří pilířů důchodového systému. Zdůraznil, že 
spolupráce se sociálními partnery při činnosti komise byla dlouhodobá a velmi aktivní, což nelze 
konstatovat o všech členech komise delegovaných jednotlivými politickými stranami. Kromě 
závěrečné zprávy je dopracováván i tezaurus problémů a návrhů k předložení k řešení příští vládě, 
jenž obsahuje šest problémů obecné povahy, patnáct problémů prvního pilíře, čtyři problémy pilíře 
třetího a tři problémy veřejné správy důchodového systému. Na základě výsledku činnosti komise 
lze konstatovat, že radikální reforma důchodového systému potřeba není a nebude, na druhou 
stranu však nelze souhlasit s názorem, že postačují jen drobné změny parametrického charakteru, 
aby mohl systém dlouhodobě fungovat. Problematika zajištění na stáří by měla být svěřena 
dlouhodobě a trvale fungujícímu orgánu, jenž by vycházel z odborných poznatků a výzkumů. Je 
třeba zahájit práce na simultánních změnách daňového a důchodového systému a systému 
nepojistných sociálních dávek. 
První viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA ocenil činnost komise, zdůraznil však, že ani této 
vládě se nepodařilo dosáhnout hlubší shody politických stran zastoupených ve sněmovně nad 
dlouhodobou koncepcí důchodového systému, jenž by měl být především stabilní a předvídatelný. 
Připomněl, že strana zaměstnavatelů souhlasila s ukončením automatického zvyšování věku 
odchodu do důchodu i se zrušením druhého pilíře. Kromě zavedení předdůchodů pro některé 
zákonem stanovené kategorie rizikových povolání nedoporučují zaměstnavatelé v rámci prvního 
pilíře výraznější změny, ale je třeba se zaměřit na kroky, jež je možné realizovat ve třetím pilíři 
a jež by směřovaly k jeho zatraktivnění pro občany. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner uvedl, že KZPS ČR se shoduje s přednesenými závěry s tím, že 
podrobnější rozbor je součástí písemně předloženého stanoviska. 
Předseda ČMKOS Josef Středula nepodpořil vznik nového orgánu, který by se důchodovou 
problematikou zabýval, a upozornil na možnou destabilizaci celého systému v  případě realizace 
programu některých politických stran.  
Místopředseda ČMKOS JUDr. Vít Samek varoval před nezodpovědnými zásahy do důchodového 
systému, mezi něž patří například návrh na diferenciaci sazeb pojistného v závislosti na počtu dětí, 
který by ve svém důsledku vedl k redukci prvního pilíře. Mezi vhodná opatření patří mírný pokles 
náhradového poměru kompenzovaný podporou třetího pilíře, přijetí anuitních pravidel pro 
vyplácení důchodů ze třetího pilíře po skončení spoření a spoluúčast zaměstnavatelů na 
důchodových nárocích osob pracujících ve velmi obtížných a složitých pracovních podmínkách. 
Diskuse by měla být dále vedena především na platformě Pracovního týmu RHSD ČR pro 
koncepci důchodové reformy. 
Předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Bc. Jan Sábel 
poděkoval vládě za zavedení tzv. hornických předdůchodů a odmítl domnělou nesystémovost 
tohoto opatření. 
První viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA upozornil, že zavedení hornických předdůchodů 
bylo správným krokem, nyní je však nezbytné zabývat se i ostatními kategoriemi rizikových 
povolání.  
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Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Ing. Iva Merhautová, MBA uvedla, že Ministerstvo 
práce a sociálních věcí se těmto tzv. náročným profesím věnuje, nicméně vymezení okruhu těchto 
profesí a osob, kterých by se nová pravidla týkala, je problematické. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
 
Bod 1.4 Vyhodnocení Akčního plánu na podporu hospodářského růstu 

a zaměstnanosti 
Předsedající připomněl, že na přípravě akčního plánu a jeho pravidelném hodnocení aktivně 
spolupracuje vláda se sociálními partnery, a to i na platformě porady ekonomických ministrů, a za 
tuto spolupráci sociálním partnerům poděkoval. 
Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil zapojení sociálních partnerů a porady ekonomických 
ministrů a požádal o využití tohoto mechanismu i v příštím volebním období. 
Rovněž prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák poděkoval za spolupráci při přípravě a hodnocení 
akčního plánu jako jednoho z nástrojů hospodářské politiky a doporučil stanovení jasných priorit 
výstavby infrastruktury, digitalizace, podpory výzkumu, vývoje a inovací a vzdělanosti. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner připomněl, že předložený materiál byl upraven na základě 
projednání se sociálními partnery v Pracovním týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku. 
 

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

• doporučují příští vládě, aby převzala a dále rozvíjela stávající nástroj pro koordinaci 
hospodářské a sociální politiky ČR, jelikož je životaschopný a osvědčil se; 

• konstatují, že z hlediska jeho efektivity a úspěšnosti je zásadní, aby celý proces 
i nadále koordinoval předseda vlády v rámci porady ekonomických ministrů za 
účasti sociálních partnerů; 

• upozorňují, že mechanismus koordinace hospodářské a sociální politiky ČR by měl 
být institucionalizován tak, aby byla v případě změny vlády zachována expertní 
kontinuita; 

• doporučují, aby rozpracované úkoly jednotlivých ministerstev byly příští vládou 
převedeny do úkolů pro nové funkční období. 

 
 
Bod 1.5 Stav čerpání prostředků z fondů EU 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová zhodnotila stav čerpání k 31. srpnu 2017. Bylo 
vyhlášeno celkem 574 výzev s alokací 560 mld. Kč, což představuje 96 % celkové alokace. 
V rámci vyhlášených výzev byly vydány právní akty v hodnotě přes 220 mld. Kč, což představuje 
téměř 40 % alokace. Podaří se tak naplnit cíl pro rok 2017. Hranice 40 % již byla překonána 
Operačním programem zaměstnanost v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí a Operačním 
programem technická pomoc v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Ke konci srpna 2017 již bylo 
příjemcům proplaceno 70 mld. Kč, což představuje 12 % hlavní alokace. Aktuálně probíhá 
přehodnocení rizik v jednotlivých operačních programech, kde dochází k určitým změnám. 
Informovala rovněž o přípravě na nové programové období po roce 2020, v rámci něhož lze 
očekávat snížení alokace cca o pětinu, a upozornila na obtíže, které lze při vyjednávání očekávat. 
Probíhá také příprava Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, na 
jejímž základě jsou připravovány priority pro financování. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák požádal o pokračování poskytování údajů pro srovnání 
čerpání v aktuálním a minulém programovém období. Z hlediska zaměstnavatelů jsou důležité 
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zejména programy v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, jež jsou pravidelně s tímto resortem 
projednávány. Závěrem upozornil na riziko požadavku na přípravu finanční strategie pro nové 
programové období již v roce 2018.  
Předseda ČMKOS Josef Středula doporučil připravit záměr dalšího postupu ve spolufinancování 
projektů ze státního rozpočtu při možném výpadku na příjmové straně a opakovaně varoval před 
důsledky realizace záměrů některých politických stran na stabilitu státního rozpočtu. 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová reagovala na přednesené podněty a uvedla, že 
vzhledem k odlišným podmínkám nelze srovnávat čerpání v minulém a současném období. 
Ministerstvo pro místní rozvoj si je vědomo nejasností ohledně podmínek a termínu zahájení 
nového programového období, proto započalo s předstihem s přípravou koncepce priorit budoucí 
kohezní politiky i východisek pro čerpání, mezi něž bude mimo jiné patřit i požadavek na novou 
klasifikaci územních celků NUTS. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
 
Bod 2 Různé 
 
Vzhledem k blížícímu se ukončení mandátu současné vlády poděkoval předsedající sociálním 
partnerům za spolupráci v uplynulých čtyřech letech. 
Za zaměstnavatelskou stranu poděkoval prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák vládě i odborům 
a ocenil udržení sociálního smíru, nastavení jasných pravidel činnosti Rady hospodářské a sociální 
dohody ČR i četnost jejích jednání a výběr témat, která se orientovala kromě sociálních otázek 
také na oblasti ekonomické. Zopakoval, že činnost tripartity v tomto volebním období byla nejlepší 
v její dosavadní historii. 
Předseda ČMKOS Josef Středula poděkoval zejména předsedovi vlády vzhledem k jeho roli při 
fungování sociálního dialogu v ČR a zdůraznil, že současná úroveň dialogu je nejlepší v historii, 
čehož výsledkem je udržení sociálního smíru po celé funkční období vlády. 
 
 
Vzhledem k projednání všech bodů programu 139. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální 
dohody ČR poděkoval předsedající účastníkům Plenární schůze a její jednání ukončil. 
 
 

 


