
Úřad vlády České republiky 
Rada hospodářské a sociální dohody ČR  
 

Záznam 
 

ze zasedání mimořádné Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 
konané dne 14. září 2018 na Úřadu vlády 

 
Program: 
 
1. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019 
 
2. Různé 
 
Přílohy: 

 Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2019 

 Stanovisko KZPS ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2019 
 

Průběh jednání 
 

Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR (dále jen „předsedající“), který 
v úvodu přivítal účastníky mimořádné plenární schůze, která má na programu jediný bod, a to 
návrh státního rozpočtu na rok 2019.  
 
 
Bod 1 Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019 
Ministryně financí shrnula základní parametry návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a příznivou 
makroekonomickou realitu, z níž tento návrh vychází. Nadále pokračuje solidní hospodářský růst 
podporovaný především spotřebou domácností a investicemi. Návrh přináší rekordní posílení 
výdajů na investice a více finančních prostředků směřujících na důchody, do školství a do dalších 
oblastí, jež v budoucnu přinesou rozvoj ČR. Deficit státního rozpočtu je plánován na 40 mld. Kč, 
což představuje pokles o 10 mld. Kč oproti prvnímu návrhu z jara letošního roku. Na základě 
dohody dosažené s odborovými svazy je do návrhu státního rozpočtu zapracováno rovněž 
navýšení prostředků na platy zaměstnanců státu v rozmezí 7,4 až 15,9 %. 
Zástupce SP ČR ocenil svolání mimořádné plenární schůze k návrhu státního rozpočtu před jeho 
projednáním vládou, upozornil však, že návrh neobsahuje základní tabulkový přehled hlavních 
údajů o vývoji ekonomiky v meziročním srovnání. Z hlediska dalšího ekonomického vývoje jsou 
klíčové mezinárodní aspekty, zejména úspěšné vyjednání podmínek odchodu Velké Británie z EU 
a zvládnutí rizik vyplývajících pro obchod z mezinárodní situace. Mezi priority rozpočtu lze zařadit 
především oblast školství, přičemž se nesmí zapomínat na technické vysoké školství, podporu 
výstavby dopravní infrastruktury včetně oprav silnic II. a III. třídy, podporu vědy, výzkumu a inovací 
a exportu. V této oblasti označil za negativní nedostatečnou podporu podnikatelských misí do 
zahraničí a neustálenou personální situaci v rámci EGAP. Kriticky se vyslovil k růstu mandatorních 
výdajů a nárůstu počtu úředníků ve veřejné sféře. 
Představitel KZPS ČR doplnil, že navýšení prostředků v oblasti výzkumu a inovací musí směřovat 
především do aplikovaného výzkumu. Nedostatečná je nadále podpora technického školství, a to 
na úrovni vysokých i středních škol. Závěrem vznesl dotaz k navýšení podpory zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením v souvislosti s nárůstem minimální mzdy. 
Zástupce UZS ČR upozornil na snížení částky alokované na obnovu materiálně technické 
základny sociálních služeb, na nedostatečné mzdové ohodnocení pracovníků v sociálních 
službách a kultuře a na stagnaci prostředků programu na podporu regionálních kulturních institucí 
i přes deklarované navýšení mezd v tomto odvětví.  
Představitel KZPS ČR požádal o navýšení národních podpor pro zemědělce o 1 mld. Kč v případě 
pozitivního vývoje státního rozpočtu v roce 2019 a o vyčlenění částky 2,5 mld. Kč na kompenzaci 
stávajících dopadů sucha v letošním roce. 
Zástupce ČMKOS poděkoval za vedení sociálního dialogu nad návrhem státního rozpočtu 
a připomněl rizika vyplývající pro nyní příznivý makroekonomický vývoj z mezinárodní situace. 
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ČMKOS pozitivně vnímá boj vlády proti daňovým únikům, v této souvislosti je třeba zintenzivnit 
další rozvoj elektronické evidence tržeb a další kroky v této oblasti. Pozitivní je také růst důchodů 
a platů s tím, že dosud nebylo dosaženo shody v růstu platů ve zdravotnictví. Kriticky se vyslovil 
k nedostatečnému objemu finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a podporu 
zaměstnávání osob obtížně umístitelných na trhu páce, což může vést k vážnému systémovému 
problému i v oblasti již přislíbených investičních pobídek. Odbory nadále požadují valorizaci 
životního a existenčního minima s tím, že je třeba vyjít vstříc těm, kteří oprávněně pobírají sociální 
dávky. Z dílčích částí návrhu se zmínil především o situaci v kultuře, sociálních službách 
a o chybějících prostředcích na univerzální službu České pošty. 
Představitel ASO ČR ocenil přípravu návrhu státního rozpočtu i navrženou výši schodku. Návrh by 
však měl být posílen o 260 mil. Kč v kapitole Ministerstva zemědělství na přípravné práce na 
účinnější zadržování vody v krajině, finanční prostředky na zahájení přípravy projektové 
dokumentace koridorů Praha – Mnichov, Praha – Brno – Vídeň a Praha – Drážďany v rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury, prostředky na řešení rizik spojených s nákazovým fondem 
ve výši 1,2 mld. Kč v kapitole Ministerstva zemědělství a na realizaci projektu elektronické 
neschopenky v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí.  
Představitel OSŽ upozornil na nezbytnost navýšení prostředků na nárůst mezd zaměstnanců 
Správy železniční dopravní cesty ve výši 0,5 mld. Kč. 
Zástupce LOK – SČL požádal o nalezení řešení pro zdravotníky s tím, že požadují pouze dodržení 
přislíbeného navýšení o 10 % ve třech po sobě jdoucích letech, nikoliv navýšení tohoto procenta. 
Avizované diferencované navýšení platů lékařů v závislosti na jejich věku může mít negativní 
dopad na motivaci zkušených odborníků a paradoxně i mladých lékařů před atestací jako 
prostředkem ke zvýšení kvalifikace i platu.  
Představitelka Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR zdůraznila, že návrhy odborů 
na zvýšení platů ve zdravotnictví o 10 % směřují do tarifů, nejde tedy o průměrné zvýšení platů, 
které lze odhadnout na přibližně 8 %. Upozornila i na množství přesčasové práce zdravotnického 
personálu, které je v rozporu se zákoníkem práce. Připomněla rovněž požadavek na navýšení 
prostředků státního rozpočtu pro oblast sociálních služeb tak, aby bylo možné dodržet přislíbené 
zvýšení finančního ohodnocení zaměstnanců.  
Zástupce ČMOS PŠ poděkoval za úspěšná jednání o navýšení platů ve školství, která přispějí 
k rozvoji vzdělávání, a požádal o promítnutí trendu navyšování rozpočtových prostředků 
směřujících do školství i do rozpočtových výhledů na další roky tak, aby docházelo ke stabilnímu 
zlepšování kvality školství. 
Zástupce HK ČR upozornil na konzervativnost odhadu dalšího ekonomického vývoje, připomněl 
vysoký podíl mandatorních výdajů na celkové výdajové straně a doporučil jeho postupné, ale trvalé 
snižování.  
Předsedající a ministryně financí reagovali na přednesené podněty a připomínky týkající se rizik 
vyplývajících z vývoje geopolitické situace na makroekonomický vývoj i jednotlivých konkrétních 
oblastí návrhu rozpočtu na rok 2019. Cílem vlády je snižování mandatorních výdajů i redukce 
neobsazených míst ve státních úřadech, tyto problémy však není možné vyřešit okamžitě. 
Rozpočet vychází z aktuálních priorit vlády, obsahuje ale i řešení problémů, jež vznikly v minulosti 
a nebyly dosud uspokojivě řešeny, ať již jde o oblast školství nebo zvyšování důchodů. Při 
zajišťování oprav silnic II. a III. tříd je nejdříve třeba přijmout systémové řešení, než budou ze 
strany státu poskytovány další finanční prostředky. V oblasti sociálních služeb je Ministerstvo 
financí připraveno navýšit tuto položku na 630 mil. Kč, což představuje růst platových tarifů o 5 %. 
Jedná se však o položku, jež vyžaduje vícezdrojové financování se zapojením rozpočtů krajů 
a obcí. V rámci jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo dohodnuto také navýšení 
položky aktivní politiky zaměstnanosti na celkovou 1 mld. Kč. Rovněž v rozpočtové kapitole 
Ministerstva kultury došlo k razantnímu navýšení o 1,7 mld. Kč s tím, že i v tomto případě apeluje 
Ministerstvo financí na větší zapojení rozpočtů krajů a obcí.  
Ministryně práce a sociálních věcí potvrdila dohodu o posílení rozpočtové kapitoly ministerstva 
a avizovala návrh na zvýšení částek životního a existenčního minima.  
Ministr zdravotnictví vysvětlil kontext financování zdravotnictví na základě úhradové vyhlášky, jež 
aktuálně představuje nejvyšší meziroční navýšení finančních prostředků v historii, a vyzdvihl 
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dohodu o úhradách mezi poskytovateli péče a zdravotními pojišťovnami. Součástí dohody je 
požadavek, aby platy ve zdravotnických zařízeních nerostly plošně. Návrh Ministerstva 
zdravotnictví proto představuje zvýhodnění zdravotních sester ve směnném provozu a mladých 
lékařů s cílem podpořit tyto nízkopříjmové skupiny zaměstnanců s tím, že musí být dán prostor pro 
osobní ohodnocení a motivační složky platu. 
Předsedající podpořil postup navržený ministrem zdravotnictví a upozornil na obtíže při 
vyjednávání se zástupci odborů o zvýšení platů ve zdravotnictví. 
Zástupci odborů rekapitulovali průběh dosavadních jednání, opakovaně vysvětlili stanovisko 
k příslibu zvýšení platů o 10 % i k soustavnému porušování zákoníku práce v nemocnicích 
a nabídli další jednání s cílem dosažení dohody o navýšení platů. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
 
 
Vzhledem k projednání všech bodů programu mimořádné Plenární schůze Rady hospodářské 
a sociální dohody ČR poděkoval předsedající účastníkům Plenární schůze a její jednání ukončil. 
 
 

 


