
Úřad vlády České republiky 
Rada hospodářské a sociální dohody ČR  
 

Záznam 
 

ze zasedání 160. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 
konané dne 20. září 2021prostřednictvím videokonference 

 
Program: 
 
1. Materiály k projednání 
 
1.1 Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 
1.2 Vládní návrh Dohody o poskytnutí státního příspěvku určeného k úhradě nákladů 

vzniklých podle ustanovení § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, na rok 2022 

1.3 Odvolání a jmenování vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské 
zdroje 

 
2. Různé 
 
Přílohy: 

• Stanovisko KZPS ČR k podkladovým materiálům 
• Stanovisko SP ČR k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022 

 
 

Průběh jednání 
 

Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR Ing. Andrej Babiš (dále jen 
„předsedající“), který v úvodu přivítalúčastníky astručně představil program jednání s tím, že 
přednostně bude projednán bod 1.2. 
 
 
Bod 1.2  Vládní návrh Dohody o poskytnutí státního příspěvku určeného k úhradě 

nákladů vzniklých podle ustanovení § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2022 

Náměstek ministryně práce a sociálních věcí Ing. Michal Pícl představil návrh dohody, který byl 
v souladu s metodickým postupem schválen vládou a obsahuje projekty sociálních partnerů 
posouzené na základě účelnosti, efektivity a hospodárnosti. Vzhledem k blížícímu se konci roku 
2021 požádali sociální partneři rovněž o předběžné schválení opatření realizovaných podle 
ustanovení § 320a písm. b) zákoníku práce na letošní rok před jejich předložením vládě. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák vyjádřil za zaměstnavatelskou stranu souhlas s předloženým 
návrhem i představeným postupem. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner upozornil, že návrh státního rozpočtu na rok 2022 neobsahuje 
finanční prostředky na opatření realizovaná v souladu s § 320a písm. b) zákoníku práce, a požádal 
vládu o vyčlenění prostředků ve výši 34 mil. Kč, tedy v objemu opatření navrhovaných pro rok 
2022, na pokrytí tohoto mandatorního výdaje. 
Předseda ČMKOS Josef Středula podpořil za stranu odborů návrh dohody i postup navržený pro 
schválení opatření podle § 320a písm. b) zákoníku práce pro rok 2021. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR schvaluje předložený vládní 
návrh dohody.  
 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR schvaluje návrhy opatření 
v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu 
nebo nemocí z povolání v souladu s ustanovením § 320a písm. b) zákoníku práce pro rok 
2021 tak, jak byly projednány a schváleny Pracovním týmem RHSD ČR pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, a vyjadřuje souhlas s vládním návrhem dohody RHSD ČR 
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o poskytnutí státního příspěvku určeného k úhradě nákladů vzniklých podle citovaného 
ustanovení za předpokladu, že v rámci meziresortního připomínkového řízení a v průběhu 
schvalování vládou nedojde k žádným změnám opatření schválených Pracovním týmem 
RHSD ČR pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.Plenární schůze RHSD ČR v návaznosti 
na uvedené žádá MPSV, aby návrhy opatření urychleně předložilo do meziresortního 
připomínkového řízení a vláda ČR je následně projednala na svém zasedání. 
 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR žádá vládu o vyčlenění finančních 
prostředků ve státním rozpočtu na rok 2022 na pokrytí mandatorního výdaje na úhradu 
nákladů vzniklých podle ustanovení § 320a písm. b) zákoníku práce v předpokládané výši 
34 mil. Kčk zabezpečení realizace navrhovaných opatření v souladu se schválenými 
prioritami 2021 – 2022. 
 
 
Bod 1.1 Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová představila návrh státního 
rozpočtu na rok 2022 včetně základních parametrů a makroekonomického rámce a podrobněji 
popsala výdajovou i příjmovou stranu rozpočtu. V příštím roce se předpokládá další oživení 
spotřeby i hospodářského růstu, za pozitivní lze označit vývoj na trhu práce, na druhou stranu jsou 
v ekonomice patrné značné inflační tlaky. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák vyjádřil obavy o vývoj strukturálního salda rozpočtu, a to 
pokud jde o jeho výši i strukturu, jež není způsobena jen výdaji spojenými s epidemií koronaviru 
a hospodářským cyklem. Je třeba ocenit navýšení výdajů na investice, v této souvislosti požádal 
o bližší informace o výši výdajů na výzkum a inovace ve střednědobém rozpočtovém výhledu 
a upřesnění rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová zdůraznila, že je připraveno 
snižování strukturálního deficitu v následujících letech, jedná se však o citlivou otázku vzhledem 
k rizikům spojeným s negativním vlivem nahospodářský růst. Návrh rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury počítá s výdaji ve výši 130,5 mld. Kč a rozpočet investic do výzkumu, 
vývoje a inovací odpovídá návrhu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, a to i v návrhu 
střednědobého rozpočtového výhledu, kde budou konkrétní částky každoročně upřesňovány. 
Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil na prohlubování daňové nespravedlnosti, k jejímuž 
postupnému odstraňování by napomohlo zahájení diskuse o nastavení podílu jednotlivých daní na 
celkových příjmech rozpočtu na základě statistiky podílu jednotlivých skupin poplatníků na 
naplňování státního rozpočtu. Důležité by bylo rovněž větší propojení mezi rozpočtovou 
a měnovou politikou. V kontextu aktuální situace lze návrh rozpočtu označit za realistický, ocenitje 
zapotřebí zejména podporu seniorů, pracovníků ve zdravotnictvía rodin s dětmi, pozitivní je také 
nárůst výdajů na investice. Návrh však nepočítá s náklady na boj s epidemií pro případ zhoršení 
situace a nutnosti opětovného omezování chodu ekonomiky. Největší obavy má z vývoje inflace, 
dynamického růstu cen energií a problémů vyplývajících ze zapojení sektoru dopravy do systému 
emisních povolenek. Závěrem požádal o řešení mimořádných nákladů České pošty v souvislosti 
s epidemií ve výši 750 mil. Kč a nákladů za univerzální službu ve výši 400 mil. Kč.  
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová připustila možnou diskusi 
o nastavení podílu jednotlivých daní na celkových daňových výnosech, v současné situaci je však 
na místě vzhledem ke křehkému hospodářskému růstu v době po epidemii zdrženlivost v daňové 
oblasti. Případné výdaje na boj s epidemií nejsou v návrhu rozpočtu zahrnuty, neboť je nelze v tuto 
chvíli predikovat, navíc se s žádnými dalšími omezeními v ekonomické oblasti již nepočítá.Ke 
koordinaci rozpočtové a měnové politiky uvedla, že je třeba vycházet z nezávislého postavení 
České národní banky při řízení měnové politiky. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner poděkoval za navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury a výdajů na výzkum, vývoj a inovace v souladu s požadavky Rady vlády, upozornil 
však, že příjmová strana rozpočtu je postavena na predikcích vývoje velkých firem a nezohledňuje 
problémy, s nimiž se potýkají malé a střední podniky i celé odvětví stavebnictví. Tyto podniky se 
nyní musí přizpůsobovat složité situaci a přijímat mnohdy drastická opatření, která se projeví na 
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jejich hospodaření a tedy i na příjmové straně rozpočtu. Detailnější rozbor je obsažen ve 
stanovisku, jež je přílohou záznamu z plenární schůze.  
Předseda ASO ČR Bohumír Dufek uvedl, že navržený deficit nepředstavuje v této době problém 
a odpovídá aktuální situaci. Problematický je však dramatický nárůst cen energií, v této souvislosti 
požádal předsedu vlády, aby se při jednáních na evropské úrovni zasadil o revizi systému 
emisních povolenek, který k nárůstu cen přispívá klíčovou měrou. Vyjádřil také přesvědčení, že 
bude dosaženo kompromisu při jednání o navýšení platů, zejména u zdravotnických pracovníků, 
i při jednáních o výši minimální mzdy pro příští rok.  
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. upozornil na rychlejší růst plánovaných mandatorních 
výdajů, a to zejména v sociální oblasti, než je celkový růst výdajové stránky rozpočtu. Na druhou 
stranu dochází k nárůstu výdajů na výzkum a vývoj jen o 800 mil. Kč. Plánovaný meziroční nárůst 
kapitálových výdajů je pak umožněn jen zapojením finančních mechanismů EU, kdy dochází 
k poklesu jejich financování z národních zdrojů.  
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová připomněla historicky 
významný nárůst plateb zdravotního pojištění za pojištěnce, za něž zdravotní pojištění platí stát, 
a růst důchodů, čímž dochází ke zmíněnému nárůstu mandatorních výdajů. V případě kapitálových 
výdajů skutečně dochází k mírnému poklesu financování z národních zdrojů, nejde však o výrazný 
nepoměr, jenž byl v této oblasti v minulém programovém období. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Jiří Nouza upozornil na problémy, s nimiž se nyní stavebnictví potýká. 
Příčinami enormního nárůstu cen surovin jsou nejen nárůst investiční aktivity v době po epidemii 
a výpadky zásobování z Číny, ale i požadavky kladené Zelenou dohodou pro Evropu, kdy již často 
není technologicky možné další snižování emisní zátěže. Tento faktor může významnou měrou 
ovlivnit celý hospodářský vývoj ČR. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D. MBA připomněl nutnost dostatečného objemu 
prostředků na dotace poskytovatelům sociálních služeb a tlumočil odmítavé stanovisko k návrhu 
na zvýšení platů o pevnou částku, protože tento způsob zvýšení platů je nespravedlivý 
a znevýhodňuje zaměstnance s vyšší kvalifikací.  
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková podpořila 
požadavek na navýšení dotací pro poskytovatele sociálních služeb s tím, že dostatečný objem 
prostředků je třeba řešit již v návrhu státního rozpočtu a ne prostřednictvím dofinancování 
v průběhu roku. V otázce zvýšení platů doporučila navýšení pevnou částkou vzhledem k tomu, že 
procentní zvýšení by prohloubilo existující nerovnosti v odměňování při současném požadavku na 
stabilizaci zaměstnanců, kteří přímo pečují o klienty. 
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.uvedla, že problematika zvýšení 
platů včetně platů v sociálních službách bude předmětem dalších jednání. Lze přitom očekávat, že 
dotacím pro poskytovatele sociálních služeb bude věnována pozornost i při projednávání návrhu 
státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
 
Bod 1.3 Odvolání a jmenování vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání 

a lidské zdroje 
 

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

• odvolává z funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské 
zdroje Mgr. Václava Pícla; 

 
• jmenuje do funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské 

zdrojeMgr. Jana Mareše, MBA, náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
pro řízení sekce vzdělávání a mládeže. 
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Bod 2 Různé 
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. otevřela téma růstu minimální 
mzdy pro rok 2022 a navrhla její zvýšení na 18.000 Kč. Přestože jde o skokový nárůst, je tento 
návrh zdůvodněn snahou připravit se na chystanou evropskou legislativní úpravu, zvýšit mzdy 
nejhůře odměňovaných zaměstnanců vzhledem k vysoké poptávce po levné pracovní síle 
a reagovat na vývoj minimální mzdy na Slovensku, kde je její úroveň vyšší, než v ČR, přestože ČR 
je hospodářsky vyspělejší zemí. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák označil návrh za nezodpovědný a vyslovil s ním kategorický 
nesouhlas. Připravovaná evropská legislativní úprava minimální mzdy pouze doporučuje poměr 
minimální mzdy ke mzdě průměrné na úrovni 50 %, nejedná se tedy o úpravu závaznou. Za stranu 
zaměstnavatelskou navrhl zvýšení minimální měsíční mzdy o 550 Kč. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner podpořil toto stanovisko, ačkoliv malí a střední podnikatelé by 
vzhledem ke složité situaci, jež byla popsána již při projednávání návrhu státního rozpočtu, přivítali 
minimální mzdu prozatím nezvyšovat. 
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. opakovaně navrhl přijetí automatického mechanismu 
zvyšování minimální mzdy. 
Předseda ČMKOS Josef Středula podpořil návrh MPSV jako návrh realistický s tím, že ČR by 
neměla být zemí s extrémně levnou cenou práce. Zaměstnanec v ČR, který vytváří vyšší hodnotu, 
než zaměstnanec na Slovensku nebo v Polsku, by měl být také odměňován vyšší minimální 
mzdou. Tlak na modernizaci ekonomiky by měl jít ruku v ruce s tlakem na růst minimální mzdy, 
zodpovědné zaměstnavatele, kteří mají zájem o své zaměstnance, přitom nemůže takový růst 
ohrozit. 
Předseda ASO ČR Bohumír Dufek upozornil na výši kompenzací pro podnikatele v době epidemie, 
přičemž minimální mzda této výše ani zdaleka nedosahuje, a odmítl, aby platová úroveň ve 
veřejném sektoru rostla rychleji, než minimální mzda. Jako kompromisní variantu navrhl zvýšení 
o 1.300 Kč. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D. MBA připomněl, že debatu nelze omezovat jen na 
nejhůře odměňované zaměstnance, protože rozhodnutí o zvýšení minimální mzdy bude mít dopad 
i do zvyšování jednotlivých úrovní zaručené mzdy. 
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. uvedla některé profese 
zařazené do pásemzaručené mzdy a připomnělaskutečnou úroveň jejich odměňování. 
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková 
upozornila, žepro některé profese ve zdravotnictví a sociálních službách je zaručená mzda 
zásadním institutem při zvyšování mezd. 
Předseda OS KOVO Jaroslav Souček zdůraznil, žepři přiměřeném zvyšování minimální mzdy 
nemá většina sektorů problém udržet zaručené mzdy. 
Rovněž předsedkyně Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody Anna Machová 
připomněla některé profese v oblasti kultury, kde špičkoví odborníci dosahují pouze na nejnižší 
zaručenou mzdu, například v knihovnách nebo sbírkových institucích.  
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová uvedla, že navrhovaný růst 
minimální mzdy znamená v procentním vyjádření růst o téměř 20 %, přičemž takové zvýšení by 
v nejpostiženějších oblastech ekonomiky mohlo vést k propouštění a likvidaci. V minulosti bylo 
deklarováno, že minimální mzda by měla dosahovat úrovně 40 % mzdy průměrné, čehož bylo 
zásluhou současné vlády dosaženo. Výše minimální mzdy přitom nemůže být předmětem soutěže 
mezi jednotlivými státy. Ke zvýšení minimální mzdy by proto mělo dojít v rozumných ekonomicky 
podložených mantinelech.  
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák zdůraznil, že výše minimální mzdy nepředstavuje problém 
pro zaměstnavatele zastoupené v Radě hospodářské a sociální dohody, ale tvrdě dopadá na jiné 
sektory ekonomiky. Problém zvyšování minimální mzdy je tak především v tom, že určuje celkovou 
mzdovou hladinu v ekonomice. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner znovu apeloval na vládu, aby si byla vědoma problémů 
v kategorii malých a středních podniků. Každý zaměstnavatel chce mít spokojené zaměstnance 
a navyšovat mzdy, je však třeba vzít v potaz problémy, kterým tito zaměstnavatelé nyní čelí. 
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Předseda OS KOVO Jaroslav Souček poděkoval vládě za postoj při řešení antidumpingových 
řízení na evropské úrovni. 
 
Předseda ASO ČR Bohumír Dufek požádal předsedu vlády o zahájení jednání na evropské úrovni 
o navýšení počtu emisních povolenek.  
 
Vzhledem k blížícímu se konci volebního období a mandátu současné vlády poděkoval 
předsedající sociálním partnerům za spolupráci po celé volební období. Rovněž zástupci 
sociálních partnerů ocenili vedení sociálního dialogu a poděkovali vládě za spolupráci. 
 
 
 
Po projednání všech bodů programu 160. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody 
ČR poděkovalpředsedajícíúčastníkům Plenární schůzea její jednání ukončil. 
 
 
 
 
Zpracoval: 
Mgr. David Kadečka 
výkonný sekretář 
RHSD ČR 


