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Vážený pane předsedo vlády,

ve veřejných médiích kolují informace o záměrech vlády zvýšit věk pro odchod do starobního důchodu na
68 let či o změně valorizačního mechanismu důchodů tak, že důchody budou zvyšovány pouze o dvě třetiny
inflace a některá média sdělují, že mají k dispozici vládní materiály, která tato opatření obsahují s tím, že
tyto materiály údajně již projednala porada KS. Bohužel s ČMKoS tyto materiály ani záměry vlády
v důchodové oblasti projednány nebyly a sociální dialog o důchodové reformě neprobíhá, přestože
zaměstnanci a zaměstnavatelé se svým pojistným podílejí rozhodující měrou na financování důchodového
systému ajakákoliv opatření přijímaná v důchodové oblasti se jich zásadním způsobem dotýkají.
Připomínám, že v dopise ze dne 25. května 2022 mi pan ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka
z Vašeho pověření v reakci na moji žádost adresovanou Vám o zapojení zástupců ČMKOS do ustaveného
Poradního týmu pro důchodovou reformu a zapojení sociálních partnerů do diskuse o důchodové reformě
zaslal dopis, ve kterém mě ujistil, že „si samozřejmě plně uvědomuje a respektuje důležitost dosažení
celospolečenského konsensu pro podobu důchodového systému i‘ budoucnu, a že se proto rozhodně
nechystá opom(jet sociálnídialog zapojením sociálních partnerů (tedy i CMKOS) «.

Dále přislíbil, že „V době; kdy budou známy prvotní východiska a návrhy, svolá jednání rozšířeného
Poradního týmu za účasti sociálních partnerů, předpokládal 2—3krát ročně s tůn, že půjde o diskusi, která
bude vedena ještě před tvorbou legislativních návrhů, aby návrhy a náměty sociálních partnerú mohly být
včas zohledněny. Kromě toho bude probíhat i standardníproces sociálního dialogu ;‘rámci RUSD.“
V závěru své odpovědi mě pan ministr práce a sociálních věcí ubezpečil, že „sociálnípartneři budou včas
zapojeni do diskusí o důchodové reformně, a že sije vědo,,, toho, že kvalitní a intenzivní sociální dialog je
základním předpokladem pro budoucíJinanční i sociální udržitelnost a akceptaci důchodového systénw
širší veřejností s thn, že se těší na spolupráci při diskusi o budoucnosti důchodového systémnu.“

Vážený pane předsedo vlády, protože za uplynulý rok se navzdory uvedeným skutečnostem a přijímaným
vládním opatřením neuskutečnilo žádné jednání se sociálními partnery na téma důchodové reformy,
obracím se na Vás se žádostí o zařazení bodu „Příprava důchodové reformy“ na jednání Plenární schůze
RHSD dne 6. března 2023.

S pozdravem

Vážený pan
prof. PhDr. Petr Fiala
Předseda vlády ČR
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