
Záznam 
 
SPRAVEDLNOST ZNAMENÁ: OHODNOCENÁ PRÁCE I VOLNÝ ČAS 
 
Panelisté: Jiří Dienstbier, právník, bývalý senátor, ČSSD  

Monika Horáková, mluvčí odborné skupiny SZ pro bydlení 
  Roman Sklenák, poslanec, ČSSD 
   
Moderátor: Vladimír Špidla, ředitel MDA 
 
Informace k debatě a její videozáznam: 
https://masarykovaakademie.cz/sk_portfolio/spravedlnost-znamena-ohodnocena-prace-i-
volny-cas/  
 
Teze: 
 

- Stát musí zajistit, aby ti, kteří pracují, měli slušný život, spravedlivé důchody a jejich 
děti přístup ke kvalitnímu vzdělávání coby prevenci sociálních nerovnosti. Je třeba 
odmítnout privatizaci státu i jeho dílčích agend. (Sklenák) 
 

- Současně je třeba, aby stát pro rodiny s dětmi vytvořil takové podmínky, aby se 
narození dítěte nerovnalo výraznému propadu životní úrovně. Stát má podporovat 
hrazení školních aktivit – kroužků, lyžařských výcviků, výletů ad. (Sklenák) 
 

- Kódování, zpracovávání dat je novým jazykem, který je třeba se ve školách učit. Je 
třeba se učit číst, psát, počítat a kódovat. (Sklenák) 
 

- Současně je nezbytné pracovat na proměně našeho hospodářství směrem k vyšší 
přidané hodnotě, což s sebou přinese i větší výdělky pracujících. (Sklenák) 
 

- Chceme-li, aby byli lidé za svou práci důstojně ohodnoceni, musíme zkvalitnit náš 
vzdělávací systém, budovat znalostní společnost, která umí pracovat s informacemi. 
České školství je ovšem – stejně jako další feminizované profese – finančně 
podhodnocené a jako takové nemůže dost dobře připravovat žáky a studenty na nové 
výzvy. (Horáková) 

 
- Nedílnou součástí transformace ekonomiky musí být brzký odklon České republiky od 

spalování uhlí a budování uhlíkově neutrální společnost. Důležité přitom je, aby se 
lidem z transformovaných oblastí nepropadla životní úroveň a neskončili například 
jako námezdní dělníci v gig-economy. Na útlumu těžby si stát může ověřit, zda 
dokáže tuto roli sehrát, neboť se jedná zhruba o 13 tisíc pracujících. (Horáková) 
 

- Vytváření dobře placených míst, transformace ekonomiky a posilování vzdělávacího 
systému nestačí k tomu, aby se lidem vedlo dobře. Je třeba řešit problematiku bydlení 
– zejména přijmout právní úpravu zajišťující dostupné bydlení (a podporovat výstavbu 
bydlení na neziskovém základě) – a dluhů, exekucí a osobních bankrotů – především 
schválit místní příslušnost exekutorů (což znamená odstřihnout věřitele od možnosti 
volby exekutora) a zmírnit podmínky oddlužení. (Dienstbier) 
 

- Cestu z dluhových pastí nepředstavuje plošná amnestie, lze nicméně diskutovat o 
„částečné“ amnestii, jež by se týkala příslušenství dluhů, které často výrazně 
převyšuje hodnotu původního dluhu. Cílem je objektivní přidělování exekutora 
a sdružování všech dluhů u jednoho exekutora. (Dienstbier) 



 
- Zvýšení věku odchodu do důchodu nepovede k růstu počtu pracujících. Lidé se sice 

dožívají většího věku, často však trpí různými nemocemi a jen těžko by dále 
pokračovali ve svých zaměstnáních. Pokud by k tomu byli nuceni, lze očekávat 
zvýšení nezaměstnanosti v kategorii 60+. (Sklenák) 

 
- Je třeba společnost připravovat na to, že lidé během svého života vystřídají řadu 

profesí a budou se muset neustále vzdělávat. Přijímání lidí v předdůchodovém věku 
do zaměstnání je na místě podpořit např. daňovými nástroji. (Sklenák) 
 

- Rekvalifikaci je třeba vnímat jako práci, protože jde o úsilí, které se uplatní ve 
prospěch celé společnosti, a je třeba ji jako práci ohodnocovat. To samé platí mj. i o 
péči v domácnosti. (Špidla)  
 

- Dávkový systém má být motivační, nemá být možné, abych přicházel o nárok na 
podporu ve chvíli, kdy si vlastním úsilím o málo zlepším ekonomickou situaci. Možné 
jsou nějaké změny podílu příjmu a dávky, ale ne ztráta nároku na veřejnou podporu. 
(Dienstbier)  

  
- Nepodmíněný základní příjem, má-li zajistit lidem důstojné životní podmínky, je bez 

výrazných strukturálních změn nefinancovatelný, padl by na něj celý státní rozpočet. 
Lze ovšem uvažovat o plošné výplatě částek (na základě majetkového testu), které by 
lidem pomáhaly příjem zvyšovat. Jednalo by se o nástroj, jak ocenit neplacenou práci, 
například v domácnosti nebo oblasti péče, který by současně snížil ochotu lidí 
přijímat špatně placená zaměstnání. (Horáková, Dienstbier) 

 
- Bydlení je lidské právo, nesmí být předmětem tržních spekulací, je rolí obce, aby měla 

pro své obyvatele dostatek kvalitního bydlení, musí proto stavět. Bydlení je sice lidské 
právo, ale současně je i komoditou. Lze jej nicméně regulovat. Podoba té regulace 
může být veřejná výstavba anebo podpora neziskové výstavby, které ale trvale budou 
sloužit k nájemnímu bydlení. (Horáková, Dienstbier) 

 
- Každý má nárok bydlet, jakkoli mohou byty vypadat různě – chybí systematická 

podpora prostupného bydlení a sociální práce, k tomu je třeba i zákonný rámec. 
(Sklenák)  

 
- Stát musí důsledně bojovat proti švarcsystému a omezit nadužívání DPP a DPČ, což 

je také nástroj pro vyhýbání se řádným daňovým, sociálním a zdravotním obvodům. 
V této věci je třeba posílit Státní úřad inspekce práce. (Sklenák, Dienstbier) 

 
- Lokalizace pracovních příležitostí je správný směr – možnost je třeba podporou 

decentralizace energetiky, zaměstnávat nemusí nutně jen obec. (Dienstbier) 
 

- Postupující digitalizace promění charakter práce. Lidé přestanou být důležití jako 
producenti, a zůstane jim role konzumentů. Česká republika bude touto změnou 
zasažena silněji než jiné země, kvůli své pozici ve výrobním řetězci. Středně 
kvalifikovaná pracovní místa, která u nás převládají, se nejsnáze digitalizují. (Špidla)  


