
Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí 
(dále jen „PES“) 
 
Klíčové principy:  
Komunikativnost; Odbornost; Transparentnost; Efektivita („KOTĚ“) 
 
1. Důvod založení 

Společná iniciativa ministra financí p. E. Janoty a ministra práce a sociálních věcí p. P. 
Šimerky. 

 

2. Cíl 
a) Navázat na činnost tzv. Bezděkovy komise z let 2004-2005 v oblasti reformy důchodového 

systému v ČR; 
- analyzovat současný stav důchodové problematiky v širším kontextu a  
- doporučit pro budoucí vládu možné cesty v reformě důchodového systému. 

b) Poskytovat ministrům financí a práce a sociálních věcí expertní názory  v ekonomických 
oblastech. 

 

3. Složení PES 
a) PES je ryze odborná platforma. 
b) Počet členů PES není vyšší než 10. 
c) Členové v abecedním pořadí: pp. Bezděk, Fialka, Frankl, pí Gellová, Hájková, pp. Hoidekr, 

Kohout, Král, Rusnok, Samek. 
 

4. Pravidla fungování PES 
a) PES založili ministři E. Janota a P. Šimerka, kteří mají po vzájemné dohodě právo jmenovat 

a odvolávat členy PES.  
Řízením jednání PES je pověřen p. Bezděk. 

b) PES se zpravidla schází 1x za 1-2 týdny, v prostorách MF, případně MPSV. 
c) Jednání PES trvá zpravidla dvě hodiny, ne však déle než tři hodiny. 
d) No „open-end“ meetings = jednání PES končí jasným přehledem témat, která   

(i) se vyřešila;  
(ii) se nevyřešila avšak je stanoven další postup;  
(iii) jsou zadána jako úkoly s jasným termínem a gescí;  
(iv) budou agendou dalšího jednání PES a 
(v) shrnutím závěrů jednání a způsobu jejich komunikace. 

e) PES se při své činnosti opírá o maximální součinnost s odbornými aparáty MF (garant 
ministr E. Janota) a MPSV (garant ministr P. Šimerka). 

f) Na jednání PES mohou být přizváni hosté. 
g) Ministr financí zajistí administrativní podporu PES (komunikace mezi členy PES a 

MF/MPSV, zápisy z jednání PES apod.). 
h) Členové PES pracují bez nároku na odměnu. 
i) Činnost PES je omezena funkčním obdobím stávající vlády, nejdéle však do 30.6.2010. 
j) Činnost a výstupy PES jsou veřejné a budou průběžně zveřejňovány na webech MF i 

MPSV. Ministři financí a práce a sociálních věcí mohou v případě potřeby vyčlenit některý 
z dokumentů z režimu „veřejné“. Tato výjimka nebude aplikována u problematiky ad 2.a).  

k) Členové PES mohou bez omezení komunikovat s vnějším okolím (média, akademická sféra, 
politická sféra, apod.) s ohledem na případné výjimky dle bodu 4.j). Je žádoucí, aby svá 
vystoupení formulovali takovým způsobem, který podpoří týmovou práci PES a povede k 
dosažení cílů PES (viz bod 2) v požadovaných termínech (viz bod 5). 

l) Tyto principy byly projednány na prvním jednání PES a jsou pro všechny členy závazné. 
 

5. Časový rámec 
a) Dosažení cíle ad 2.a): do 31.5.2010. 
b) Realizace cíle ad 2.b): dle potřeby průběžně. 


