
Konference při příležitosti Mezinárodního dne seniorů 

 „Finanční dopady stárnutí populace a udržitelnost veřejných 
financí“ 

 

1. října 2018, hotel Don Giovanni (Vinohradská 2733/157a, Praha 3) 

konferenční sál Don Giovanni, 2. patro 

 

 

moderuje: David Klimeš 
 

9:00 – 9:30 Registrace, ranní káva 
 

9:30 – 10:00 Úvodní slovo 
 Předání cen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 

Jana Maláčová – ministryně práce a sociálních věcí 

10:00 – 12:00 První panel: Penzijní systém a zdravotnictví 
Jak vysoké budou výdaje v roce 2030 a 2050 v souladu s demografickými prognózami na důchodový 
a zdravotní systém? Jak ČR zajistit dostatečné zdroje státního rozpočtu? Jak řeší stárnutí populace 
v kontextu udržitelnosti veřejných financí země EU či OECD? Měl by být důchodový účet oddělený? 

1. David Pospíšil, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
2. Christian Geppert, OECD, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs 
3. Jaroslav Vostatek, Vysoká škola finanční a správní, a. s. 
4. Lenka Poliaková, Ministerstvo zdravotnictví 
5. Tomáš Fiala, Katedra demografie VŠE 
6. Zbyněk Štork, Ministerstvo financí 
7. Jaroslav Ungerman, poradce předsedy vlády ČR (TBC) 
8. Jiří Šatava, IDEA při CERGE-EI 

12:00 – 13:00 Oběd 

13:00 – 15:00 Druhý panel: Dlouhodobá péče a zaměstnanost 
Jaké důsledky budou mít demografické prognózy pro trh práce a jak bude třeba jej přizpůsobit? Jaké jsou 

finanční a sociální důsledky neformální péče? Mělo by se v ČR zavést povinné pojištění dlouhodobé péče? 

1. Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády ČR a komisař EU pro zaměstnanost a sociální věci 
2. Zástupce Evropské komise (TBC) 
3. Zástupce Německa – Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež (TBC) 
4. Robert Jahoda, Masarykova univerzita 
5. Ladislav Průša, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 
6. Josef Středula, Českomoravská konfederace odborových svazů 
7. Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
8. Vilém Kahoun, Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, Jihočeská univerzita (TBC) 

15:00 Zakončení 
Změna programu vyhrazena. 
Registrace na konferenci: andrea.chudobova@mpsv.cz, pavel.sulik@mpsv.cz, tel. +420 778 728 920. 
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