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TISKOVÁ ZPRÁVA 

V Praze dne 29. 5. 2017 

SVAZ PRŮMYSLU NA TRIPARTITĚ: ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA 

ÚROVEŇ 40 % PRŮMĚRNÉ MZDY CHCEME OD 1. 1. 2019 

Na dnešním jednání tripartity Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), jakožto největší zástupce 

zaměstnavatelů, projednával například zvýšení minimální mzdy, agenturní zaměstnávání, stav čerpání 

z fondů EU nebo akční plán podpory malých a středních podniků. Svaz průmyslu a dopravy ČR se věnuje 

sociálnímu dialogu pravidelně, je oficiálním zástupcem českých firem a také povinným připomínkovým 

místem. Ročně se vyjadřuje k cca 140 legislativním návrhům s cílem zajistit kvalitní podnikatelské prostředí 

v České republice. 

PRO ROK 2018 NAVRHUJEME ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA 11 800 KČ  

„Vládou navrhované dosud nejvyšší skokové zvýšení minimální mzdy o 1 200 Kč na 12 200 Kč 

zaměstnavatelé odmítají. Takový návrh vnímáme jako politickou diskuzi bez navázání na ekonomické 

parametry. Svaz navrhuje od 1. ledna 2018 zvýšení o 800 Kč (tzn. 7,3% nárůst minimální mzdy) na 

11 800 Kč. Zaměstnavatelé dodržují zásady rovného odměňování, a navýšení minimální mzdy se tak 

odráží ve všech mzdových tarifech, což může mít vážné dopady na sektory jako například zemědělství, 

bezpečnostní služby či stavebnictví,“ vysvětluje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. 

„Apelujeme na vládu, aby dodržela své programové prohlášení, ve kterém deklaruje postupné přiblížení 

40 % průměrné mzdy, což je v souladu s naším návrhem. Požadujeme, aby vláda zafixovala minimální 

mzdu na úrovni 40 % průměrné mzdy od 1. ledna 2019,“ uvádí prezident SP ČR Jaroslav Hanák. 

ČERPÁNÍ Z FONDŮ JDE POMALU A KOMPLIKOVANĚ, JE TŘEBA VYSLAT FIRMÁM POZITIVNÍ SIGNÁL 

Svaz průmyslu a dopravy děkuje Ministerstvu průmyslu a obchodu za zrychlení hodnocení žádostí v OP PIK. 

To totiž považuje za prioritní. Svaz ale upozornil, že některé firmy nestíhají termíny vyplývající 

z harmonogramů 2015, neboť získaly rozhodnutí o dotaci často až v únoru 2017. Vítá proto vstřícnou reakci 

MPO, které přislíbilo, že termíny pro plnění posune.  

„Jsme rádi, že jsme se s MPO dohodli, že neodkladně po jednání Monitorovacího výboru OP PIK v červnu 

předloží Evropské komisi oficiální žádost na další změny v programu. Tento problém řešíme již dlouho, 

nyní je potřeba jednání urychlit. Požadujeme uvolnění limitace prostředků pro velké podniky například 

v úsporách energie, kde současné nastavení brání jak v čerpání, tak v naplnění cílů energetických úspor, 

které po nás EU požaduje. Mezi další návrhy patří rozšíření čerpání pro sektor cestovního ruchu,“ říká 

prezident SP ČR Jaroslav Hanák.  



Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 30 svazů a asociací, 136 individuálních členských 
firem a 6 pozorovatelů. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, 
politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání.  
Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 120 zákonů či vládních předpisů ročně. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových 
organizacích, zejména jako člen Konfederace evropského podnikání BusinessEurope. 

„Dále vyzýváme ostatní příslušné členy vlády, aby využili svých příležitostí při jednání s eurokomisaři, 

a aby ČR oficiálně požádala Komisi o urychlené vydání rozhodnutí o předložených změnách. Neformální 

jednání již totiž probíhají celý rok a ČR předložila věcné, podložené argumenty,“ dodává Jaroslav Hanák.  

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ PRO ROK 2017 JE PŘIPRAVEN PRO REALIZACI 

„Jsme rádi, že Rada hospodářské a sociální dohody zapracovala v akčním plánu na podporu malých 

a středních podniků pro rok 2017 naše připomínky v oblasti financování, vzdělávání, výzkumu a vývoje. 

Například v oblasti vzdělávání jsme do materiálu prosadili vyšší spolupráci firem se školami. Nyní je řada 

na ministerstvech, aby vzájemně spolupracovala při realizaci,“ komentuje prezident SP ČR Jaroslav Hanák.  

 

 


