
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 31 svazů a asociací, 132 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. 
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POZICE 

V Praze dne 7. 2. 2017 

 

POZICE SP ČR K NOVELIZACI ZÁKONÍKU PRÁCE 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) od samého počátku neviděl důvod pro novelizaci Zákoníku práce. 

Nicméně, přistoupil k přípravě a sociálnímu dialogu zodpovědně, a nakonec akceptoval kompromisní návrh, 

který vznikl na půdě MPSV. 

Sami jsme v průběhu jednání stáhli několik návrhů, a to v zájmu, aby nakonec vznikl co nejmenší zásah 

do fungujícího prostředí. Za tento přístup jsme byli některými členy Svazu kritizováni. Novela, na které jsme 

se se sociálními partnery dohodli, byla rovněž projednána na tripartitě dne 6. 6. 2016. Není tedy pravdou, 

jak tvrdí odbory, že neexistuje písmenný záznam o tom, co bylo dohodnuto. 

Zástupci odborů však ještě před projednáváním v Poslanecké sněmovně avizovali, že připravená novela 

bude pro ně jen nosičem, prostředkem pro prosazení mnohých dalších změn, které se jim nepodařilo 

prosadit do kompromisního návrhu. Vyústilo to do situace, kdy dnes jen při projednávání v sociálním 

výboru máme k 50 pozměňovacím návrhům. Toto považujeme za jednoznačné porušení dohod sociálního 

dialogu. 

Pokud sociální výbor schválí něco více než návrh MPSV, pak se necítíme vázáni dohodami, které jsme 

učinili a budeme oslovovat všechny poslance parlamentu, aby odmítli všechny návrhy. 

Zákoník práce je jedním ze základních kodexů, který ovlivňuje náš pracovní i soukromý život. Je to stejné, 

jako byste chtěli operovat některý ze zásadních orgánu, jako je mozek či srdce. Musíme si být jistí, že změna 

je nutná a postup s jeho důsledky jsou promyšleny.  

Proto se připojujeme k inciativě na zamítnutí novely Zákoníku práce. 

 


