
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 31 svazů a asociací, 131 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. Hájí 
zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské konfederace zaměstnavatelů BusinessEurope. 
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SP ČR: FIRMY CHTĚJÍ JEŠTĚ VÍCE POSÍLIT MOBILITU TRHU PRÁCE 

Svaz průmyslu a dopravy ČR bude dnes na 132. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální 

dohody (tripartity) požadovat posílení politiky mobility pracovníků v rámci ČR. Vzhledem k přetrvávající 

nerovnováze na trhu práce, a to i regionální, bude požadovat vyhodnocení pilotního projektu regionální 

mobility, včetně toho, jak jsou využívány příspěvky k podpoře regionální mobility v jednotlivých krajích. 

„Potřebujeme cílené programy,“ navrhuje viceprezident SP ČR Jan Rafaj. 

Jak zjistil SP ČR v šetření mezi svými členskými firmami, mezi nimi nejsou dostatečně rozšířena opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti, dokonce 14 % respondentů o ní nic nevědělo. Téměř dvě třetiny 

respondentů uvedly, že uchazeči o zaměstnání, kteří se objeví na personálních odděleních firem, nemají 

skutečný zájem o práci. Jednou z cest zlepšení situace je další posílení regionální mobility pracovníků. 

K projednávanému tématu předloží Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) analýzu Vyhodnocení 

opatření k odstranění nerovnováhy na trhu práce z října 2016. 

Dalšími tématy k jednání tripartity budou: 
- stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek 
- stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona 
- přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 

2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč 
- informace o aktuálním stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 


