Svaz průmyslu a dopravy ČR
Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty
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Vážený pane premiére, vážené dámy a pánové,
chtěl bych vás pozdravit, protože dlouhodobě i v rámci hospodářské a sociální dohody spolupracujeme. Myslím si, že vaši
zástupci patří k těm aktivním a chtěl bych tu práci ocenit a poděkovat za to a věřím, že i do budoucna tato spolupráce bude
dobře naplňována. Samozřejmě pokud jde o Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak mnohé věci se dotýkají toho, co tady
zaznělo i v rozpravě, pokud jde o otázku kontrol, například zákon o inspekci práce, některé opravy v oblasti nemocenské,
sociálních dávek a dalších.
Ale chtěl bych využít i této příležitosti k jedné věci, to musím říci, že mě trošku mrzí, je to, co tu zaznělo, např. kolem
pracovně právních vztahů. Víme všichni, že stávající zákoník práce, který je už starý téměř jako já, a to není tak málo, je
mnohokrát novelizován, je potřeba, aby tady byla nová norma. Na základě rozhodnutí vlády se připravuje nový zákoník práce
v paragrafové podobě, který by měl být předložen do vlády v lednu. Mě tedy velice mrzí postoj Svazu průmyslu a dopravy
v tom smyslu, že odmítl participovat na přípravě zákoníku práce. To si myslím, že je postoj, který neodpovídá a nekoresponduje s tím, co tady v diskusi zaznělo, že vláda a jednotlivá ministerstva chtějí komunikovat. Pokud jde o jiné předpisy, myslím si,
že vždycky se vyplatila mnohdy i neformální jednání, kde se dohodly dříve i jiné věci a myslím, že v situaci, kdy bude Svaz
průmyslu a dopravy ČR postaven do té role, kdy bude připomínkovat už hotový zákon, to je, myslím, ta nejhorší situace, která
může být, protože, víte sami, že zákoník práce je velmi složitá záležitost a vnitřní vazby, které jsou uvnitř, se dají těžko měnit
až když je zákon už hotov. Nejedná se o novelizaci nebo změnu nějakého paragrafu, ale o změnu celého zákona. Naším cílem
je, aby celý tento systém vedl ke zvýraznění smluvních vztahů, k tomu, co tady již bylo řečeno, k větší pružnosti na trhu práce,
liberalizace. Ovšem samozřejmě, bude nám velice líto, že některé věci, které mohly být uplatněny už v době přípravy tohoto
zákoníku a která probíhá už od začátku tohoto roku, tam bohužel nebudou, protože Svaz průmyslu a dopravy vstoupí do
tohoto legislativního procesu až v době, kdy ten zákon bude už v připomínkovém řízení.
Jinak, znovu opakuji, velice se těším na spolupráci Rady hospodářské a sociální dohody a myslím si, že výsledný sociální
směr, který v ČR je výrazně silnější než v mnohých, i těch starých, zemích Evropské unie výrazným potenciálem v rámci
hospodářství ČR v tom společném evropském hospodářském prostoru. Takže přeji vám hodně úspěchů a věřím, že naše
spolupráce bude minimálně stejně dobrá jako byla doposud.
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY SE VRÁTÍ DO DEBATY O NOVÉM ZÁKONÍKU PRÁCE
Svaz průmyslu a dopravy se začne opět podílet na přípravě nového zákoníku práce. Dohodl se na tom prezident svazu
Jaroslav Míl a předseda vlády Stanislav Gross v závěru jednání Sněmu Svazu 20.9. v Brně. Svaz odmítal účast na přípravách
proto, že ministerstvo práce a sociálních věcí nevedlo podle svazu zásadní debatu o koncepci zákoníku. Účast na přípravě
odmítly dříve i akademické kruhy.
Vláda schválila věcný záměr zákoníku práce začátkem roku. V současné době ministerstvo práce připravuje paragrafované znění. „To, o co jde, je, aby měl Svaz průmyslu možnost se vyjádřit k tomu věcnému záměru,“ uvedl vicepremiér vlády
Martin Jahn na tiskové konferenci v zahajovací den Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
„Podaří-li se nám v horizontu dvou až tří měsíců vydiskutovat principy a zásady zákona, potom to paragrafované znění se
tvoří daleko rychleji,“ uvedl Míl. Současně by se do diskuze mohli vrátit teoretici, kteří se na paragrafovaném znění vedle svazu
rovněž odmítli podílet.
V případě obráceného postupu se Míl obává, že by zákoník mohl skončit jako zákon o dani z přidané hodnoty, který
sněmovna přijala na poslední chvíli a s mnoha nekoncepčními pozměňovacími návrhy.
„Je důležité, aby při jeho tvorbě byl slyšet názor jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Rozumní odboráři mají zájem na
tom, aby firmy prosperovaly, protože pak jsou schopny vytvářet pracovní místa,“ uvedl k dohodě premiér.
Svaz průmyslu dříve vytýkal vládě i to, že příprava zákoníku práce není provázána s pracemi na novele občanského
zákoníku. Ten by měl být hotov v roce 2007.
Novela zákoníku práce by měla přispět ke zlepšení života podnikatelů, spolu s úpravami úpadkového práva, obchodních
rejstříků a zásahy do sociálního a zdravotního pojištění.
(zdroj ČTK)
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