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Svaz průmyslu a dopravy ČR v říjnu 2016 průběžně hodnotil 32 klíčových požadavků na 
hospodářskou politiku Vlády ČR do ukončení jejího mandátu. Požadavky byly předloženy na 
Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR 14. září 2015. 

 

Jednotlivé požadavky spadají do následujících oblastí: 

 DIGITÁLNÍ EKONOMIKA 
 ENERGETICKÁ POLITIKA 
 PODMÍNKY PRO INVESTICE 
 FONDY EU 
 INSOLVENCE 
 VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE 
 EKOLOGIE 
 VZDĚLÁVÁNÍ 
 TRH PRÁCE 

 

Konkrétní znění požadavků a míra jejich naplnění jsou uvedeny dále v textu. 
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DIGITÁLNÍ EKONOMIKA 

Jmenovat vládního koordinátora zodpovědného za zpracování zastřešující národní digitální 
strategie a přípravu jejího implementačního plánu. 

 SPLNĚNO 
Po opakovaných intervencích Svazu byl jmenován koordinátorem digitální agendy ČR státní 
tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.  

Byl zpracován průběžně aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, jehož cíle a úkoly budou 
zapracovány do resortních digitálních strategií. 

Zavést princip Digital by default pro veškeré nové veřejné služby státu. 

 PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO  
Je řešeno ve spolupráci Svazu s digitálním koordinátorem. 

Aplikovat závazné hodnocení regulace na digitální ekonomiku (Digital Impact Assessment). 

 PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO  
Expertní hodnocení dopadů regulace na digitální ekonomiku a zapojení odborné veřejnosti patří 
mezi priority digitálního koordinátora. 

 

ENERGETICKÁ POLITIKA 
Přijmout rozhodnutí o využití hnědého uhlí z lomů Bílina a ČSA tak, aby byla zajištěna 
energetická bezpečnost země a nedošlo k odepsání strategické suroviny. Po zapracování 
závěrů, které z rozhodnutí vyplynou, schválit Surovinovou politiku ČR. Zpracovat a projednat 
jednou ročně analýzu plnění ASEK. 

 SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ  
K definitivnímu vyřešení této otázky, jejíž význam sahá dál než za jedno volební období, se vláda 
neodhodlala.  

Korekcí limitů na lomu Bílina splnila minimální podmínky pro zajištění dostupného a bezpečného 
zdroje energie pro podniky a domácnosti v rozsahu scénářů a časovém horizontu, se kterým pracuje 
ASEK, a to za předpokladu, že dojde k naplnění některého ze scénářů, se kterými ASEK pracuje.  

Otázka budoucnosti lomu ČSA zůstala nevyřešena a není jasné, jak bude rozhodnuta.  

Přijmout opatření zajišťující ochranu a případné budoucí využití nerostného bohatství České 
republiky. 

 SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 
Vládou schválená Surovinová politika ČR měla na základě usnesení vlády č. 827 z 19. října 2015 
zpracovat možnost využití strategických zásob na lomu ČSA a zajistit trvalé zachování přístupu 
k ložisku ČSA a jeho ochrany ve stávajícím rozsahu. Usnesení jako zlomový rok pro posouzení další 
budoucnosti lomu ČSA označuje rok 2020 s tím, že rozhodnutí bude záviset na postupu výstavby 
nových jaderných zdrojů. Je pravděpodobné, že stavba nových reaktorů v Dukovanech se kvůli 
komplikovanosti a špatnému nastavení povolovacích předpisů zpozdí o několik let.  
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V souvislosti s Národním akčním plánem jaderné energetiky jmenovat vládního zmocněnce 
pro výstavbu jaderných elektráren. 

 SPLNĚNO 
Zmocněncem byl jmenován Ján Štuller. 

Připravit pozici ČR a soubor konkrétních opatření pro ČR v souvislosti s plněním stanovených 
cílů EU v oblasti energetiky a ochrany klimatu do roku 2020, resp. 2030, tj.  

a) podporovat revizi EU ETS,  

b) určit podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu ČR a rozdělit jej mezi 
jednotlivé sektory, 

c) implementovat alternativní schéma energetických úspor v ČR nákladově 
efektivním způsobem, tj. dosáhnout splnění mezinárodního závazku České 
republiky s využitím evropských prostředků a zabránit zavádění obligatorních 
mechanismů,  

ve vazbě na schválenou Aktualizaci Státní energetické koncepce, Národní akční plán jaderné 
energetiky a Národní akční plán energetických úspor. 

 SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 
a) rámcová pozice k revizi EU ETS je připravena a její nuance pravidelně diskutovány mezi MŽP a 

Svazem, 

b) podíl (15,3 %) pro období k roku 2020 je určen a rozdělen sektorům v rámci poslední aktualizace 
Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje energie, 

c) přesto, že měla ČR téměř ideální výchozí podmínky pro splnění svého závazku k roku 2020, 
v současnosti s bídou splní 1/3 svého závazku. Nepodařilo se plně nastartovat čerpání 
prostředků na projekty v oblasti energetické účinnosti z ESIF. V oblasti EPC nebylo navzdory 
očekávání dosaženo žádného významnějšího pokroku.  

 

PODMÍNKY PRO INVESTICE 
Připravit návrh koncepční změny systému předpisů pro povolování staveb podle systému 
fungujícího v Rakousku a Německu, jejíž realizace přesahuje funkční období současné vlády. 
Na základě důkladné analýzy připravit úpravy předpisů za účelem dosažení: 

a) jednotné formy úkonů všech dotčených orgánů vstupujících do povolovacího 
řízení, 

b) posílení vzájemné koordinace dotčených orgánů v souvislosti s povolováním 
záměru, 

c) provádění úpravy souvisejících zákonů s maximální mírou integrace do 
povolovacího řízení, prováděného podle stavebního zákona, 

d) redukce související administrativní zátěže, 

e) významného zkrácení celkové doby povolovacího procesu. 

 NESPLNĚNO 
Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo  obsáhlou novelu stavebního zákona, která však z 
počátečního návrhu zásadní reformy stavebního práva, přidružených povolovacích procesů a desítek 
dalších souvisejících předpisů ponechává pouze torzo, které původní reformní snahy z větší části 
nenaplňuje. Je možné sice konstatovat určitý posun pozitivním směrem v některých aspektech 
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(zkrácení některých lhůt, propojení některých postupů na úseku povolování, úpravy územního 
plánování), výsledek novely však výrazně zaostal za očekáváním.  

Prosadit úpravu zákona o veřejných zakázkách. Zajistit včasnou přípravu prováděcích 
předpisů, dostatečné legisvakanční lhůty a nepřekročení rámce požadavků evropské 
směrnice s cílem neznevýhodnit tuzemské prostředí pro investice a rozvoj podnikání oproti 
jiným evropským státům.  

 SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 
Zákon byl  publikován ve Sbírce zákonů pod č. 134/2016 Sb., účinnost od 1. 10. 2016. Ve Sbírce 
zákonů vyšly rovněž prováděcí vyhlášky a nařízení (168, 169, 170, 172 a 173/2016 Sb.) se shodným 
datem účinnosti. MMR připravuje novelu, protože se terminologicky neshoduje zákon o zadávání 
veřejných zakázek s novelou zákona o veřejných rejstřících právnických osob.   

Je zavedena povinnost vyloučit účastníka - akciovou společnost, která nemá zaknihované akcie. To 
není v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích) a se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení 
transparentnosti akciových společností a o změně některých zákonů, které znemožnily akciovým 
společnostem, aby měly akcie na majitele (či správně na doručitele). Uvedené zákony umožňují, aby 
akciové společnosti měly listinné akcie vydané na jméno. Současný požadavek zákona o zadávání 
veřejných zakázek na formu zaknihovaných akcií přinese nejen poměrně značnou administrativní 
zátěž, ale ke zjištění skutečného vlastníka akcií akciových společností nepřispěje. 

Připravit koncepční změnu právní úpravy regulující činnost ÚOHS, který by omezil rozsah 
zastavování realizace projektů na poměrně dlouhou dobu (v praxi kolem 2-3 let) v důsledku 
odvolání neúspěšných účastníků veřejné soutěže. 

 SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 
Došlo pouze k částečné úpravě přezkumného řízení. Nově lze námitky proti zadávací dokumentaci 
podat jen do skončení lhůty pro podání nabídek. I nadále platí, že pokud se nedá námitka, nelze 
navrhovat přezkum úkonu. Zadavatel do 15 dnů od doručení námitkám vyhoví nebo je odmítne a 
poučí o možnosti zahájit řízení u ÚOHS. Součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, které je 
nepřezkoumatelné. Novinkou je fikce odmítnutí, pokud zadavatel ve lhůtě o námitce nerozhodne. 
Lhůta pro podání návrhu na ÚOHS je 25 dnů ode dne odeslání námitek. Je stanovena šedesátidenní 
blokační lhůta ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele, kdy nesmí zadavatel uzavřít 
smlouvu na předmětnou zakázku. 

V případě podání neoprávněného podnětu byl navýšen podíl kauce propadající ve prospěch státu z 
20% na 35%. Výše kauce je stanovena podílem na objemu veřejné zakázky. Nově je zaveden poplatek 
za podání podnětu k ÚHOS ve výši 10.000 korun. 

Do konce roku 2015 zajistit opatření pro realizaci finančních nástrojů v rámci ESIF, včetně 
předložení konkrétního návrhu aktivizace ČMZRB na investiční banku. Předložit základní 
prvky koncepce podpory financování skrze kapitálové trhy v ČR a dokončení praktické 
implementace projektu Národního inovačního fondu, který podpoří kapitálové vstupy do 
start-upů.  

 NESPLNĚNO 
Ministerstvo financí dvakrát předložilo návrh na centralizaci čerpání finančních nástrojů z ESIF do 
připomínkového řízení, poprvé prostřednictvím ČMZRB, podruhé prostřednictvím nově založené 
investiční společnosti (IS). Vláda zatím žádnou z verzí nepřijala.  



Hodnocení 32 klíčových požadavků Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády 

 
6 

Zajistit podmínky pro realizaci klíčových dopravních staveb dle Sektorových strategií II ve 
všech dopravních módech. 

 PRŮBĚŽNĚ (ČÁSTEČNĚ) PLNĚNO 
Z hlediska klíčových dopravních staveb došlo k vytipování 10 významných projektů, kde bude 
zahájena výstavba. Dalších 90 dopravních staveb bude muset podstoupit opakovaný proces EIA. 
Přičemž v jeho rámci mohou být stanoveny takové podmínky, které bude nutné zapracovat nejen do 
samotné projektové dokumentace, ale které mohou zasáhnout do jiných již získaných stanovisek 
nebo již získaných územních rozhodnutí.  

Ani ve vodní dopravě není situace lepší. Plavební stupeň Přelouč II je významně zpožděn oproti 
sektorové strategii a musí se opakovat proces EIA.  

Zajistit rozvoj páteřní sítě dobíjecích stanic v ČR v souladu se závazkem vyplývajícím 
z evropské směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. 

 PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO  
Vláda přijala NAP Čisté mobility jako výchozí a klíčový dokument, který definuje cíle a základní 
opatření v oblasti čisté mobility. Vláda však musí nadále pokračovat v jeho plnění a pokračovat 
v realizaci plánovaných opatření, nejen v oblasti infrastruktury. Zde bude zásadní zajištění 
samotného rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic, zejména zprovozněním veřejné podpory výstavby 
sítě veřejných stanic z OP Doprava II po jeho notifikaci. Současně také bude důležité úspěšně 
dokončit transpozici směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, která 
je realizována prostřednictvím novely zákona o pohonných hmotách, a která již byla předložena do 
Poslanecké sněmovny k projednání tak, aby vytvořila základní legislativní prostředí, které rozvoj 
páteřní sítě dobíjecích stanic v ČR podpoří a ne naopak. Základní podmínky pro úspěšnou realizaci 
jsou již tedy téměř vytvořeny, je však třeba pokračovat, primárně na straně MPO, v započatém úsilí, 
a to za nezbytné spolupráce všech odpovědných resortů, a plnit přijatá opatření. 

 

FONDY EU 
Vyjednat s Evropskou komisí navýšení 20% limitu alokace prostředků pro velké podniky 
s cílem naplnit jednotlivé cíle stanovené na národní i evropské úrovni pro toto programové 
období a zajistit maximální využití absorpční kapacity. 

 PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyvíjí ve spolupráci s členy monitorovacího výboru OP PIK směrem 
k Evropské komisi intenzivní úsilí o změkčení limitu. Byly zpracovány argumenty pro změnu 
současného nastavení limitu a je třeba zahájit politická jednání. V úsilí je třeba pokračovat a 
argumenty Evropskou komisi přesvědčit. 

Zajistit podmínky pro kontinuální realizaci dalších fází velkých projektů zahájených 
v minulém programovém období. 

 SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ  
Veškeré projekty pokračují, u některých se stále čeká na schválení ze strany Evropské komise. 
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INSOLVENCE 
V návaznosti na dílčí novelu insolvenčního zákona a s využitím zkušeností zaměstnavatelů 
s insolvencí a zejména s působením tzv. insolvenční mafie připravit návrh tzv. koncepční 
novely.  

 PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO 
Ministerstvo spravedlnosti s insolvenční mafií bojuje jak důslednějším využíváním svých existujících 
dohledových pravomocí, tak některými opatřeními zahrnutými do zmiňované dílčí novely 
insolvenčního zákona a zejména legislativními i nelegislativními kroky na základě výsledků 
analytické činnosti, při níž bylo důkladně zanalyzováno několik desítek případů, u nichž existovalo 
podezření na nekalé praktiky. Na základě toho byly sestaveny algoritmy umožňující jejich 
odhalování do budoucna v reálném čase a také byl v identifikovaných případech dán podnět k 
zahájení vyšetřování příslušnými orgány činnými řízení.  

 

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 
Připravit a schválit revizi Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013-2015, 
která zásadním způsobem zohlední význam aplikovaného výzkumu a jeho výsledky, což by 
se mělo promítnout rovněž do nové metodiky schvalované příští rok. 

 SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ  
Revize Metodiky 2013-15 nebyla zpracována. Dokončuje se znění nové metodiky, s termínem 
projednání a schválení vládou do konce roku 2016. 

Připravit a schválit aktualizovanou Národní politiku VaVaI zaměřenou na podporu 
konkurenceschopnosti ČR a nové společenské výzvy (Industry 4.0).  

 SPLNĚNO 
Vláda schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016-2020 dne 
17. 2. 2016. Některé připomínky Svazu nebyly akceptovány. 

Schválit novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, která bude 
obsahovat nejen požadavky EU, ale měla by reagovat na aktuální trendy, než bude připraven 
zcela nový zákon na podporu VaVaI. 

 SPLNĚNO 
Svazu se podařilo prosadit novelu zákona č. 130/2002 Sb., jejíž platnost nabyla účinnosti dnem 1. 7. 
2016. Nad rámec původně předložené novely se podařilo zapracovat některé požadavky, které 
v praxi činily problémy. Svaz uspěl se vznikem rejstříku výzkumných organizací či zjednodušením 
prokazování způsobilosti uchazeče při podání návrhu projektu, čímž by měla klesnout 
administrativní zátěž.  

Vyřešit transparentní využívání daňového zvýhodnění VaVaI podle zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, přijetím jasných pravidel a vytvořením skupin odborníků, které posoudí 
tzv. ocenitelný prvek novosti a technickou nejistotu. 

 PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO 
Vznikla pracovní skupina na Ministerstvu financí a Generálním finančním ředitelství pro přípravu 
interní metodiky, která má sjednotit postup správce daně napříč celým procesem kontroly 
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odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Svaz se podílel na vypracování metodiky TAČR pro firmy, 
která by měla pomoci se zorientovat v současných předpisech. Pod gescí GFŘ byly vytvořeny 
specializované týmy k řešení daňového zvýhodnění VaVaI. 

 

EKOLOGIE 
Dopracovat a schválit návrh zákona o ovzduší ve vazbě na další strategické dokumenty ČR, 
které je nezbytné doplnit o alternativní scénáře a vyčíslení nákladových položek (konkrétně 
provázat se Strategií přizpůsobení se změně klimatu, Národním programem na snižování 
emisí, Národním akčním plánem čisté mobility). 

 SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 
Uvedené strategické dokumenty byly v průběhu minulého roku vypracovány a schváleny. Koncepční 
provázanost se zákonem o ochraně ovzduší, který je novelizován každé čtvrtletí, nemá odpovídající 
úroveň. MŽP připravuje zbytečný a pro průmysl i domácnosti potenciálně velmi škodlivý a nákladný 
„antifosilní“ zákon. Svaz bude vyžadovat jeho projednání ve vládě až po důkladné analýze rizik 
vyplývajících z jeho přijetí. 

Projednat a schválit paragrafované znění zákona o odpadech a zákona o výrobcích 
s ukončenou životností pro vyjmenované komodity a vytvořit kompatibilní informační 
systém odpadového hospodářství v ČR. Zajistit implementaci Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. Účelem je 
dodržování hierarchie nakládání s odpady využíváním moderních a efektivních koncových 
zařízení odpadového hospodářství ČR, zajištění věrohodného vykazování plnění cílů EU a 
zajištění spolehlivé základny pro investice a podnikání v oblasti odpadového hospodářství.  

 SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 
Vláda připravila, ale zatím neprojednala  návrhy zákonů o odpadech a vybraných výrobcích 

s ukončenou životností a souvisejících norem pro schválení v legislativním procesu. Zákony jsou 

spolu úzce provázané, je nutné je projednat a schválit společně. Pokud je vláda neschválí do konce 

roku 2016,  je velice nepravděpodobné, že budou projednány a schváleny v parlamentu v tomto 

funkčním období a hrozí kromě konzervace stávajícího stavu na minimálně další 2-3 roky i odsun 

čerpání finančních prostředků do moderních technologií v oblasti odpadů na konec programového 

období.  

 

VZDĚLÁVÁNÍ 
Novelou školského zákona zavést povinnost konání přijímacích zkoušek na maturitní obory 
od školního roku 2016/17. V rámci společné části maturitní zkoušky od školního roku 
2018/19 zařadit povinnou zkoušku z matematiky.  

 SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ  
Novela školského zákona zavádí povinné přijímací zkoušky do maturitních oborů od roku 2017 a 

povinnou maturitu z matematiky od roku 2021. Nicméně MŠMT se snaží nařízením vlády uložit 

povinnost maturity z matematiky jen části oborů, část z nich bude (zatím jen dočasně) vyjmuta. S 

takovým postupem nesouhlasíme! 
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Navrhnout reformu financování regionálního školství a úpravu normativů středních škol 
podle reálných potřeb oborů. 

 PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO  
Reforma financování je projednávána v Poslanecké sněmovně. MŠMT předložilo jen část parametrů 

(koeficienty PH max, příplatky, vzorové výpočty), ze kterých nelze posoudit, jaký bude dopad 

reformy na odborné školy. Svaz požaduje jejich doplnění a zveřejnění. 

Připravit změny systému financování (technických) VŠ tak, aby odpovídal potřebám trhu 
práce (tj. aby byly více podpořeny studijní programy technického a přírodovědného 
zaměření a obory s nízkým počtem nezaměstnaných absolventů).  

 PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO  
MŠMT začalo o principech reformy financování VŠ se Svazem jednat a přizvalo ho do pracovní 

skupiny pro reformu. Návrh by měl být hotový v příštím roce. 

Na základě doporučení projektu POSPOLU vytvořit legislativu pro zavedení prvků duálního 
vzdělávání. 

 NESPLNĚNO 
V aktuální novele školského zákona (ani další legislativě) nejsou doporučení POSPOLU zapracována 

a MŠMT je slibuje do případné další novely s nejasným termínem předložení. 

Uveřejnit vzorové smlouvy mezi žákem a podnikem. 

 SPLNĚNO  
Vzorové smlouvy byly uveřejněny v listopadu 2015 v rámci akcí Svazu k Roku průmyslu a 
technického vzdělávání. 

Zpracovat návrh systému předvídání kvalifikačních potřeb a zajistit jeho pilotní ověření 
(projekt PŘEKVAP). 

 PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO  
MPSV připravuje projekt KOMPAS s termínem spuštění v roce 2017, který by měl řešit návrh a 
ověření systému předvídání kvalifikačních potřeb.  

 

TRH PRÁCE 
Zpracovat a ověřit opatření na podporu mobility domácí pracovní síly, která přispěje k 
vyřešení regionálních disparit na trhu práce a rozšíří pracovní uplatnění pro nezaměstnané.  

 SPLNĚNO  
V rámci opatření na podporu uchazečů a zájemců o zaměstnání v regionech s vyšší mírou 

nezaměstnanosti, byl zaveden nový nástroj APZ "příspěvek na podporu regionální mobility". Na 

základě požadavků Svazu byly zmírněny podmínky pro nárok na příspěvek (vypuštěna podmínka 

vedení uchazeče v evidenci déle jak 12 měsíců, zvýšení limitu pro výši mzdy pro zachování nároku 

na příspěvek). Využitelnost nástroje, včetně bariér využívání a provedení případných korekcí 

(říjen/listopad 2016).   
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Zavádět a průběžně vyhodnocovat a upravovat podmínky na podporu zaměstnání občanů 
ze třetích zemí na pracovní místa, která nelze obsadit z tuzemských zdrojů (fast track, apod.)      

 SPLNĚNO  
Vláda  na svém zasedání 27. 7. 2016 schválila rychlejší přijímání a vyřizování žádostí Ukrajinců 
o zaměstnanecké karty na Generálním konzulátu ČR ve Lvově, tzv. Režim Ukrajina. Jedná se o 
možnost zaměstnat středně a nízko kvalifikované ukrajinské zaměstnance na pozicích, které nejsou 
ani po 30 dnech obsazeny zaměstnanci ČR. Proces získání zaměstnanecké karty se výrazně zkrátil 
oproti podání žádosti přes VisaPoint (podle informací firem jsou uchazeči zváni na jednání do 14 
dní od podání žádosti). 

Pro srpen letošního roku byla stanovena kvóta: 170 žádostí – k 24. 8 .2016 MZV obdrželo 142 
žádostí (SP ČR 31 žádostí), 83,5% již vyčerpáno (zbývá 28 žádostí); pro září je rovněž stanovena 
kvóta: 170 žádostí a od října a dále, je stanovena kvóta 320 žádostí.  

Do konce roku 2015 provést úpravy legislativy, které přispějí k vyčištění trhu agenturního 
zaměstnávání, aniž by nadměrnou regulací ztížily činnost regulérním agenturám a 
uživatelům - novela zákona o zaměstnanosti. 

 SPLNĚNO  
Vláda zpracovala návrh novely právní úpravy. Svazu se na základě dohody s odbory podařilo 
zabránit zavedení kvót pro maximální počet agenturních zaměstnanců u uživatele a zákazu řetězení 
pracovních smluv na dobu určitou. 

Navrhovaná právní úprava, která je v legislativním procesu, zpřísňuje podmínky pro působení 
agentur na trhu práce (kauce), větší provázání odpovědného zástupce s danou agenturou, rozšíření 
důvodů pro odebírání povolení a na druhé straně, pokud se agentura po určité době osvědčí – 
možnost získat povolení k agenturnímu zaměstnávání již na dobu neurčitou. 

Byl vydán metodický pokyn obsahující popis tzv. srovnatelných pracovních a mzdových podmínek 
agenturního zaměstnance s kmenovým zaměstnancem uživatele, který jasně vymezil, co musí 
agenturní zaměstnance „dostat“, a to pod sankcí až 1 mil Kč.  

Představit modely změn fungování tzv. 3. pilíře důchodové reformy, jako doplňkové formy 
k 1. pilíři a vylepšení celkového důchodu, včetně harmonogramu jejich zavedení. 

 PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO  
Výstupy odborné komise pro důchodovou reformu s konkrétními návrhy budou předmětem diskuse. 
Modely  zapojení zaměstnavatelů vyžadují hlubší diskusi na úrovni Svazu a s odbory. Profese 
horníků, kterých se spořící modely ve 3 pilíři týkají nejvíce, byly řešeny v souvislosti s omezováním 
těžby v uhelných společnostech jinými systémy. Existující právní úprava  předdůchodů nebyla 
využita i u starších zaměstnanců, protože nepředcházelo spoření.  


