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NÁVRHY USNESENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR 
K MATERIÁLŮM 147. PLENÁRNÍ SCHŮZE RHSD ČR 
DNE 21. LEDNA 2019 

1.1. Možné dopady zavedení základní hranice úspěšnosti v přijímacích řízeních na 
střední školy a kroky ke zlepšení kvality středního školství 

Zástupci zaměstnavatelů: 

 vidí snahu o zavedení nepodkročitelné hranice pro přijetí na maturitní obory jako nevhodnou, jelikož by 
to za stávající situace nejvíce ohrozilo žádané učební obory s maturitou a žáky v ekonomicky slabých 
regionech, 

 podporují návrh Asociace krajů ke zvýšení kompetencí zřizovatele dojednávat s ředitelem školy kapacity 
otevíraných tříd (sněmovní tisk č. 309), 

 podporují další nástroje na zlepšení kvality škol, jako je zveřejňování výsledků žáků a škol, zlepšení 
kariérového poradenství, národní kampaně na podporu technických oborů či rozšíření praktické výuky 
na bázi duálního vzdělávání, 

 doporučují, aby kraje plnily regulační funkci při řízení vzdělávací soustavy ve vztahu k predikcím trhu 
práce (KOMPAS), 

 jsou připraveni s kraji spolupracovat. 

1.2. Řešení kůrovcové kalamity a strategie dalšího rozvoje lesů 

Zástupci zaměstnavatelů požadují po Ministerstvu zemědělství, aby připravilo pro řešení kůrovcové 
kalamity konkrétní rychlá opatření, která by mohla být aplikovatelná již od 1.4.2019. 

1.3. Aktuální stav přípravy výstavby plavebního stupně Děčín  

Zástupci zaměstnavatelů 

 podporují rozhodnutí vlády o převažujícím zájmu na zachování vodní dopravy, 

 po seznámení s vývojem a reakcí MŽP souhlasí se snahou ministerstva dopravy o zachování vodní 
dopravy, podporují jej, a vyzývají vládu k zásadnímu rozhodnutí o stanovení kompenzačních opatření, 

 v případě neschválení kompenzačních opatření, a v důsledku toho neumožnění výstavby plavebního 
stupně Děčín, žádají vládu o přijetí doprovodného sociálního programu. 

1.4. Zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury 

Zástupci zaměstnavatelů: 

 žádají, aby harmonogram staveb byl doplněn o stavby s plánovaným zahájením do tří let vždy od 
termínu předložení harmonogramu, což zajistí pravidelnou aktualizaci harmonogramu o stavby 
plánované v nejbližším horizontu, 

 žádají o předložení informace o plánovaném počtu km nově zprovozněných dálnic v roce 2019. 
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1.5. Opatření k řešení hlavních problémů Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost 

Zástupci zaměstnavatelů: 

 děkují za předložený materiál a považují jej za kvalitní manažerský přehled pro řízení programu s cílem 
eliminace rizik. 

 požadují 

o aby v souladu s ním MPO plně postupovalo na všech zodpovědných úrovních a pravidelně rizika 

nadále vyhodnocovalo, 

o aby všechny dohodnuté kroky byly realizovány a vedení MPO nedopustilo další negativní dopady 

na žadatele, 

o při vyhlašování výzev dbát na snížení administrativní náročnosti a stabilitu, 

o zajištění slíbených 10 mld. Kč na prioritní programy OP PIK s absorpční kapacitou. 

1.6. Pozice k doporučením OECD pro zdravotnictví v ČR 

Zástupci zaměstnavatelů: 

 berou na vědomí zprávu OECD k českému zdravotnictví i stanovisko MZ k ní,  

 souhlasí s úmyslem navýšit objem prostředků ve zdravotnictví na podíl na HDP směrem k průměru zemí 
OECD, 

 doporučují k dosažení výše uvedeného bodu zvážit diverzifikaci příjmů zdravotního pojištění formou 
spoluúčasti, případně dobrovolného zdravotního připojištění. Nesouhlasí s navyšováním daňové a 
odvodové zátěže zaměstnanců a zaměstnavatelů,  

 podporují elektronizaci zdravotnictví a požadují, aby bylo co možná nejvíce sladěno s iniciativami 
eGovernmentu, 

 usilují o zapojení do preventivních zdravotních programů v kontextu veřejného zdraví a to v souvislosti 
s novými úpravami zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven.  

1.7. Novelizace zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

Zástupci zaměstnavatelů podporují zavedení pravidelné roční valorizace plateb státu za tzv. státní 
pojištěnce v návaznosti na růst průměrných mezd.   

1.8. Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí 

Zástupci zaměstnavatelů berou zprávu na vědomí a doporučují, aby 

 vláda nadále konzultovala návrh rozpočtu s NRR a respektovala vyjádření NRR pro zajištění dlouhodobé 
stability veřejných financí, 

 Zpráva byla s vládou a dotčenými ministerstvy kvalitně vypořádána, 

 se vláda podrobně zabývala závěry a hodnocením uvedeným ve Zprávě a přijala opatření reagující na 
tuto Zprávu. To je jednou z cest k naplnění poslání a důvodu zřízení NRR. 

 


