
 

 TELEFON  (+420) 225 279 111  |  E-MAIL  SPCR@SPCR.CZ 

WEB  WWW.SPCR.CZ  |  ADRESA  FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 
ZAPSANÝ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL L, VLOŽKA 3148.  

IČO: 00536211, DIČ: CZ00536211. 

 

 

 

 

NÁVRHY USNESENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR 
K MATERIÁLŮM 148. PLENÁRNÍ SCHŮZE RHSD ČR 
DNE 25. BŘEZNA 2019 

1.1. Pozice k doporučením OECD pro zdravotnictví v ČR 

Zástupci zaměstnavatelů: 

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

 doporučují 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.  

1.2. 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.   

1.3. Stav implementace elektronického potvrzení pracovní neschopnosti (e-neschopenka) 

Zástupci zaměstnavatelů požadují: 

 přijmout jednu komplexní úpravu eNeschopenky se zabezpečením plně funkčního elektronického 
systému, který bude odpovídat potřebám praxe, 

 po MPSV, aby při přípravě systému eNeschopenky úzce spolupracovalo s dotčenými subjekty,  

 odložit účinnost zrušení karenční doby do termínu spuštění plně funkčního elektronického 
systému eNeschopenky.    

1.4. Návrh dalšího postupu v novelizaci zákoníku práce 

Zástupci zaměstnavatelů: 

 podporují novelu zákoníku práce ve znění dohodnutých bodů a požadují předložení upraveného, 
konečného navrhovaného znění k finálnímu projednání na pracovní úrovni, 

 podporují úpravy §§ 24 a 25, koeficient navyšování minimální mzdy 0,45 a začlenění ustanovení o 
prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání do novely zákoníku práce. Pokud by nebylo možné 
dosažení shody na sporných bodech a ASO nadále blokovalo jednání, souhlasí zástupci 
zaměstnavatelů s vypuštěním těchto bodů z aktuální novely, ale trvají na jejich řešení v rámci další 
novelizace zákoníku práce, 

 požadují závazek sociálních partnerů a vlády v koaliční smlouvě, že nepodpoří v průběhu 
legislativního procesu pozměňovací návrhy, na kterých by nebyla shoda všech sociálních partnerů.          
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1.5. Energetické úspory v průmyslu ve vazbě na Strategický rámec ČR 2030  

 Vláda a sociální partneři uznávají celospolečenskou závažnost témat zvyšování energetické 
účinnosti. 

 Zástupci zaměstnavatelů: 

o žádají, aby byl ze strany MPO na základě projednání a doporučení z jednání RHSD připraven 

za naší účasti návrh opatření problematiky energetických úspor a ten byl projednán na RVES 

a předložen ke schválení vládě; 

o konkrétně žádají, aby vláda: 

 činila kroky směřující k široké popularizaci tématu mezi odbornou i laickou 

veřejností, podniky i domácnostmi; 

 zajistila, aby před případnou změnou schématu pro plnění národního cíle pro r. 2030 

byly zanalyzovány náklady na všechna potenciálně možná schémata; v případě 

změny alternativního schématu nesmí být deficit v plnění národního závazku ze 

současného období přenesen na nové povinné strany, myšleno 

dodavatele/distributory, a tím i konečné spotřebitele; 

 prošetřila možnosti uplatnění nástrojů daňové a fiskální politiky v této oblasti. Jako 

jeden z možných stimulů realizace energeticky úsporných opatření se nabízí realizace 

určité formy tzv. dobrovolných dohod, kdy by firmy výměnou za určité daňové úlevy 

reportovaly Vládě všechna energeticky úsporná opatření, která ve své obchodní 

činnosti realizují; 

o žádají MPO, aby připravilo profesionální komunikační kampaň, jejíž náplň a zacílení bude 

konzultovat se sociálními partnery; 

o deklarují ochotu spolupracovat na rozvoji a popularizaci tématu, jsou připraveni koordinovat 

jednotlivé kroky s vládou a přinášet konstruktivní podněty vedoucí k naplňování národního 

závazku. 

1.7. Systém financování vodního hospodářství 

Zástupci zaměstnavatelů: 

 upozorňují, že změna financování vodního hospodářství je nezbytná a nutná. Pokud k ní nedojde 
v podobě Varianty 1, nebo 2 systém zkolabuje a bude docházet k dalším nárůstům již dnes 
vysokých poplatků za odběr povrchové vody, 

 vyslovují se pro Variantu 1, která jednak vyřeší problém financování vodního hospodářství a za 
druhé povede ke snížení ceny povrchové vody pro všechny obyvatele ČR, 

 požadují, aby toto řešení bylo nedílnou součástí aktuálně projednávané novely vodního zákona 

1.8. Zprávy o realizaci projektů sociálních partnerů obsahujících aktivity k prohloubení sociálního 
dialogu za rok 2018 

Zástupci zaměstnavatelů berou na vědomí zprávy o realizaci projektů sociálních partnerů obsahujících 
aktivity k prohloubení sociálního dialogu v roce 2018.  

 


