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Záznam 

 
ze zasedání 153. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 

konané dne 29. června 2020 prostřednictvím videokonference 
 

Program: 
 
1. Materiály k projednání 
 
1.1 Valorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí – 

bod stažen 
1.2 Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR – bod stažen 
1.3 Stav čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období 
1.4 Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech 

a stavebními náklady nad 300 mil. Kč 
1.5 Průběžné vyhodnocení programů COVID a ANTIVIRUS 
 
2. Materiály pro informaci 
 
2.1 Návrh specifických doporučení Rady k Národnímu programu reforem ČR 
 
3. Různé 
 

 
Průběh jednání 

 
Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR Ing. Andrej Babiš (dále jen 
„předsedající“), který v úvodu přivítal účastníky, stručně představil program jednání a informoval 
o souhlasu Předsednictva RHSD ČR se stažením bodu 1.1 „Valorizace zvláštního příplatku 
a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí“ na základě žádosti ministryně práce 
a sociálních věcí a bodu 1.2 „Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR“ na základě požadavku 
místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy z programu dnešní plenární 
schůze. 
 
 
Bod 1.3  Stav čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová prezentovala pozitivní údaje o zlepšeném čerpání 
prostředků v rámci aktuálního programového období. Byly uzavřeny právní akty ve výši 85 % celkové 
alokace a proplaceny již byly prostředky ve výši 50 % alokace. Relativně nejslabší čerpání vykazují 
v tomto ohledu operační programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Rybářství. 
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se připravuje 
realokace ve výši 10 mld. Kč do Operačního programu Doprava. Informovala rovněž o komplikacích 
při přípravě nového programového období, kdy aktuální situace a nové návrhy ze strany Evropské 
komise ovlivňují i uzavření dohody o partnerství.  
Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil, že situace v Operačním programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost je vážnější, než bylo uvedeno, a přesun ve výši 10 mld. Kč se proto 
s ohledem na riziko nedočerpání prostředků jeví jako nedostačující. Nedostatečné čerpání je i 
v Operačním programu Praha – pól růstu, který vykazuje kritickou situaci dlouhodobě. Nové 
programové období vykazuje vedle řady rizik, mezi něž patří například nezbytnost administrativního 
zvládnutí navržených programů, i příležitost k čerpání velkého objemu prostředků. Je však zapotřebí 
promítnout aktuální cíle Evropské komise do priorit čerpání ze strany ČR a stanovit konkrétní cíle 
pro ČR v novém programovém období i s ohledem na budoucí předsednictví ČR v Radě EU. 
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA vyjádřil optimismus z pohledu aktuálního stavu čerpání 
prostředků a připravenost zaměstnavatelů v maximálně možné míře spolupracovat při přípravě 
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nového programového období. Bylo by vhodné, aby nové období plynule navázalo na období 
současné a aby v jeho rámci nevzniklo příliš mnoho operačních programů na centrální úrovni.  
Ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA na základě příkladů 
z praxe uvedl, že firmy vnímají Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
pozitivně, proto požádal, aby se realokace z tohoto programu nedotkla prostředků vyčleněných na 
podporu inovací. Vzhledem k probíhající diskusi o plánu EU na obnovu ekonomiky lze očekávat další 
zpoždění při přípravě nového programového období, proto musí mít ČR včas připravené operační 
programy, aby se nevytvořila pauza v čerpání. Vyjednávání by se nemělo soustředit jen na objem 
prostředků pro ČR, ale také na konkrétní pravidla a nastavení jejich čerpání a možnost překryvu 
mezi programovými obdobími. 
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. poděkoval za pozitivní posun, jenž nastal v čerpání 
prostředků, požádal však o zvážení možnosti posunu termínů stanovených žadatelům vzhledem 
k aktuální situaci. Za HK ČR rovněž vyjádřil plnou podporu vládě při vyjednávání s Evropskou komisí 
o nastavení plánu na obnovu ekonomiky, respektive podporu odmítavému stanovisku vlády ke 
kritériu míry nezaměstnanosti při nastavení čerpání.  
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. 
MBA komentoval aktuální výsledky Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost s tím, že plánovaná realokace ve výši 10 mld. Kč v žádném případě neohrozí 
projekty na podporu inovací, jež představují při čerpání prioritu. Problémy zůstávají u programu na 
podporu úspor energie, který představuje jednu z největších rezerv pro plnění Zelené dohody pro 
Evropu ze strany ČR.  
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu navrhl jednání 
Ministerstva průmyslu a obchodu se sociálními partnery. 
Rovněž předseda ČMKOS Josef Středula vyjádřil podporu stanovisku vládu v souvislosti s plánem 
EU na obnovu ekonomiky, neboť kritérium nezaměstnanosti nemá dostatečnou vypovídací hodnotu 
o situaci v jednotlivých zemích. 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová shrnula průběh diskuse a zdůraznila, že 
ministerstvo řeší možnost souběhu čerpání mezi programovými obdobími a minimalizace množství 
operačních programů nadále zůstává prioritou. 
Předsedající uvedl, že rozdělení prostředků v rámci současného programového období je možné 
považovat za absurdní a pro nové období je nezbytné usilovat o lepší rozdělení v návaznosti na 
skutečné potřeby. ČR musí být vedena snahou prioritně čerpat finance z evropských fondů a až 
následně využívat prostředky státního rozpočtu. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
Sociální partneři oceňují pokrok dosažený při čerpání prostředků z evropských fondů 
a vyjadřují plnou podporu vládě při jednání o plánu EU na obnovu ekonomiky. 
 
 
Bod 1.4 Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších 

letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč 
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. 
MBA informoval o navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury s tím, že je předpoklad, 
že v letošním roce bude možno do výstavby dopravní infrastruktury investovat o 30 mld. Kč více, 
než v roce loňském. Investicím také zásadním způsobem pomůže schválení novely liniového 
zákona. Na opravy silnic II. a III. tříd byly alokovány navíc 4 mld. Kč.  
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner ocenil posílení prostředků na stavby, připomněl ale, že s posíleným 
rozpočtem by se mělo počítat i v příštích letech. Objektivně je poznat, že došlo k urychlení realizace 
jednotlivých staveb. Pro příští předložení harmonogramu požádal o jeho doplnění o plánované 
termíny dokončení staveb a o zařazení výstavby pražského okruhu a úseku dálnice D3 ve 
Středočeském kraji. 



Úřad vlády České republiky 
Rada hospodářské a sociální dohody ČR  

 

 

Strana 3 (celkem 5) 

Viceprezident KZPS ČR Ing. Jiří Nouza ocenil navýšení prostředků na opravy silnic II. a III. třídy 
i schválení novely liniového zákona, která umožní začít stavbu bezprostředně po vydání stavebního 
povolení. Zároveň podpořil zařazení dálnic D0 a D3 do harmonogramu.  
Předsedající upozornil na značně negativní vliv činnosti některých ekologických aktivistů, kteří 
zdržují a blokují výstavbu. Z tohoto důvodu je mnohdy obtížné stanovit vypovídající termíny 
dokončení jednotlivých staveb. V tuto chvíli není problém v objemu finančních prostředků, ale 
v protestech, v nefunkčním vyvlastňovacím řízení a nečinnosti některých stavebních úřadů.  
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA podpořil kroky vlády vedoucí ke zrychlení výstavby 
a přislíbil spolupráci zaměstnavatelů při diskusi s ekologickými aktivisty.  
Předseda ČMKOS Josef Středula připomněl stabilizační efekt investic státu obecně i investic do 
výstavby dopravní infrastruktury při překonávání následků hospodářského poklesu. 
Předseda ASO Bohumír Dufek ocenil připravený nový stavební zákon, který by však měl být ještě 
upraven, pokud jde o omezení vlivu zájmových skupin na povolovací proces a zavedení principu 
jedna stavba – jeden úřad s omezením možnosti podávání opakovaných odvolání.  
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
Sociální partneři děkují vládě za navýšení objemu finančních prostředků na výstavbu 
dopravní infrastruktury a její urychlení. 
 
 
Bod 1.5  Průběžné vyhodnocení programů COVID a ANTIVIRUS 
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. 
MBA uvedl, že do dnešního dne bylo schváleno 15,5 mld. Kč na úvěry a 9 mld. Kč na běžné záruky. 
V případě programu COVID III byly u bank uplatněny žádosti již za 10 mld. Kč. Současně se rozbíhá 
program COVID PLUS. 
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. představila aktuální údaje 
o čerpání programu ANTIVIRUS ke dni 28. června 2020, kdy bylo proplaceno 13,7 mld. Kč, 
podpořeno celkem 1,4 mil. zaměstnanců, což představuje 702 tisíc unikátních pracovních míst. 
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA doporučil vzhledem k očekávanému vývoji v podzimních 
měsících zvážit prodloužení programů COVID do konce roku 2020. Dále požádal o zvýšení 
příspěvku z 60 na 80 % v případě programu ANTIVIRUS B, o přehodnocení programu ANTIVIRUS 
C tak, aby byla pomoc poskytována jen skutečně potřebným v závislosti na poklesu obratu na 
základě hlášení DPH, a o znovuotevření diskuse o kompenzacích v důsledku nákladů na emisní 
povolenky, kde v tuto chvíli není shoda s resortem financí.  
Předseda ČMKOS Josef Středula podpořil požadavek na prodloužení programů ANTIVIRUS A a B 
do konce roku s tím, že tomuto postupu nic nebrání. Přimluvil se i za změnu nastavení programu 
tak, aby firmy mohly získat zúčtovatelné zálohy, namísto současného stavu, kdy jsou firmám 
refundovány až vyplacené mzdy. Upozornil, že program COVID II představuje portfoliovou záruku, 
kdy firmy mohou získat podporu v závislosti na portfoliu v pásmu mezi 30 a 80 %. U programu 
COVID PLUS představuje problém kritérium velikosti firmy nad 250 zaměstnanců, v tomto případě 
by mělo být umožněno čerpání i menším firmám.  
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. 
MBA upřesnil, že portfoliová záruka je v případě programu COVID III, program COVID II je již v tuto 
chvíli vyčerpán. 
Předsedající zdůraznil, že o prodloužení je možné uvažovat v případě programů COVID III, COVID 
PLUS a ANTIVIRUS A a B a za účelem jejich vyhodnocení navrhl uspořádat jednání v užším formátu 
za účasti předsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu, ministryně financí, ministryně práce a 
sociálních věcí a čtyř zástupců sociálních partnerů. Jednání by se mělo uskutečnit operativně 
v posledním týdnu měsíce července. 
 
 

Z á v ě r: 
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Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený materiál 
s tím, že diskuse o vyhodnocení programů COVID a ANTIVIRUS bude pokračovat na 
samostatném jednání dle návrhu předsedy vlády. 
 
 
Bod 2  Různé 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner opětovně upozornil na problematiku doplatků pro organizace 
zaměstnávající osoby se zdravotním postižením v souvislosti se zrušením zvláštní kategorie 
minimální mzdy pro tyto osoby. Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. 
informovala o přípravě materiálu k řešení této situace. Materiál by měl být v tomto týdnu rozeslán do 
meziresortního připomínkového řízení a následně předložen vládě tak, aby mohl nabýt účinnosti již 
ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. 
 
Předseda ČMKOS Josef Středula požádal o urychlené řešení situace ve společnosti OKD, na níž 
negativně dopadá současná epidemiologická situace i náklady spojené se zahlazováním následků 
hornické činnosti. Současný stav má za následek nedostatek koksovatelného uhlí a ovlivňuje tak 
i další velké firmy a zaměstnanost v regionu. 
 
Předseda ČMKOS Josef Středula vyjádřil politování nad rozhodnutím zrušit letošní ročník 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a upozornil na přehnané požadavky na hygienické 
podmínky jeho případného konání ze strany hygieniků. Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA 
v této souvislosti požádal o přípravu speciálního programu COVID pro veletrhy. Předsedající 
upozornil, že ke zrušení veletrhu nedošlo na základě rozhodnutí hygieniků, ale z vůle pořadatele, 
společnosti BVV. Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel 
Havlíček, Ph.D. MBA potvrdil, že společnost BVV přerušila přípravy veletrhu z ekonomických a 
nikoliv epidemiologických důvodů.  
 
Předseda ČMKOS Josef Středula v souvislosti s jednáním vlády o zavedení paušální daně pro 
osoby samostatně výdělečně činné požádal o zvážení možnosti zvýšení slevy na poplatníka u daně 
z příjmu fyzických osob. Vzhledem k tomu, že výše slevy na poplatníka nebyla dlouhodobě 
valorizována, dochází k faktickému zvyšování daňové zátěže zaměstnanců. Koncept paušální daně 
přitom může vést k motivaci převodu zaměstnanců do režimu osob samostatně výdělečně činných. 
Vstup do režimu paušální daně by měl být snížen na 750 tis. Kč a mělo by dojít ke zvýšení slevy na 
poplatníka, aby se rozdíl v daňové povinnosti neustále nezvyšoval. Místopředsedkyně vlády 
a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. připomněla, že návrh na zavedení paušální daně 
vychází vstříc živnostníkům a má podporu napříč politickým spektrem. S argumentem, že tento krok 
přispěje k přechodu zaměstnanců do režimu osob samostatně výdělečně činných přitom nelze 
souhlasit. Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. vyjádřila podporu 
konceptu paušální daně, nicméně rozumí obavám ze zvyšujícího se rozdílu mezi zdaněním osob 
samostatně výdělečně činných a zaměstnanců. 
 
Předseda ČMKOS Josef Středula vyjádřil negativní postoj k návrhu na vznik komory zdravotních 
a všeobecných sester. Funkční evidence zdravotních sester již nyní existuje na Ministerstvu 
zdravotnictví a návrh je tak v tomto směru nadbytečný. Předsedající uvedl, že původní myšlenka 
nebyla vytvořit obdobu lékařské komory a návrh byl veden snahou zvýšit prestiž povolání 
zdravotních sester. S návrhem připraveným Ministerstvem zdravotnictví se však neztotožňuje 
a materiál nebude v navržené podobě projednáván. 
 
Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil na zaměstnavatele v Plzeňském kraji, který preferuje 
zaměstnávání agenturních zaměstnanců a připravuje propouštění zaměstnanců kmenových, což 
odporuje základním prioritám, jež by měly být v oblasti zaměstnanosti nastaveny. Prezident KZPS 
ČR Jan Wiesner a viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA vyjádřili souhlas s názorem, že prioritní 
by pro poctivého zaměstnavatele mělo být zaměstnávání kmenových zaměstnanců, připomněli 
však, že ne všechny pracovní agentury jednají v rozporu s dobrými mravy. Situaci by pomohlo 
vyřešit zavedení certifikace pracovních agentur. Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana 
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Maláčová, MSc. avizovala přípravu materiálu týkajícího se pracovních agentur tak, aby mohl být 
projednán v průběhu podzimních měsíců. 
 
Předseda ČMKOS Josef Středula vyjádřil dlouhodobou nespokojenost s odměnami zdravotníků 
v souvislosti s jejich činností v průběhu epidemie koronaviru. Předsedkyně Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče Bc. Dagmar Žitníková upřesnila, že odbory požadují, aby se odměny 
týkaly všech zdravotníků, kteří přicházeli do kontaktu s nakaženými pacienty, nikoliv pouze 
zaměstnanců na jednotkách, které pečovaly o pacienty ve vážném stavu. Dosavadní jednání 
s ministrem zdravotnictví nevedla k žádnému výsledku, proto požádala o jednání s předsedou vlády 
o této otázce.  
 
Předseda ASO Bohumír Dufek vyjádřil nespokojenost s tím, že materiál k valorizaci zvláštního 
příplatku nebyl předložen na dnešní plenární schůzi a v souladu s projednáním této problematiky na 
jednání Předsednictva RHSD ČR navrhl jeho projednání na samostatném jednání, jež by se mělo 
uskutečnit koncem měsíce července k vyhodnocení programů COVID a ANTIVIRUS. Předsedající 
vyslovil s tímto postupem souhlas. 
 
Předseda ASO Bohumír Dufek v souvislosti s diskusí o agenturním zaměstnávání a vzhledem 
k současné epidemiologické situaci doporučil zvýšení kontrolní činnosti dodržování karanténních 
opatření zahraničními pracovníky na ubytovnách.  
 
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA požádal předsedajícího, aby Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy připravilo krizové scénáře fungování školských zařízení pro případ 
opětovného zvýšení výskytu koronaviru během podzimních měsíců. Dosavadní situace na školách 
spojená se zvýšeným počtem vyplácení tzv. ošetřovného má přitom značný vliv na fungování firem. 
Předsedající zdůraznil, že pro případ opětovného nárůstu počtu nakažených v podzimních měsících 
již nebudou přijímána žádná plošná opatření, situace bude řešena cíleně.  
 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner upozornil na administrativně složitý systém povolování přesunů 
zemědělské techniky při žních a doporučil jednání mezi ministerstvy zemědělství a vnitra s cílem 
odstranění existujících překážek a dosažení dohody na běžných podmínkách.  
 
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. informovala o aktuální výši 
nezaměstnanosti v ČR. Podíl nezaměstnaných osob činí 3,7 %, počet nezaměstnaných se pohybuje 
pod hranicí 270 tisíc.  
 
 
Vzhledem k projednání všech bodů programu 153. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální 
dohody ČR poděkoval předsedající účastníkům Plenární schůze a její jednání ukončil.  
 
 
Zpracoval: 
Mgr. David Kadečka 
výkonný sekretář 
RHSD ČR 
 
 


