
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 30 svazů a asociací, 136 individuálních členských 
firem a 6 pozorovatelů. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, 
politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání.  
Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 120 zákonů či vládních předpisů ročně. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových 
organizacích, zejména jako člen Konfederace evropského podnikání BusinessEurope. 

FREYOVA 948/11 
190 00 PRAHA 9 
 
Ing. EVA VELIČKOVÁ 
TISKOVÁ MLUVČÍ 

 
TELEFON (+420) 724 012 630 

E-MAIL EVELICKOVA@SPCR.CZ 
 TISKOVE@SPCR.CZ 

WEB WWW.SPCR.CZ   

TISKOVÁ ZPRÁVA 

V Praze dne 23. května 2017 

 

SP ČR: PRO ZÁKONÍK PRÁCE CHCEME PODPORU VLÁDY, 

ZAMĚSTNAVATELŮ I ODBORŮ, JINAK OHROZÍ ZAMĚSTNANOST 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasí s tím, aby se nad rámec kompromisního návrhu novely Zákoníku 

práce (z jednání tripartity v červnu 2016) navrhovaly další úpravy a sloužily k tzv. odblokování jednání 

v poslanecké sněmovně. Jakékoliv pozměňovací návrhy Zákoníku práce, které společně neodsouhlasí 

tripartitní partneři, tedy vláda, odbory i zaměstnavatelé, jsou pro trh práce nebezpečné. 

 

Některé nové pozměňovací návrhy představují alternativní řešení odborových požadavků, které na jednání 

tripartity byly již dříve zamítnuty. Svaz nemůže například souhlasit s návrhy na zavedení povinného pátého 

týdne dovolené či na regulaci odměňování v nestátních zařízení. V praxi se jeví jako komplikované i aktuální 

znění tzv. závazného pokynu k zastavení výroby.  

 

„Jako největší zaměstnavatelský svaz cítíme potřebu upozornit, že aktuálně načtené pozměňovací návrhy 

Zákoníku práce nemají podporu všech tripartitních partnerů. Navíc jsme nedostali žádné ekonomické 

vyhodnocení jejich dopadů. Zákoník práce je klíčová právní úprava, vyžaduje shodu tripartitních partnerů, 

ta ale nyní neexistuje. Obáváme se, že se z novely stává politická záležitost,“ upozorňuje na problém 

s aktuální podobou návrhu Zákoníku práce Eva Veličková, tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR.  

 

 

 

 


