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Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) požaduje zachovat pro sociální partnery podíl 

spolufinancování stejný jako ve stávajícím programovém období. 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
1. Ke kapitole 3 – sociální partneři 

Svaz požaduje do kapitoly 3 vložit novou kategorii příjemce Sociální partneři a pro tuto kategorii stanovit 
stejný podíl spolufinancování jako dnes.  
 
Úprava: 
V kap. 3 (str. 4) požadujeme vložit novou kategorii příjemce: 

„3. 5. Sociální partneři 

Do této kategorie spadají sociální partneři, definovaní statutem Rady hospodářské a sociální 

dohody.“, 

 

následující kategorie příjemců přečíslovat. 

 

Zároveň vypustit z bodu 3. 4 položku: „n) sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje a sociálního 

dialogu,“, následující položky přeznačit. 

 

V kap. 4.1, 4. 2, 4.3, 4.4 (str. 6-8) v tabulkách nadepsaných ESF+ doplnit jako nový 4. řádek „sociální 

partneři“ a v něm ve sloupci „Národní podíl – min. příjemce“ hodnotu „0%“. Ve sloupci "Národní podíl – 

max. státní rozpočet" poměr adekvátně upravit. 

 

Odůvodnění: 

Sociální partneři, definovaní statutem Rady hospodářské a sociální dohody, jsou samostatnou kategorií 

organizací, reflektovanou i v rámci legislativy, např. zákoníkem práce. Jejich cílem je zastupovat oprávněné 

požadavky svých členů (zaměstnavatelských a odborových organizací) při vyjednávání zásadních 

hospodářských otázek s Vládou ČR. Ze své podstaty jde o neziskové organizace, financované z příspěvků 
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jejich členů. Aby bylo možno zajistit vysokou úroveň a kvalitu jejich stanovisek a doporučení, jsou pro ně 

v rámci posilování evropského i národního sociálního dialogu (na základě obecných i specifických nařízení) 

vyčleněny prostředky pro budování jejich kapacit, primárně v Evropském sociálním fondu (ESF+). Kvalitní 

sociální dialog a udržení sociálního smíru je podle našeho názoru v zájmu jakékoli vlády. Vzhledem k tomu, 

že ve všech dosavadních programových obdobích byla míra jejich vlastního kofinancování nastavena na 

0 % a že souhrnná částka takového kofinancování z prostředků státního rozpočtu za celé sedmileté 

programové období dosahuje jen 15-20 mil. Kč, jsme přesvědčeni, že navrhované nastavení kofinancování 

je možné. Jednotný názor sociálních partnerů dokladuje i společné stanovisko, současně zaslané 

Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů paní ministryni financí. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. K předkládací zprávě 

Doporučujeme v první větě 5. odstavce předkládací zprávy nahradit text "vědeckých a výzkumných 

institucí" textem "výzkumných organizací" v souladu s částí III, kap. 3.3 předkládaného materiálu, který 

používá definovaný pojem "výzkumné organizace" s odkazem na pozn. pod čarou č. 9 (Definice výzkumné 

organizace vychází z definice uvedené v Rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 

v Obecném nařízení o blokových výjimkách (GBER) a v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací. Výzkumná organizace je ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, povinna reinvestovat svůj celý zisk do vědeckovýzkumné 

činnosti.). 

 


