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KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
1. K článku 5, respektive Příloze č. 1 – Členové Rady  

Požadujeme mezi další členy Rady nebo jako stálé hosty Rady doplnit zástupce nevládních delegací Rady 

hospodářské a sociální dohody ČR, konkrétně zástupce SP ČR a KZPS ČR a zástupce za stranu odborů. 

 

Odůvodnění: 

Přestože jsou sociální partneři na jednání Rady zváni, měli by být stálými členy. Řada dotačních programů 

je určena pro firmy a zaměstnance, proto by tito (KZPS ČR a SP ČR) měli mít implicitně zajištěnou možnost 

účastnit se jednání, která ovlivňují další postup ČR v kohezní politice. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. K článku 8, respektive Příloze č. 2 – Členové Rady na pracovní úrovni 

Svaz požaduje, aby jako členi Rady na pracovní úrovni byly za zástupce zaměstnavatelů výslovně uvedeni 
zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.  

 

Odůvodnění: 

Viz předchozí připomínka. Přestože máme možnost účastnit se jednání Rady na pracovní úrovni, bylo by 

vhodné účast zástupce KZPS ČR a SP ČR výslovně zakotvit tak, jak je to u jiných organizací na seznamu 

členů. Jako zaměstnavatelské organizace zastupujeme zaměstnavatele a podnikatele při vyjednávání 

o nastavení ESIF, stejně tak i v ostatních orgánech operačních programů. Zároveň dlouhodobě usilujeme 

o co nejvhodnější nastavení jednotlivých operačních programů pro podnikatele, o čemž svědčí např. 

přijatá opatření k odblokování čerpání prostředků v oblasti energetických úspor, ochrany ovzduší, větší 

umožnění čerpání podnikům bez ohledu na jejich strukturu či konkrétní návrhy pro zaměření operačních 

programů v následujícím programovém období. 

 

Tato připomínka je zásadní. 


