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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze dne 07. 06. 2016

TRIPARTITA ŘEŠILA KONFLIKTNÍ TÉMATA
V pořadí již 129. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se konala dne 6. června za
účasti vedení Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), řešila konfliktní témata. Patřilo k nim zaměstnávání
ukrajinských pracovníků, což odbory odmítají, zatímco zaměstnavatelé poukazují na dramatický nedostatek
pracovníků a v průmyslu nabízených 150 tisíc volných pracovních míst. Řada firem avizuje, že jsou nuceny
odmítat jsou nuceny odmítat zakázky. SP ČR se přitom výrazně angažuje v projektu přijímání Ukrajinců a
požaduje urychlené spuštění projektu pro nízko a středně kvalifikované zaměstnance, aby se zkrátila doba
k přijetí do zaměstnání. Projekt pro vysoce kvalifikované zaměstnance evidentně problém zaměstnavatelů
neřeší (byl spuštěn v listopadu 2015 a využilo ho pouze 69 žadatelů). „Obdrželi jsme slib, že do srpna
začnou na Ukrajině lépe fungovat visapointy,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák. Současně apeloval na
ministryni práce, aby konečně předložila slibovanou analýzu trhu práce, podle níž by se zjistilo, proč je
mizivý zájem zhruba 415 tisíc nezaměstnaných o práci.
Shodou zástupců tripartity skončilo jednání o novelizaci zákoníku práce. SP ČR zastává postoj, že novela
není nutná. Zástupci zaměstnavatelů opět připomněli, že pro ně jsou přijatelné pouze ty změny, které jsou
zapracovány v současné době do návrhu novely zákoníku práce. „Odbory nevznesly další požadavky,“
uvedl Jaroslav Hanák. SP ČR považuje však za zásadní závazek, že v dalším legislativním procesu bude
dodržena zásada, že do návrhu budou případně zapracovány pouze ty úpravy, na kterých se předem v rámci
jednání sociální partneři shodnou.

Plenární schůze RHSD vyslechla i průběžnou zprávu MPO k iniciativě kybernetické revoluce
Průmysl 4.0. Ten si ze strany SP ČR vysloužil kritiku. Podle SP ČR předložený materiál nesplňuje
představu o podkladu podstatně širšího zaměření s rizikem, že mohou vzniknout souběžně
neprovázané koncepce MPSV a MŠMT.

„Je to nejklíčovější téma na příštích dvacet let, které nám nastaví fungování ekonomiky,“ uvedl
Jaroslav Hanák. Současně vyzval předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby převzal osobní
zodpovědnost za koordinaci Průmyslu 4.0.
Tripartita projednávala i aktualizaci Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů. Podle SP ČR na
zlepšení prostředí pro MSP by se nemělo podílet jen MPO, ale také další ministerstva. Proto vyzval
k součinnosti celou vládu, aby došlo k viditelnému zlepšení podmínek pro tuto supinu podniků. Vznesl také
požadavek, aby malé a střední firmy mohly rychleji čerpat prostředky v rámci programu OP PIK.
Tripartita se věnovala i zdravotnictví. SP ČR zvedl zejména požadavek na efektivnost, výkonnost a
hospodárnost.
Tématem bylo i udělení statusu tržního hospodářství Číně. SP ČR a další zaměstnavatelé poukázali na
negativní dopady na zaměstnanost. V ČR by výrazné negativní dopady pocítily některé průmyslové sektory.
Mezi takové patří v první řadě hutní a ocelářský průmysl, dále průmysl keramický a výroba skleněných
vláken, v menší míře výrobci jízdních kol a paletových vozíků. Podle SP ČR je Čína významným obchodním
partnerem ČR i EU. Řada obchodních vztahů je však komplikována právě faktem, že Čína se neřídí pravidly
tržní ekonomiky. EU má striktní kritéria, komu může status tržního hospodářství udělit a tyto kritéria Čína
nesplňuje. „Pokud Evropská komise rozhodne přiznat Číně status tržní ekonomiky, budeme důrazně
požadovat balíček zmírňujících opatření,“ uvedl Jaroslav Hanák.
Příští zasedání tripartity bude 25. července, kdy se části zasedání zúčastní i hejtmani jednotlivých krajů a
budou se projednávat regionální témata, včetně veřejné dopravy a regionálního školství a programu
podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 31 svazů a asociací, 126 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. Hájí
zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE.

