
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 30 svazů a asociací, 134 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. 
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ZAMĚSTNAVATELÉ: ZÁKONÍK PRÁCE NEMĚŇTE, 

ÚPRAVY NÁS POŠKOZUJÍ 

 

Novela zákoníku práce se vyvíjí směrem, který by v případě přijetí poškodil zaměstnavatele a jde proti 

konkurenceschopnosti firem. To byla pozice zaměstnavatelů v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP 

ČR), kterou dnes vyjádřili na Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity). 

 

Jde o třaskavé téma, na nějž se názory sociálních partnerů zásadně odlišují. Zatímco odbory požadují velké 

úpravy, pro zaměstnavatele jsou změny nepřijatelné vzhledem k hrozbě výrazné finanční a administrativní 

zátěže. Doporučují proto zákoník práce neměnit. Vzhledem ke složitosti tématu a přetrvávajícím rozporům 

a vzhledem k tomu, že sociální partneři neobdrželi včas finální verzi návrhu, tripartita téma projednávala 

jen krátce a další jednání bylo odloženo na příští zasedání tripartity 6. června. 

 

„Neviděli jsme poslední verzi návrhu novely zákoníku práce. Je to klíčová norma, která ovlivňuje 

ekonomiku země. Některé návrhy zvýší náklady na trhu práce a je pro nás zásadní o nich diskutovat,“ 

uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj. 

 

Zástupci odborů na jednání o změnách zákoníku práce přišli s maximalistickými nápady jako je 

spolurozhodování odborové organizace se sociálním plánem ve firmách, výrazné zvýšení odměny 

za pracovní pohotovost ve dnech pracovního klidu, razantní navýšení odstupného či zrušení výpovědního 

důvodu pro porušení režimu dočasně práce neschopného. Tyto návrhy zaměstnavatelé odmítají stejně jako 

další návrhy, mezi nimiž je sjednocení délky dovolené pro všechny zaměstnance na dobu pěti týdnů.  

 

K odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (úředníků) zástupci SP ČR kritizovali paušální 

navyšování platových tarifů bez analýzy finančních dopadů na státní rozpočet a bez koncepce vývoje státní 

správy. „Počet úředníků roste. Nevidíme ale nějakou koncepci či analýzu, zda jich tolik potřebujeme. 

Přitom se paušálně mají navyšovat platy,“ uvedl Jan Rafaj.  


