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 Záznam 
 

ze zasedání 122. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 
konané dne 5. října 2015 na Úřadu vlády 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 
1.       Materiály k projednání 
 
1.1  Financování technického vysokého školství 
1.2 Připravované změny v regionálním školství 
1.3  Zpráva o stavu čerpání prostředků EU a Informace o stavu přípravy 

programů a plnění předběžných podmínek pro programové období 2014 
– 2020 

1.4 Zpráva o postupu v oblasti novelizace insolvenčního práva  
1.5  Aktualizovaný Akční plán na podporu malých a středních podnikatelů na 

rok 2015 a návrh Akčního plánu na podporu malých a středních 
podnikatelů na rok 2016 

1.6 Zpráva o situaci v oblasti migrace 
           
2.       Materiály pro informaci 
 
2.1 Informace o stavu přípravy novelizace stavebního zákona 
2.2 Informace o pomoci ČR Ukrajině v letech 2014 a 2015 
2.3 Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví 
         
3.       Různé 
 
Přílohy: 

 Prezenční listina 
 Stanovisko KZPS ČR k podkladovým materiálům 

 
Průběh jednání 

 
Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR Mgr. Bohuslav Sobotka 
(dále jen „předsedající“), který v úvodu přivítal účastníky a informoval o výsledcích 
jednání Předsednictva RHSD ČR. Předsednictvo RHSD ČR rozhodlo na základě 
žádosti ministra průmyslu a obchodu o stažení bodu 1.5 z programu 122. Plenární 
schůze. Na základě požadavku ministra vnitra bude bod 1.6 předřazen a projednán 
tak, aby se diskuse mohl zúčastnit ministr vnitra. Dodatečně byl rozeslán a do 
programu 122. Plenární schůze zařazen materiál ministra zdravotnictví „Návrh 
nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené 
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání“. 
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Bod 1.1  Financování technického vysokého školství 
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. 
představila předložený materiál, jenž byl dopracován na základě připomínek 
uplatněných sociálními partnery. V materiálu jsou shrnuty základní principy 
financování včetně stanovení koeficientů ekonomické náročnosti studijních oborů. 
Podpory technického vzdělávání by mělo být dosaženo rovněž změnou systému 
prospěchových a sociálních stipendií. Z hlediska nákladovosti technické vzdělávání 
bude více propracován současný stav, kdy náklady praktické výuky nese vysoká 
škola. Závěrem avizovala předložení informativního materiálu o přístupu ke 
koeficientu ekonomické náročnosti z hlediska návrhu státního rozpočtu na rok 2016 
a o dalším vývoji v oblasti technického vysokého školství na Plenární schůzi RHSD 
ČR v průběhu podzimu letošního roku. 
Předseda ČMKOS Josef Středula zdůraznil zejména potřebu navýšení prostředků ve 
střednědobém výhledu rozpočtové kapitoly MŠMT a související otázku stability 
financování vysokých škol. Klíčová je rovněž vazba na financování z evropských 
prostředků a jeho udržitelnost po ukončení stávajícího programového období. 
Z pohledu ČMKOS je hlavním smyslem všech přijímaných opatření zachování 
funkčnosti technického vysokého školství s důrazem na obory s vazbou na strategii 
Průmysl 4.0. 
Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Mgr. František 
Dobšík doporučil zachování jednotného systému financování vysokých škol a větší 
zapojení zaměstnavatelů do financování technického vysokého školství vzhledem 
k pozitivnímu vývoji ekonomiky. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák upozornil, že zaměstnavatelé nadále nejsou 
spokojeni s celkovou kvalitou technických vysokých škol, které ve většině případů 
neodpovídají potřebám průmyslu. Doporučil vázat institucionální financování na třídu, 
nikoliv na počet žáků, jak je tomu v současnosti, nebo na učitele, jak navrhuje MŠMT. 
Zmínil rovněž neustále klesající hodnotu kritéria uplatnitelnosti na trhu práce, které by 
však mělo být klíčové. Závěrem uvedl, že potřebné změny je nutné realizovat bez 
vazby na požadavky na státní rozpočet. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner informoval o stanovisku KZPS ČR 
k projednávanému bodu, jež bude přílohou záznamu z plenární schůze, a požádal, 
aby požadavky uplatněné ve stanovisku byly reflektovány při dalších jednáních. 
Prorektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prof. Ing. Petr 
Noskievič, CSc. poděkoval za zpracování předloženého materiálu, upozornil však na 
nutnost zohlednění vyšších nákladů spojených se vzděláváním v technických 
oborech v rámci kritérií ekonomické náročnosti a na stagnující objem prostředků 
určených na vysokoškolské technické vzdělávání, jenž je zapotřebí ve střednědobém 
výhledu financování zvýšit. 
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. reagovala 
na uplatněné podněty, zejména se ztotožnila s požadavky na navýšení objemu 
finančních prostředků ve střednědobém výhledu. Otázce zajištění potřebného 
množství finančních prostředků je v rámci MŠMT věnována klíčová pozornost 
a rozpočet vysokých škol pro rok 2016 byl oproti původnímu návrhu navýšen o 800 
mil. Kč. Řešena bude rovněž otázka nedostatečné výše platů vysokoškolských 
pedagogů, problematika zahraničních studentů a udržitelnosti finančních prostředků 
EU. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák nabídl účast zaměstnavatelů ve správních 
radách vysokých škol s cílem využití jejich zkušeností pro potřeby vysokého školství. 
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. upozornil na problematiku související 
s bakalářskými studijními programy, respektive na neefektivní využití finančních 
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prostředků alokovaných na tyto programy, a to vzhledem k vysoké neúspěšnosti 
studia technických oborů v bakalářských studijních programech. Problém je rovněž 
v nízké míře specializace v průběhu bakalářského studia. 
Předseda ČMKOS Josef Středula doplnil, že problém neúspěšnosti studentů 
bakalářských technických studijních programů vyplývá již z připravenosti hůře 
prospívajících studentů středních technických škol. 
  
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí 
předložený materiál. 
 
Sociální partneři:  

 vyjadřují nespokojenost se stávajícími principy financování vysokého 
školství; 

 požadují, aby MŠMT ve spolupráci se sociálními partnery připravilo 
návrh změny systému financování (koeficienty K a KEN) s ohledem na 
zvýšenou materiální náročnost a společenskou potřebnost technických 
oborů vysokých škol. 

 
 
 
Bod 1.2  Připravované změny v regionálním školství 
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. 
v úvodním slově zejména uvedla, že předložený materiál doznal oproti původní verzi, 
jež byla v rámci Pracovního týmu pro vzdělávání a lidské zdroje diskutována na jaře 
tohoto roku, značných změn, rovněž na základě připomínek uplatněných sociálními 
partnery. Významná pozornost je věnována změnám financování škol, přičemž jsou 
diskutovány možnosti vázat financování na třídu. Na všech úrovních vzdělávání i ve 
všech obcích musí být zachována kvalita i dosažitelnost vzdělání. Pro přípravu 
i realizaci navrhovaných změn je přitom zásadní spolupráce s Asociací krajů ČR i se 
Svazem měst a obcí. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák ocenil zásadní roli materiálu ve vztahu 
k probíhajícímu roku průmyslu a technického vzdělávání a vyzdvihl přizvání Asociace 
krajů ČR a Svazu měst a obcí k jednání o připravovaných změnách i důraz na 
jazykovou a polytechnickou výchovu již na mateřských školách. Závěrem zdůraznil 
nutnost většího propojení vzdělávání se zaměstnavateli ve snaze využít konkrétní 
zkušenosti v daném oboru.  
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner apeloval vedle jednání se zástupci Asociace krajů 
ČR a Svazu měst a obcí na větší spolupráci se školskými odbory, úřady práce 
a firmami na regionální úrovni. Je možno využít rovněž zkušenosti jednotlivých 
krajských tripartit. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA ocenil zahájení odborné 
diskuse o změnách financování i o kariérním řádu. Vyjádřil nesouhlas s tvrzením, že 
ČR prohlubuje diskriminaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Upozornil 
na nesouhlas sociálních partnerů s konceptem dvojích přijímacích zkoušek na 
střední školy. Závěrem uvedl, že návrh postavení Národní rady pro vzdělávání nelze 
označit za přínos, a požádal o návrat k předchozímu modelu. 
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA upozornil, že materiál neobsahuje způsob 
určování budoucích potřeb trhu práce, respektive hodnocení škol dle uplatnitelnosti 
žáků na trhu práce, a doporučil pro tento účel využití regionálních observatoří trhu 
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práce, na jejichž přípravě pracuje MPSV. Při přípravě tohoto institutu by MPSV 
a MŠMT měla spolupracovat. 
Člen představenstva SP ČR Ing. Pavel Juříček, Ph.D. doporučil aplikovat výstupy 
projektu „Pospolu“, upravit rozsah praktické části v rámci duálního vzdělávání 
a podpořit projekty směřující k podpoře technického vzdělávání na úrovni krajů. 
Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil snahu MŠMT o vytvoření rady, jež by se 
zabývala otázkou školství, a zdůraznil, že rada by měla mít věcný a nepolitický 
charakter. Důraz je třeba klást i na systémový přístup v oblasti celoživotního 
vzdělávání ohrožených skupin ekonomicky aktivní generace. 
Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Mgr. František 
Dobšík upozornil na rizikovost financování školství prostřednictvím normativu na 
žáka a ocenil záměry MŠMT v této oblasti. Ocenil rovněž snahu o zavedení 
karierního systému, jež by mohl být využit jako motivační nástroj pro učitele. 
V návaznosti na předchozí vystoupení apeloval na přehodnocení záměru dvojích 
přijímacích zkoušek a vyzdvihl potřebu další spolupráce při zajišťování inkluze ve 
vzdělání a prosazování společného vzdělávání.   
Na přednesené podněty reagovala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. 
Kateřina Valachová, Ph.D., která zejména zdůraznila klíčovou roli komunikace 
s pracovníky ve školství i se zřizovateli školských zařízení na úrovni krajů 
o připravovaných změnách. Upozornila, že zpracování systému predikce budoucích 
potřeb trhu práce a jeho navázání na potřeby vzdělávání bude velice obtížné a bude 
vyžadovat širší zapojení jednotlivých krajů, včetně krajských tripartit.  
 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí 
předložený materiál. 
 
Sociální partneři: 

 vyjadřují podporu dosavadním krokům MŠMT vedoucím k reformě 
regionálního školství a podpoře technického vzdělání, jako jsou povinné 
přijímací zkoušky, povinná maturitní zkouška z matematiky a zavádění 
prvků duálního vzdělávání; 

 upozorňují, že některé plány prozatím nebyly splněny, například 
zveřejnění vzorových smluv mezi žákem (jeho zákonným zástupcem) 
a zaměstnavatelem; 

 žádají MŠMT, aby co nejdříve předložilo další novelu školského zákona 
obsahující reformu financování a nastavení kapacit oborů dle potřeb 
trhu práce a zajistilo na reformní kroky adekvátní finanční prostředky 
mimo jiné z prostředků výzev Operačního programu VVV. 

 
 
 
Bod 1.6  Zpráva o situaci v oblasti migrace 
Ministr vnitra Milan Chovanec rekapituloval vývoj a průběh aktuálně probíhající 
migrační vlny a zdůraznil, že ČR prozatím zůstává na okraji zájmu migrantů. I přesto 
je ČR připravena na možné zhoršení situace a je připravována potřebná kapacita 
záchytných zařízení. Zhodnotil i spolupráci s ostatními státy při zpětném předávání 
nelegálních migrantů a vyjádřil se k neustále se zvyšujícím odhadům počtu 
nelegálních migrantů ve Spolkové republice Německo a souvisejícím úskalím 
budoucí legální migrace vzhledem k uplatnění práva na scelování rodin. Spolupráci 
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s RHSD a se sociálními partnery lze spatřovat především v uplatnění migrantů na 
trhu práce. Zmínil se rovněž o připravovaných opatřeních na posílení potřebné 
legální migrace zejména z Ukrajiny, případně z Ruska. 
Předsedající doplnil úvodní vystoupení s tím, že vláda pracuje na projektu 
zjednodušení vízového systému pro potřebné zaměstnance z Ukrajiny, přičemž 
v první fázi projektu půjde o kvalifikované zaměstnance. Druhá fáze, která by se 
týkala všech zaměstnanců, prozatím nezískala podporu sociálních partnerů. Diskuse 
o tomto projektu budou nadále pokračovat. 
Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil na rozdílný přístup politiků 
a bezpečnostních složek k problematice migrace a na značný nárůst xenofobie v ČR 
i přes nízký počet migrantů. Zdůraznil, že větší díl zodpovědnosti by měly přijmout 
státy, jež se podílely na destabilizaci dotčených oblastí. Pokud to ochrana 
utajovaných informací dovolí, požádal o informování sociálních partnerů o poznatcích 
bezpečnostních složek v dané oblasti. Upozornil rovněž na rizika spojená se 
zdravotním stavem migrantů a možný dopad na finanční stabilitu zdravotnictví. 
Uvedl, že ačkoliv cílem musí být integrace migrantů včetně integrace na trhu práce, 
neměla by tato situace vést k diskriminaci českých občanů. V návaznosti na 
vyjádření předsedajícího vyjádřil nesouhlas ČMKOS s druhou částí zmiňovaného 
projektu získávání zaměstnanců z Ukrajiny a doporučil využití stávajících institutů.  
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák poděkoval za materiál s vysokou vypovídací 
hodnotou a ocenil opatření přijímaná Ministerstvem vnitra. Zároveň vyzval vládu, aby 
připravila materiály, z nichž by bylo možné při řešení otázky migrace vycházet, a to 
demografickou prognózu včetně potřebnosti migrace v budoucím období a analýzu 
struktury nezaměstnanosti. Cílem by mělo být uplatnění dobře kvalifikovaných 
migrantů na trhu práce v sektorech, jež vykazují nedostatek kvalifikovaných 
pracovních sil v objemu cca 130 – 150 tisíc pracovníků.  
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA upozornil, že vláda nemá přesný přehled 
o situaci na trhu práce a o konkrétních požadavcích firem. Z tohoto důvodu není 
znám průsečík volných pracovních míst a struktury nezaměstnaných. 
Ministr vnitra Milan Chovanec uvedl, že rozpor mezi politickými špičkami 
a bezpečnostními složkami lze sledovat zejména v Německu, nikoliv v ČR. Zmínil 
bezpečnostní rizika migrace vyplývající z běžné struktury migrujícího obyvatelstva a 
vyjádřil se rovněž k relokačním plánům EU, které vzhledem k preferencím migrujících 
osob nemohou naplnit očekávání, jež jsou do nich kladena. 
Předseda OS KOVO Jaroslav Souček poděkoval předsedajícímu i ministru vnitra za 
přiměřené vystupování v médiích a zdůraznil rozdílný přístup českých odborů 
oproti německým odborovým představitelům, kteří přitom v minulosti prosazovali co 
nejdelší přechodné období na volný pohyb pracovních sil po vstupu ČR do EU.  
Předseda ASO Bohumír Dufek ocenil přístup vlády k řešení této problematiky 
a upozornil na vstřícný přístup německé vlády k migrantům v porovnání s pracovníky 
z některých členských států EU (Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko), vůči nimž je 
nadále uplatňováno přechodné období na volný pohyb pracovních sil.  Kriticky se 
vyjádřil rovněž k zájmu zaměstnavatelů o zaměstnávání migrantů s tím, že v první 
řadě je zapotřebí nalézt uplatnění pro nezaměstnané české občany. 
Viceprezident KZPS ČR Mgr. Jiří Česal zdůraznil, že český trh práce se potýká 
s nedostatečnou kvalifikací nezaměstnaných vzhledem k potřebám trhu práce. 
Z uvedeného důvodu se firmy snaží získat zaměstnance ze zahraničí a požadují 
proto zjednodušení vízového režimu s těmito zeměmi pro tyto pracovníky. 
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. poděkoval za kvalitní materiál 
a připomněl, že dle existujících studií žije v ČR větší počet cizinců, než v ostatních 
státech Visegradské skupiny. V otázce zaměstnávání legálních migrantů podpořil 
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stanovisko zaměstnavatelů vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovních sil na 
trhu práce. Závěrem připomněl pozitivní vlivy migrace z kulturně a historicky blízkých 
zemí. 
Předseda ASO Bohumír Dufek doplnil, že problém kvót EU spočívá v dobrovolnosti 
pobytu migrantů na území ČR a v zaměstnavateli preferovaném uplatnění migrantů 
jako OSVČ. 
  
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí 
předložený materiál. 
 
Sociální partneři: 

 podporují postoj vlády podílet se na řešení kritické situace na základě 
principu dobrovolnosti; 

 žádají vládu, aby věnovala vysokou pozornost politice zaměstnávání 
migrantů a připravila odpovídající program. 

 
 
 
Bod 1.3  Zpráva o stavu čerpání prostředků EU a Informace o stavu 

přípravy programů a plnění předběžných podmínek pro 
programové období 2014 – 2020 

Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová představila předložený materiál 
obsahující predikci čerpání programového období 2007 – 2013, pravidelnou 
informaci o stavu ex ante kondicionalit a materiál týkající se vyhlášených výzev 
v programovém období 2014 – 2020. V rámci nového programového období jsou 
aktuálně uplatněné žádosti v hodnotě cca 150 mil. Kč, což potvrzuje vysoké tempo 
čerpání. V uplynulém období bylo dosaženo pokroku v plnění kondicionalit, přičemž 
neplnění je identifikováno pouze u jedné předběžné podmínky, a to „infrastruktura 
přístupových sítí nové generace“. Plnění dalších problematických předběžných 
podmínek je intenzivně řešeno. Součástí podkladů ke končícímu programovému 
období je rovněž informace o plnění jednotlivých krizových plánů, z nichž vyplývá, že 
tempo čerpání se zrychluje. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák ocenil úsilí MMR v této oblasti a vyzval vládu 
k racionálnímu čerpání prostředků bez tlaku na čerpání za každou cenu. Obdobná 
připomínka směřuje i k obsahu výzev v rámci nového programového období 
a k odbornosti hodnotitelů uplatněných žádostí. Největší problém však představuje 
přístup ÚOHS, který včasné čerpání prostředků značně komplikuje. 
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA uvedl, že v rámci Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nebyly definovány potřeby, bez nichž 
je obtížné vypisovat cílené výzvy. Upozornil rovněž na nízkou úroveň alokace 
prostředků na oblast čistoty ovzduší v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
přičemž tyto prostředky budou pravděpodobně vyčerpány v rámci již uplatněných 
žádostí, a doporučil zvážit realokaci z Operačního programu Doprava. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner poděkoval MMR za přístup k jednání se sociálními 
partnery a upozornil na nezbytnost koordinované spolupráce jednotlivých resortů při 
plnění předběžné podmínky „infrastruktura přístupových sítí nové generace“. 
Předseda ČMKOS Josef Středula zdůraznil, že hlavní kompetenci v čerpání 
prostředků mají jednotlivé řídicí orgány a z případných problémů s čerpáním nelze 
vinit MMR. Tato situace se projevuje i v případě plnění ex ante kondicionalit, kdy ne 
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všechny předběžné podmínky označené za plněné či splněné budou takto 
hodnoceny i ze strany Evropské komise. Za extrémně znepokojivou označil zejména 
situaci v Operačním programu Praha – pól růstu, v rámci něhož zatím nebyla 
vypsána žádná výzva a problémy jsou i ve fungování řídicího orgánu. 
Místopředseda ASO Bc. Jaroslav Pejša upozornil na nedostatečné plnění předběžné 
podmínky železniční doprava. 
Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. informoval o čerpání prostředků 
MPO v rámci programového období 2007 – 2013 a upozornil na problémy zejména 
s monitorovacím systémem při čerpání z období nového. Zdůraznil, že problém 
s neplněním předběžné podmínky „infrastruktura přístupových sítí nové generace“ 
spočívá v nedostatečném meziresortním přístupu k této otázce. 
Státní tajemník Ministerstva dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. k podnětu 
místopředsedy ASO Bc. Jaroslava Pejši uvedl, že v rámci plnění předběžné 
podmínky „železniční doprava“ byla vládou schválena Koncepce veřejné dopravy, 
aktuálně tak k jejímu úplnému splnění zbývá posouzení administrativní kapacity 
externím konzultantem. 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová reagovala na přednesené podněty 
a připomínky, zejména se vyjádřila k fungování monitorovacího systému 
a zdůraznila, že skutečnost, že v rámci OP Praha – pól růstu nebyla prozatím 
vyhlášena žádná výzva, je v souladu s plánem vyhlašování výzev. Další informace 
o aktuálním stavu bude podána v rámci příští Plenární schůze RHSD ČR. 
 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí 
předložený materiál. 
 
Sociální partneři: 

 požadují, aby zpráva o stavu čerpání prostředků z programového 
období 2007 – 2013, která bude předmětem jednání příští Plenární 
schůze RHSD ČR, obsahovala přehled korekcí pro jednotlivé operační 
programy i pro programové období jako celek; 

 považují za nezbytné při tvorbě textů výzev a nastavení hodnoticích 
kritérií pro jednotlivé výzvy využít odborné znalosti a kapacity 
sociálních partnerů; 

 vyslovují znepokojení nad stavem plnění předběžných podmínek pro 
čerpání v rámci programového období 2014 – 2020; 

 žádají ministerstva průmyslu a obchodu a vnitra, aby v zájmu ČR rychle 
nalezla konstruktivní společné řešení oblasti správy internetových sítí. 

 
 
 
Bod 1.4  Zpráva o postupu v oblasti insolvenčního práva 
Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. představil postup prací v dané 
oblasti, zejména zdůraznil, že se prakticky podařilo vyřešit problém fiktivních poboček 
insolvenčních správců. Došlo rovněž k odebrání několika zvláštních povolení pro 
závažná insolvenční řízení. Od 1. ledna 2016 by kriminalita spojená s insolvenčním 
řízením měla být řešena specializovanými týmy při vrchních státních zastupitelstvích. 
Zmínil rovněž změny na pozicích insolvenčních soudců a projednávání novely 
insolvenčního zákona reagující na rozbor podezřelých insolvenčních řízení 
v Legislativní radě vlády. 
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Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil dosavadní činnost Ministerstva 
spravedlnosti při řešení problémů spojených s insolvenčními řízeními, předložený 
materiál však neobsahuje opatření v oblasti neodbornosti a benevolence některých 
soudců. V této souvislosti navrhl vznik analytického týmu, na nějž by se soudci mohli 
obracet s žádostmi o posouzení možností v rámci konkrétních kauz. Žádoucí je 
rovněž řešení v oblasti vzdělávání budoucích i současných právníků a soudců. 
Člen představenstva SP ČR Ing. Pavel Juříček, Ph.D. upozornil na aktuální problémy 
spojené s insolvenčními řízeními a činností insolvenčních správců a doporučil přijetí 
opatření na úrovni insolvenčních soudců. Navrhl rovněž další opatření, jež je 
zapotřebí upravit v insolvenčním zákoně, spočívající v jasné definici 
úpadku, prošetření existence pohledávek, spolupráci na úrovni holdingu při 
insolvenci jeho části a zrychlení insolvenčních řízení. Závěrem požádal předsedu 
vlády o osobní zainteresovanost při zajištění účinné užší spolupráce ministerstev 
spravedlnosti a vnitra v této oblasti. 
Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. se vyjádřil k předneseným 
návrhům, zejména k možnosti řešení na úrovni soudců, činnosti analytického útvaru 
a možnostem vzdělávání soudců v ekonomické oblasti. 
 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí 
předložený materiál. 
 
Sociální partneři: 

 vyslovují jednoznačnou a silnou podporu aktivitám vlády při řešení 
nekalých praktik v oblasti insolvence; 

 apelují na zvýšení rychlosti postupu analytických i legislativních prací; 
 požadují: 

- aby výstupy analýz vedly ke stíhání i prevenci činnosti těch, kteří 
provozují nekalé praktiky v oblasti insolvence, 
- zohlednit při přípravě koncepční novely insolvenčního zákona 
poznatky a podněty pracovní skupiny SP ČR, 
- předložit upravenou a aktualizovanou zprávu o stavu prací nejpozději 
na první zasedání Plenární schůze RHSD ČR v roce 2016. 

 
 
 
Bod 1.7  Návrh nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání 

Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA představil předložený materiál, 
jehož projednávání bylo přerušeno na schůzi vlády za účelem projednání se 
sociálními partnery. Důvodem přerušení bylo nesouhlasné stanovisko Ministerstva 
spravedlnosti, jež považuje tuto právní úpravu za nadbytečnou vzhledem k možnosti 
postupu podle občanského zákoníku. V další části svého vystoupení charakterizoval 
základní principy navrhované právní úpravy a upozornil na problémy, jež by nepřijetí 
nařízení vlády způsobilo zejména v oblasti stanovení kritérií pro poskytovatele 
zdravotnických služeb při posuzování zdravotního stavu zaměstnance. Navrhovaná 
právní úprava prakticky vychází z dosavadního postupu, který v některých ohledech 
upravuje a zdokonaluje. 
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Předsedající uvedl, že pro rozhodování vlády o předloženém materiálu bude 
stanovisko RHSD ČR velmi důležité. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner podpořil úpravu navrženou ministrem zdravotnictví 
a požádal o její urychlené přijetí. 
Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil na úskalí stanoviska Ministerstva 
spravedlnosti spočívající ve vytvoření nového, dosud nevyzkoušeného systému 
odškodňování. 
Místopředseda ČMKOS JUDr. Vít Samek zdůraznil, že přijetí modelu Ministerstva 
spravedlnosti by vedlo k nevýhodnému postavení zaměstnanců a v konečném 
důsledku i zaměstnavatelů a k dalšímu přetížení soudů. Dalším důvodem pro 
urychlené přijetí návrhu nové právní úpravy je současná neexistence komplexní 
úpravy dané oblasti vzhledem k účinnosti zmocňovacího ustanovení zákoníku práce 
již od 1. října 2015. 
Rovněž předseda ASO Bohumír Dufek podpořil předložený materiál a požádal o jeho 
urychlené schválení. 
Náměstek ministryně práce a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka zdůraznil podporu 
MPSV předloženému návrhu s tím, že je zapotřebí naplnit zmocňovací ustanovení 
obsažené v zákoníku práce a návrh urychleně přijmout tak, aby bylo možno 
odškodňovat v reálném čase. 
Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. se přiklonil ke koncepci 
občanského zákoníku, jež by dle stanoviska Ministerstva spravedlnosti byla pro 
zaměstnance výhodnější. Ocenil nicméně jednotný postoj sociálních partnerů i RHSD 
ČR v dané věci. 
Náměstek ministra financí Ing. Jan Gregor uvedl, že předpokládaný dopad 
navrhované úpravy již byl promítnut do rozpočtového výhledu, přesto se domnívá, že 
by navrhované navýšení mohlo být realizováno prozatím pouze částečně. 
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar 
Žitníková vyjádřila zásadní nesouhlas s případným přepočtem navržených částek 
odškodnění a doporučila schválit materiál v podobě předložené do meziresortního 
připomínkového řízení. 
Místopředseda ČMKOS JUDr. Vít Samek zpochybnil údajně výhodnější postup pro 
zaměstnance dle občanského zákoníku s tím, že hlavní problém spočívá v procesu 
posuzování zdravotního stavu. 
 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí 
předložený materiál. 
 
Sociální partneři podporují návrh nařízení vlády předložený ministrem 
zdravotnictví a požadují jeho urychlené projednání a schválení vládou. 
 
 
 
Bod 2.1  Informace o stavu přípravy novelizace stavebního zákona  
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová rekapitulovala základní okruhy 
připomínek uplatněných k návrhu novely stavebního zákona a zmínila klíčové 
rozpory, zejména otázku začlenění vodních děl do koordinovaného řízení v případě 
souborů staveb, problematiku integrace posuzování vlivů staveb na životní prostředí 
do koordinovaného řízení a otázku činnosti dotčených orgánů. Závěrem uvedla, že 
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předložení návrhu novely koaliční radě a následně vládě je předpokládáno do konce 
měsíce října 2015. 
Generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Miloslav Mašek upozornil, že 
koordinované řízení bude pravděpodobně realizovatelné jen v případě malých 
staveb. Za největší problém označil řízení o porušení povinnosti ve věci posuzování 
vlivů na životní prostředí a s tím související kroky. Kritizoval rovněž připomínky 
některých ministerstev, jež vedly k rozporům, které jsou ze strany MMR jen obtížně 
řešitelné. 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová zdůraznila, že novelizace bude 
doprovázena školením zaměřeným zejména na zaměstnance stavebních úřadů. 
O definitivním vyřešení řízení o porušení povinností bude ze strany Evropské komise 
rozhodnuto až po posouzení předložené novely zákona. 
 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí 
předložený materiál. 
 
Sociální partneři: 

 žádají vládu, aby sjednotila protichůdná stanoviska jednotlivých 
ministerstev k novele stavebního zákona a uložila všem 
zainteresovaným ministerstvům odpovědnost za dosažení dohody na 
znění novely; 

 požadují zahrnutí staveb pro hospodaření s vodou do koordinovaného 
řízení. 

 
 
 
Bod 2.3  Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve 

zdravotnictví  
Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA uvedl, že materiál shrnuje 
aktuální údaje o odměňování pracovníků ve zdravotnictví a vychází z mimořádného 
sběru dat realizovaného Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. 
Z předložené analýzy vyplývá, že vládou schválené navýšení platových tarifů ve 
zdravotnictví o 5 % bylo naplněno. 
Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů MUDr. Martin Engel 
zdůraznil, že materiál v předložené podobě není akceptovatelný z důvodu 
zapracování nepřesných a nepravdivých údajů. Výběrové šetření nebylo provedeno 
na reprezentativním vzorku zdravotnických zařízení a neodpovídá realitě sektoru 
zdravotnictví. Ve skutečnosti ke slíbenému objemu navýšení nedošlo a stejná situace 
se bude opakovat rovněž v příštím roce. Závěrem upozornil na negativní dopady 
současného stavu odměňování na personální situaci zdravotnických zařízení. 
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar 
Žitníková upozornila na průzkum Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR 
provedený ve vybraných zdravotnických zařízeních, který nepotvrzuje optimistické 
závěry prezentované v předloženém materiálu, když v některých zdravotnických 
zařízeních došlo dokonce k poklesu tarifních platů. Obdobná situace přitom hrozí 
i v příštím roce. Požádala o zařazení problematiky zdravotnictví na program jedné 
z příštích plenárních schůzí RHSD ČR tak, aby tato problematika mohla být 
projednána komplexně a v dostatečném časovém prostoru. Požádala rovněž, aby 
Ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce na rok 2016 alokovalo finanční 
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prostředky určené na zvýšení platových tarifů tak, aby toto zvýšení odpovídalo 5 % 
a týkalo se rovněž zdravotnických zařízení, jež jsou obchodními společnostmi. 
Předseda ASO Bohumír Dufek požádal o svolání mimořádné plenární schůze RHSD 
ČR k řešení situace ve zdravotnictví včetně problematiky odměňování vzhledem 
k legislativním lhůtám pro dokončení návrhu úhradové vyhlášky na rok 2016. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA zdůraznil, že navýšení 
neodpovídá dohodnuté úrovni 5 % a materiál nereflektuje objem přesčasových hodin. 
Z uvedeného důvodu strana zaměstnavatelů požaduje provedení komplexní analýzy 
za celý rok 2015, jež by zpracovala relevantní údaje. 
Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA upozornil, že relevantní data 
za rok 2015 prozatím nejsou k dispozici, proto v materiálu uvedené údaje nemají 
požadovanou vypovídací hodnotu včetně analýzy přesčasových hodin. Zdůraznil, že 
během krátkého časového období není možné napravit pochybení předchozích vlád, 
přičemž navýšení prostředků v letošním i příštím roce vychází z rozpočtových 
možností. Uvedl, že navýšení prostředků o 3% se započítáním nárůstu péče 
dostačuje k navýšení tarifních platů o 5 %. Připomněl, že vláda nedisponuje nástroji 
na prosazení zvýšení mezd i ve zdravotnických zařízeních, jež jsou obchodními 
společnostmi. 
Předsedající rekapituloval proces vyjednávání o navýšení prostředků ve zdravotnictví 
a připomněl, že zvýšení tarifů ve zdravotnictví je vyšší, než zvýšení platových tarifů 
zaměstnanců veřejného sektoru. Vyjádřil nesouhlas s uskutečněním mimořádné 
plenární schůze RHSD ČR věnované problematice zdravotnictví a navrhl zařazení 
uvedené problematiky na program jednání řádné plenární schůze RHSD ČR do 
konce roku 2015. Závěrem upozornil, že v době hospodářského růstu není možné 
dostat systém financování zdravotnictví přehnanými mzdovými požadavky do 
deficitu. 
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar 
Žitníková připomněla, že smyslem diskuse je nedostatečný objem finančních 
prostředků vyčleněných v návrhu úhradové vyhlášky na rok 2016 na zvýšení 
platových tarifů v roce 2016 o 5 %. Závěrem upozornila na možný kolaps systému při 
neřešení mzdových nároků pracovníků ve zdravotnictví a na soustavné a trvalé 
porušování zákoníku práce ve zdravotnických zařízeních. 
Předseda ASO Bohumír Dufek uvedl, že k zastavení exodu zdravotnického 
personálu je zapotřebí zejména zvýšit mzdy a platy. Dále specifikoval důvody pro 
požadavek na svolání mimořádné plenární schůze RHSD ČR, jež nespočívají pouze 
v požadavku na diskusi o úhradové vyhlášce, ale v nutnosti přijetí komplexního 
řešení celého systému zdravotnictví a jeho financování. 
Náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Tom Phillip, Ph.D., MBA uvedl, že o novém 
sběru relevantních dat včetně metodiky jejich sběru již bylo dosaženo shody v rámci 
Pracovního týmu RHSD ČR pro zdravotnictví. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí 
předložený materiál. 
 
Sociální partneři: 

 vyjadřují nesouhlas s obsahem předloženého materiálu i metodou sběru 
dat v něm obsažených; 

 požadují zařazení samostatného bodu řešícího komplexně problematiku 
zdravotnictví na jednání Plenární schůze RHSD ČR; 



 
12 

 

 


