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Rada hospodářské a sociální dohody ČR  
 

 
Záznam 

 
ze zasedání 134. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 

konané dne 16. ledna 2017 na Úřadu vlády 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 
1. Materiály k projednání 
 
1.1  Komplexní zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2016 
1.2 Analýza odlivu zisků: Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření 
1.3  Novelizace stavebního zákona 
1.4 Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti 

dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy 
1.5 Stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek 
1.6 Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení 

realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč 
1.7 Žádosti sociálních partnerů o úhradu nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce na 

rok 2017 – stažen 
 
2. Materiály pro informaci 
 
2.1 Informace o novelizaci zákona o obchodních korporacích 
 
3. Různé 
 
Přílohy: 

 Prezenční listina 

 Stanovisko KZPS ČR k podkladovým materiálům s dodatky ke stavebnictví 

 Dopis členů představenstva společnosti České dráhy jako příloha k bodu 1.4 
 

Průběh jednání 
 

Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR Mgr. Bohuslav Sobotka (dále jen 
„předsedající“), který v úvodu přivítal účastníky Plenární schůze a informoval o rozhodnutí 
Předsednictva RHSD ČR o stažení bodu 1.7 z programu plenární schůze a o dodatečném 
zařazení materiálů „Situační zpráva o realizaci Koncepce navýšení kapacity MZV a MV za účelem 
vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty“ jako bodu 1.8, „Studie dopadů 
antifosilního zákona“ jako bodu 1.9 a „Odvolání a jmenování vedoucích pracovních týmů RHSD 
ČR“ jako bodu 1.10. 
 
 
Bod 1.1  Komplexní zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová představila materiál doplněný o údaje 
z ministerstev zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu a částečně 
rovněž Ministerstva dopravy. V nadcházejícím období bude zvláštní pozornost věnována prevenci 
rizik ve školství, oblasti vyhrazených technických zařízení, bezpečnosti stavebních strojů 
a v neposlední řadě zůstává prioritou zajištění financování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil na negativní trend růstu počtu smrtelných pracovních 
úrazů a zdůraznil, že aktuálně projednávaná zpráva obsahuje údaje z roku 2015, navrhl proto 
projednání další zprávy obsahující údaje za loňský rok na přelomu I. a II. pololetí 2017 s tím, že 
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tato zpráva by měla obsahovat rovněž návrhy konkrétních opatření ke zlepšení stavu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Cílem odborů je dosažení práva zastavit práci v případě, kdy dochází 
k ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Zároveň by ocenil spolupráci s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí při přípravě aktivit při příležitosti mezinárodního vzpomínkového dne 28. dubna.  
Předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Bc. Jan Sábel 
požádal, aby pozornost byla věnována rovněž oblasti nemocí z povolání a ohrožení nemocí 
z povolání, a upozornil na případy výpovědí z důvodu zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance pro 
další výkon povolání a související řízení u posudkových lékařů. Uvedená oblast by měla být 
důsledně ošetřena v zákoníku práce. 
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Bc. Dagmar Žitníková upozornila na 
časté přetěžování zaměstnanců v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb. Dle zjištění 
odborového svazu čerpá přestávku na oddech ve zdravotnických zařízeních jen 23 % 
zaměstnanců. Na zlepšení stavu personálu je proto třeba zaměřit systémová opatření tak, aby 
mohlo dojít i k zvýšení prevence pracovních úrazů v této oblasti. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák ocenil předložený materiál a upozornil, že logicky nejvíce 
smrtelných pracovních úrazů se vyskytuje v silniční dopravě. Hlavní příčinu je přitom možné 
spatřovat v nedodržování technologických postupů a v přeceňování vlastních schopností. Podpořil 
rovněž požadavek odborů na včasné projednání zprávy za rok 2016 s tím, že vyhodnocení by 
mělo být provedeno s přispěním většího počtu resortů. Nezbytná je také formulace konkrétních 
opatření ke zlepšení současného stavu. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Zdeněk Osner, CSc. připomněl celkové snížení úrazovosti v sektoru 
dobývání nerostů a ocenil v této souvislosti činnost orgánů báňské správy. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Václav Matyáš zdůraznil dobrou spolupráci s Odborovým svazem 
Stavba a upozornil na negativní vliv snižování objemu finančních prostředků na přípravu a realizaci 
staveb na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová přislíbila jednání ve věci případné 
novelizace zákoníku práce na základě podnětu předsedy Odborového svazu pracovníků hornictví, 
geologie a naftového průmyslu Bc. Jana Sábela. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR:  

 bere na vědomí předložený materiál; 

 žádá vládu o zpracování návrhů opatření jednotlivých resortů ke zlepšení situace 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich předložení plenární schůzi spolu se 
zprávou o stavu v této oblasti za rok 2016 do konce I. pololetí 2017; 

 vyslovuje podporu doporučení Pracovního týmu RHSD ČR pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na zařazování problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
jako stěžejního tématu na jednání plenárních schůzí RHSD ČR. 

 
 
Bod 1.2 Analýza odlivu zisků: Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření 
Předsedající zdůraznil, že cílem zpracování předloženého materiálu bylo získat nezávislý vstup do 
debaty o odlivu zisků, dlouhodobých strukturálních problémech české ekonomiky a rozdělování 
blahobytu v ČR. Základním zjištěním analýzy je fakt, že značný nepoměr mezi výnosy dividend do 
zahraničí a domácími reinvesticemi nelze vysvětlit objektivními faktory, z čehož vyplývá problém 
s odlivem zisků pro českou ekonomiku. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák uvedl, že problematický odliv zisků je výsledkem snahy 
o přilákání maximálního počtu zahraničních investorů v 90. letech 20. století, v posledních letech 
přitom dochází k částečnému poklesu v tomto směru. V zájmu zlepšení situace je zapotřebí lepší 
zacílení investičních pobídek na firmy s vysokou přidanou hodnotou. Opatření, jež jsou 
v předloženém materiálu navržena, však ve většině případů z analýzy nevyplývají. 
Předseda ČMKOS Josef Středula zdůraznil, že výsledkem projednání materiálu by měla být jasná 
podpora českých firem, zejména malých a středních, tak, aby nedocházelo ke zneužívání 
prostředků investičních pobídek a využívání pracovní síly v ČR ke zlepšování hospodářského 
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výsledku zahraničních vlastníků. Je třeba zastavit stav, kdy mnoho firem profitujících z veřejných 
zakázek má daňová sídla mimo území ČR. Řešení lze spatřovat například v úpravě režimu 
investičních pobídek, růstu mezd, zavedení progresivního zdanění a zavedení duálního modelu 
vzdělávání. Materiál zároveň představuje i významnou argumentační základnu pro jednání 
s Evropskou komisí.  
Ředitel odboru analýz a informací Úřadu vlády Ing. Michal Pícl uvedl, že navržená opatření jsou 
inspirována zahraniční praxí a jejich realizace je otázkou politického rozhodnutí vlády.  
Vedoucí oddělení strategií a trendů EU Aleš Chmelař MSc doplnil, že opatření byla vytvořena 
komparativní metodou a mají většinou dlouhodobý, strukturální nebo i korektivní charakter. 
Základní přidanou hodnotou analýzy je skutečnost, že ukazuje hranice konvergenčního modelu 
české ekonomiky. 
První místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš zdůraznil, že klíčovou otázkou je 
vhodné řešení popsaného stavu, přičemž sektorová daň takové řešení nepředstavuje. Je možné 
upravit systém investičních pobídek, respektive jejich zrušení tam, kde již nejsou zapotřebí, s tím, 
že ve výjimečných případech by bylo možné rozhodnout o mimořádných zvýhodněních. 
S přesunem daňových sídel podnikatelů do tzv. daňových rájů souvisí i nekalé praktiky při vedení 
insolvenčních řízení, jež způsobují nevhodné podmínky pro podnikání. Závěrem doporučil 
porovnání situace ČR a navrhovaných opatření s okolními státy, zejména s Polskem. 
Rovněž předsedající podpořil změnu struktury investičních pobídek a zdůraznil, že v rámci 
stávajícího volebního období již vláda nebude navrhovat žádné změny v daňové oblasti.  
K problematice investičních pobídek se vyjádřil také náměstek ministra průmyslu a obchodu JUDr. 
Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. s tím, že největším příjemcem pobídek je zpracovatelský průmysl, 
který však ke zvýšenému odlivu zisků prakticky nepřispívá. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
aktuálně připravuje novelizaci zákona o investičních pobídkách. 
První viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA upozornil, že pro úspěšnou transformaci 
ekonomiky byl zahraniční kapitál nezbytný a spolu s ním získala česká ekonomika i potřebné 
know-how, například i v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci investičních 
pobídek bychom se měli zaměřit především na specifické pobídky v oblasti výzkumu a vývoje. 
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. ocenil kvalitu analytické části materiálu, složitější 
situace je však u navržených opatření. Odmítl zpětné zobecnění investičních pobídek, neboť řada 
pobídek naplnila svůj potenciál. Zdůraznil, že Hospodářská komora ČR odmítá progresivní zdanění 
i zavedení sektorové daně, protože reinvestic je možné dosáhnout zvýšením atraktivity 
podnikatelského prostředí včetně posílení právních jistot a zjednodušení právního prostředí.  
Viceprezident KZPS ČR JUDr. Rostislav Dvořák ocenil provedenou analýzu a podpořil nezbytnost 
realizace příslušných opatření, o jejichž konkrétní podobě je nutné dále diskutovat.  
Viceprezident KZPS ČR Ing. Zdeněk Osner, CSc. upozornil, že kromě malých a středních podniků 
je třeba věnovat pozornost i větším průmyslovým celkům.  
Předseda ASO Bohumír Dufek uvedl, že příliv zahraničního kapitálu byl podmíněn vysokou 
kvalitou pracovní síly, výsledkem je však její extrémně nízké ohodnocení a diskutovaný odliv zisků. 
Je třeba podpořit malé české firmy v zájmu zvýšení jejich konkurenceschopnosti, v úvahu přichází 
rovněž větší daňové zvýhodnění investic na výzkum a vývoj.  
Předseda ČMKOS Josef Středula zpochybnil úspěšnost transformace české ekonomiky a v této 
souvislosti vyzdvihl pozitivní význam mzdové konvergence na další hospodářský růst. Závěrem 
připomněl, že analýza jasně prokazuje, že firmy se zahraničními vlastníky realizují přidanou 
hodnotu mimo ČR, a podpořil požadavek na vedení další diskuse o této problematice. 
Ředitel odboru analýz a informací Úřadu vlády Ing. Michal Pícl uvedl, že sektorová daň v určité 
formě existuje v 15 zemích EU, a to v rámci různých sektorů, jako je bankovnictví či energetika. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
Sociální partneři oceňují předloženou analýzu a žádají, aby při další práci na ověření jejích 
závěrů a přípravě opatření z ní vyplývajících byla zajištěna účast sociálních partnerů 
a relevantních resortů.  
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Strana zaměstnavatelů: 

 nepovažuje opodstatněnost navrhovaných opatření za dostatečně prokázanou, 
obdobný názor zastává i u některých závěrů analytického charakteru; 

 požaduje, aby vláda respektovala závazky uvedené v jejím programovém prohlášení 
(nezvyšování daní, odmítnutí zavedení sektorových daní a progresivního zdanění 
firem); 

 preferuje opatření na zlepšení podnikatelského prostředí, která motivují 
k reinvesticím. 

 
 
Bod 1.3 Novelizace stavebního zákona 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová informovala o aktuálním stavu přípravy 
novelizace stavebního zákona, respektive jeho projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR. Zdůraznila, že znění novely schválené vládou neodpovídá stanovisku Ministerstva pro místní 
rozvoj na zařazení vodních staveb do režimu koordinovaného řízení. Novelizace stavebního 
zákona nadále patří mezi priority resortu pro místní rozvoj i celé koaliční vlády, předložené 
pozměňovací návrhy i z řad koaličních poslanců tomu však nenasvědčují. Řada pozměňovacích 
návrhů přitom směřuje i k věcným úpravám změnových zákonů mimo rámec předložené 
novelizace. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Václav Matyáš upozornil na nedostatečnou spolupráci ze strany 
ostatních resortů a doporučil zahájit práce na rekodifikaci stavebního práva ještě za mandátu 
současné vlády. V případě, že nedojde k potřebným změnám, lze očekávat další problémy ve 
výstavbě dopravní infrastruktury a problémy sektoru stavebnictví celkově. 
První viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA zopakoval požadavek na předložení 
harmonogramu kroků přípravy nového stavebního zákona a souvisejících změn kompetenčního 
zákona a požádal o informování sociálních partnerů o koaliční shodě nad zásadními 
pozměňovacími návrhy. 
Předseda ČMKOS Josef Středula připomněl dřívější požadavek, aby v případě, že projednávaná 
novelizace stavebního zákona nezajistí urychlení stavebních řízení, byl návrh stažen z dalšího 
legislativního procesu. 
Předsedající doporučil projednání pozměňovacích návrhů na Koaliční radě tak, aby v rámci vládní 
koalice došlo ke shodě o podpoře jednotlivých uplatněných návrhů. 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová zdůraznila, že k celkovému zjednodušení 
stavebního řízení nemůže dojít bez celkové změny koncepce stavebního práva. K přípravě na ni je 
však možno přistoupit až po projednání novely stavebního zákona v prvním čtení v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR, poté budou teze nového zákona předloženy nejprve příslušnému 
pracovnímu týmu a následně Plenární schůzi RHSD ČR. 
Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec informoval o aktuálně projednávané transpoziční 
novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která by měla představovat zásadní 
zrychlení celého procesu EIA. 
 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál s tím, že teze nového stavebního zákona budou předloženy Pracovnímu týmu 
RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU a následně Plenární schůzi RHSD ČR po projednání 
aktuální novelizace stavebního zákona v 1. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
 
Sociální partneři vyjadřují nespokojenost s nesplněním závěrů 133. Plenární schůze RHSD 
ČR ze dne 21. listopadu 2016 
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Bod 1.4 Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících 
v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy 

Náměstek ministra dopravy Ing. Ladislav Němec představil materiál popisující dosavadní postup 
uzavírání smluv o veřejných službách na vybraných tratích a stanovení dalšího postupu 
v objednávce státu pro následující období, kdy je navrhováno postupné otevírání trhu podle vládou 
předem schváleného pořadí linek. V materiálu je doplněna možnost pořízení kolejových vozidel 
s využitím prostředků Operačního programu Doprava s tím, že je v případě objednávky státu 
navrženo pořízení vozidel objednatelem. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák avizoval připojení stanoviska členů představenstva 
společnosti České dráhy jako přílohy k záznamu z plenární schůze. Podnikatelská sféra podporuje 
otevírání trhu, k takovému kroku však musí být vytvořeny podmínky tak, aby nedošlo k poškození 
národního dopravce, jehož je stát vlastníkem. V této souvislosti doporučil namísto nákupu 
kolejových vozidel využít prostředky Operačního programu Doprava na financování výstavby 
a oprav dopravní infrastruktury. 
Rovněž místopředseda ASO Bc. Jaroslav Pejša upozornil na problémy v navrženém nákupu 
vozidel, respektive na hrozící poškození pozice společnosti České dráhy jako národního dopravce. 
Zdůraznil také, že doposud není vyřešena otázka listinných a zaknihovaných akcií Českých drah, 
což tuto společnost znevýhodňuje při zadávání veřejných zakázek. Příslušná legislativní úprava 
prozatím stále nebyla přijata. 
Náměstek ministra dopravy Ing. Ladislav Němec upřesnil, že v materiálu navržené pořízení 
kolejových vozidel je pilotním projektem pro provoz na třech linkách, což představuje přibližně 3 % 
trhu, a deklaroval stanovisko ministra dopravy, že pokud nedojde ke shodě, bude tato problematika 
z materiálu vyjmuta a prostředky Operačního programu Doprava budou buď nabídnuty krajům, či 
využity pro potřeby dopravní infrastruktury.  
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál s tím, že považuje liberalizaci trhu za objektivně daný krok vyžadující velmi 
důkladnou přípravu, a proto žádá vládu o: 

 vytvoření rovných nediskriminačních podmínek pro všechny dopravce; 

 zpracování analýzy rizik a dopadů vyplývajících z nastavených podmínek 
liberalizace; 

 ošetření rizik plynoucích národnímu dopravci z procesu liberalizace, včetně rizik 
vyplývajících z neplnění funkcí národního dopravce, jež jsou ve veřejném zájmu. 

 
Sociální partneři žádají o připojení stanoviska členů představenstva společnosti České 
dráhy obsaženého v jejich dopise ze dne 13. ledna 2017 jako přílohy k záznamu ze 134. 
Plenární schůze RHSD ČR. 
 
 
Bod 1.5 Stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová seznámila s výsledky ukončeného programového 
období, přičemž ze strany Evropské komise bylo vyžádáno k refundaci 85,8 % celkové alokace, 
což představuje maximum toho, o co může ČR v tuto chvíli žádat. Předpokládá se využití celkové 
alokace ve výši 96 %, úsilím vlády tak bylo zabráněno mnohamiliardovým ztrátám pro ČR. Pokud 
jde o nové programové období, bylo vyhlášeno 411 výzev s alokací 460 mld. Kč. V rámci 
vyhlášených výzev byly uzavřeny právní akty ve výši 86 mld. Kč, což činí 14 % celkové alokace. 
Aktuálně je splněno 39 předběžných podmínek, z toho 34 již bylo verifikováno Evropskou komisí, 
ke konci roku 2016 se tedy podařilo splnit všechny předběžné podmínky. 
Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil výsledky čerpání v minulém programovém období 
i splnění předběžných podmínek a manažerské vedení ze strany vlády, jež k úspěšnému čerpání 
vedlo. Aktuálně je třeba řešit urychlení čerpání ze současného programového období, aby 
nedocházelo ke snižování jeho tempa i vzhledem k nadcházejícím volbám. 
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Rovněž prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák poděkoval za výsledky čerpání za uplynulé 
programové období. V aktuálním období je třeba zvýšit tlak na zpracovatele výzev v zájmu 
urychlení jejich přípravy i kontroly, což se neobejde bez tlaku na omezení byrokracie. 
První viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA připomněl požadavek na změnu limitace pro velké 
podniky v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a požádal 
o osobní angažovanost předsedy vlády pro případ neúspěchu jednání ministra průmyslu 
a obchodu se zástupci Evropské komise v této věci. 
Předsedající poděkoval sociálním partnerům za přínos ve formě tlaku na státní správu, což 
napomohlo úspěšnému čerpání, a upozornil, že situace je nadále třeba pozorně monitorovat 
vzhledem k riziku insolvence některých regionálních rad soudržnosti. 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová upozornila, že letošní rok je z hlediska případné 
realokace klíčový pro naplnění závazků, proto je detailně a na multikriteriálním základě hodnocena 
rizikovost všech operačních programů. Závěrem avizovala, že pravidelně předkládaný materiál pro 
RHSD ČR bude napříště obsahovat rovněž informaci o přípravě priorit pro období po roce 2021. 
Ministr životního prostředí Mgr. Richard ocenil úspěšné dočerpání Operačního programu Životní 
prostředí a zdůraznil potřebu správného rozvržení čerpání v průběhu celého programového 
období.  
Náměstek ministra průmyslu a obchodu JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. uvedl, že Operační 
program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je jediným programem, který nemá 
problém s absorpcí, a připomněl, že dynamika čerpání je ovlivněna rovněž logikou investičního 
cyklu.  
Předseda ČMKOS Josef Středula požádal, aby při přípravě dalšího období byla součástí diskuse 
i analýza efektů, jež lze při čerpání očekávat, včetně personálních důsledků na státní správu. 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová informovala o možných změnách pro příští 
období po roce 2021, jež budou předmětem dalších diskusí. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál s tím, pravidelná informace o výsledcích minulého programového období bude 
nahrazena informací o přípravě priorit pro období po roce 2021 a materiál k čerpání 
prostředků z fondů EU bude plenární schůzi RHSD ČR předkládán se čtvrtletní periodicitou. 
 
Sociální partneři vyslovují poděkování vládě za úspěšné zvládnutí minulého programového 
období.  
 
 
Bod 1.6 Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení 

realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč 
Náměstek ministra dopravy Ing. Ladislav Němec představil předložený materiál shrnující aktuální 
stav přípravy a zajištění klíčových staveb dopravní infrastruktury. Materiál je zpracováván 
pravidelně s dvouměsíční periodicitou na základě zadání vlády a je pravidelně aktualizován. 
Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec potvrdil spolupráci Ministerstva životního prostředí 
při zpracovávání podkladů k rozhodování o dotčených projektech, konkrétně podkladů pro 
hodnocení vlivů na životní prostředí. Otázka posuzování vlivu klíčových staveb dopravní 
infrastruktury na životní prostředí je pro Ministerstvo životního prostředí absolutní prioritou. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Václav Matyáš vyjádřil pochybnosti o bezproblémovém průběhu 
přípravy staveb, které by měly být zahájeny v roce 2017, a upozornil na materiál „Stavebnictví 
v roce 2016“, jenž bude přílohou k záznamu z plenární schůze. Vzhledem k nedostatečnému 
postupu výkupu potřebných pozemků je zahájení většiny deklarovaných staveb v letošním roce 
nereálné, což bude mít značný vliv na investice z veřejných zdrojů. Materiál přitom neobsahuje 
žádná opatření ke zlepšení tohoto stavu. Vzhledem k závažnosti situace ve stavebnictví doporučil, 
aby se touto problematikou zabývala Porada ekonomických ministrů dne 31. ledna 2017. 
Předseda ČMKOS Josef Středula sdílí obavy z ohrožení avizovaného zahájení klíčových staveb 
dopravní infrastruktury, což bude mít vliv na celkové investice v letošním roce i příštích letech 
v řádu desítek až stovek miliard Kč. 
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První místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš uvedl, že v průběhu funkčního 
období současné vlády byl zajištěn dostatek finančních prostředků na výstavbu dopravní 
infrastruktury a pokročil i proces výkupu pozemků. Skutečnost, že řadu staveb nebylo možno 
zahájit, je způsobena nedostatečnou investorskou přípravou v minulých volebních obdobích. 
Ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy Ing. Luděk Sosna podrobněji popsal proces před 
vlastním zahájením výstavby, přičemž za největší riziko možného nedodržení termínu zahájení 
v roce 2017 označil probíhající výběrová řízení na zhotovitele. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák zpochybnil skutečnost, že určené stavby budou skutečně 
zahájeny v roce 2017, a to zejména vzhledem k aktuálnímu stavu výkupu pozemků a stupni 
realizace výběrového řízení na zhotovitele. Závěrem vznesl dotaz k poskytnutí finančních 
prostředků krajům na opravy silnic II. a III. třídy. 
Předsedající zdůraznil, že v letošním roce bude zásadní především dokončení výkupu pozemků, 
získání stavebního povolení a úspěšná realizace výběrových řízení na zhotovitele klíčových 
staveb. 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová v reakci na dotaz k možnosti financování oprav 
silnic II. a III. třídy uvedla, že kraje nejsou schopny čerpat prostředky Integrovaného regionálního 
operačního programu vyčleněné k tomuto účelu v objemu 27 mld. Kč, preferují přitom čerpání 
národních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, což by nemělo být prioritou. 
 

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

 vyslovuje obavy z ohrožení avizovaného zahájení klíčových staveb dopravní 
infrastruktury v roce 2017; 

 podporuje princip urychleného čerpání finančních prostředků ze zdrojů 
Integrovaného regionálního operačního programu na opravy silnic II. a III. třídy s tím, 
že pokud nedojde k zahájení čerpání ze strany krajů, podpoří realokaci prostředků do 
jiných prioritních oblastí; 

 žádá vládu o předložení návrhu opatření k zajištění realizace klíčových projektů 
v roce 2017 při příštím projednávání této problematiky na plenární schůzi RHSD ČR. 

 
Sociální partneři žádají vládu o podání informace o řešení aktuálních problémů v této 
oblasti na Poradě ekonomických ministrů dne 31. ledna 2017. 
 
 
Bod 1.8  Situační zpráva o realizaci Koncepce navýšení kapacity MZV a MV za účelem 

vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty 
Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. uvedl, že cílem zařazení 
problematiky na program plenární schůze je kromě informace o dosavadním průběhu projektu 
zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny v ČR rovněž snaha navrhnout opatření a další postup. 
Předložený materiál počítá s navýšením počtu pracovníků generálního konzulátu Lvov o čtyři 
osoby, díky čemuž by mělo dojít k navýšení počtu přijímaných žádostí a jejich rychlejšímu 
přijímání.  
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák ocenil předložený materiál v kontextu situace nedostatku 
pracovníků v klasických průmyslových firmách, přičemž dle posledních odhadů zaměstnavatelům 
chybí přibližně 140 tisíc pracovníků. V mnoha firmách proto hrozí riziko odmítání zakázek z důvodu 
nedostatku pracovní síly, což by mělo přímý vliv na další hospodářský růst v ČR. V této souvislosti 
požádal stranu odborů o objektivitu a toleranci v této věci. 
První viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA zdůraznil, že zodpovědné firmy nezneužívají 
současné situace, a zmínil příklady firem, které nabízejí na uvolněných pracovních pozicích 
relativně vysoké mzdové ohodnocení. Připomněl, že k řešení nedostatku pracovníků by 
napomohlo navýšení celkové kvóty pro zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny na dvoj až 
trojnásobek a navýšení počtu pracovníků Ministerstva zahraničních věcí o 11 osob. 
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Tajemník KZPS ČR Dr. Jan Zikeš podpořil předložený materiál i stanovisko prezentované zástupci 
SP ČR. 
Viceprezidentka HK ČR Mgr. Irena Bartoňová Pálková požádala vládu, aby v zájmu řešení 
nedostatku pracovníků bezodkladně zasáhla s tím, že bez navýšení kapacity zaměstnanců 
zastupitelských úřadů není řešení současné situace možné.  
Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil, že tato problematika není ani na podnikové úrovni 
projednávána prostřednictvím sociálního dialogu. Uvedl mnohé příklady firem, jež nabízejí práci za 
mzdu, jež je velmi blízká minimální mzdě, čímž dochází ke snižování ceny práce všech 
pracovníků. V rámci diskusí o přijímání zahraničních pracovníků nejsou řešena bezpečnostní rizika 
ani otázka transferu pracovníků přes jiné členské země EU. Pro řešení situace na trhu práce 
doporučil využít nezaměstnaných např. ze Slovenska nebo Polska a eliminovat nabídky vedoucí 
k nízké ceně práce a nedůstojným pracovním podmínkám. Připomněl a přivítal návrh na ustavení 
Pracovního týmu pro zaměstnávání zahraničních pracovníků. 
Předsedající konstatoval trvající rozdílná stanoviska obou sociálních partnerů a ocenil shodu na 
ustavení Pracovního týmu RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků, který by měl 
komplexně řešit otázky zaměstnávání osob ze třetích zemí. Připomněl přitom kontext směrnice 
o vysílání pracovníků, kdy se ČR postupně stává zemí, která zahraniční pracovníky přijímá. 
Otevřenou otázkou zůstává vedení pracovního týmu, jehož agenda spadá převážně do gesce 
ministerstev vnitra a práce a sociálních věcí.  
Ředitel odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra PhDr. Tomáš Haišman doporučil, aby 
pracovní tým pracoval pod vedením Ministerstva práce a sociálních věcí vzhledem ke skutečnosti, 
že hlavním bodem činnosti by mělo být zaměstnávání, přičemž migrace je pouze nástrojem. 
Předseda ČMKOS Josef Středula doporučil s ohledem na bezpečnostní otázky vedení týmu ze 
strany Ministerstva vnitra. 
Předseda ASO Bohumír Dufek zdůraznil, že tuto otázku není možné řešit bez stanovení jasné 
koncepce. Přístup mnoha podnikatelů, kteří mají přitom často sídla svých firem registrovaná 
v zahraničí, je vůči zaměstnancům možné označit za neférový. Součástí opatření k zaměstnávání 
pracovníků ze třetích zemí v ČR musí být závazek zaměstnavatelů zajistit návrat těchto pracovníků 
zpět do země původu po skončení pracovního poměru. Podmínkou zaměstnání zahraničních 
pracovníků by v každém případě mělo být úspěšné zvládnutí českého jazyka. Závěrem upozornil, 
že požadavky na navyšování počtu zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí jsou uplatňovány 
opakovaně. Smyslem diskuse vedené i v rámci nového pracovního týmu by mělo být upozornění 
na nízkou mzdovou úroveň v ČR. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák doporučil nevyužívat mzdové excesy některých firem 
k argumentaci v této složité problematice. Ocenil vytvoření nového pracovního týmu, který by však 
neměl oddalovat přijatí opatření v této oblasti.  
Rovněž první viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA vyjádřil obavy z oddalování řešení 
v pracovním týmu a doporučil jeho vedení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí vzhledem 
k tomu, že jde o řešení problematiky zaměstnanosti. 
Viceprezident KZPS ČR JUDr. Rostislav Dvořák upozornil, že větší prostor pro zvyšování mezd 
existuje u firem vlastněných zahraničními subjekty, snaha o zvýšení zaměstnanosti cestou 
zvyšování mezd za každou cenu tak paradoxně může vést k ještě většímu odlivu zisků z ČR. 
Zvyšování mezd je přitom vázáno limity, při jejichž překročení nastanou potíže hospodářství.  
Předsedající zdůraznil, že ustavení nového pracovního týmu nelze chápat jako zdržovací taktiku, 
nýbrž jako snahu pochopit podstatu problému a zahladit rozdíly v názorech sociálních partnerů. To 
bylo rovněž důvodem pro přerušení projednávání předloženého materiálu vládou, které bude na 
základě výsledků diskuse se sociálními partnery pokračovat. 
Předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček vyslovil pochybnosti k možnosti dosažení 
shody mezi sociálními partnery o takto rozporné problematice a zdůraznil, že postup odborů je 
veden snahou hájit práva zaměstnanců. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák doporučil členství zástupců státní správy v novém 
pracovním týmu na úrovni náměstků ministrů.  
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Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál, ustavuje Pracovní tým RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků 
a pověřuje Ministerstvo vnitra jeho řízením a personálním zajištěním s tím, že za vládní 
stranu se práce týmu budou účastnit resorty vnitra, práce a sociálních věcí, zahraničních 
věcí, průmyslu a obchodu a resort ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
na úrovni náměstků ministrů. 
 
Strana zaměstnavatelů: 

 upozorňuje vládu na nutnost zajistit ekonomický růst i získáváním pracovníků ze 
zahraničí; 

 konstatuje, že volná pracovní místa nelze z velké části obsadit uchazeči evidovanými 
Úřadem práce ČR; 

 žádá, aby vláda vytvořila podmínky pro zrychlení procesu zpracování a vydávání 
zaměstnaneckých karet. 

 
 
Řízení 134. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR převzala ministryně práce 
a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová (dále jen „předsedající“). 
 
 
 
Bod 1.9  Studie dopadů antifosilního zákona 
Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec uvedl, že antifosilní zákon by měl být předložen na 
základě Programového prohlášení vlády za předpokladu, že nebude mít negativní vliv na 
konkurenceschopnost ČR. Z předložené dopadové studie vyplývá, že snížení emisí CO2 do roku 
2050 o 80 % by znamenalo výrazně vyšší náklady na energie a tedy i významné sociální dopady 
a dopady na podnikatelskou sféru z důvodu nutnosti nových investic. Z tohoto důvodu navrhuje, 
aby Ministerstvo životního prostředí nepředkládalo antifosilní zákon v uvažované podobě, což však 
neznamená konec boje proti emisím CO2. 
Předseda ČMKOS Josef Středula poděkoval ministru životního prostředí za zvolený postup 
jednání se sociálními partnery a vyslovil souhlas s navrženým postupem. 
Předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Bc. Jan Sábel 
upozornil, že do roku 2050 se počítá s využíváním černého uhlí, přičemž v OKD by se již po roce 
2030 nemělo těžit. 
Ministr životního prostředí Mgr. Richard uvedl, že tato skutečnost vychází ze studie EGÚ.  
Rovněž viceprezident KZPS ČR Ing. Zdeněk Osner, CSc. plně podpořil navržený postup. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák ocenil zvolenou formu jednání jako vzor spolupráce mezi 
vládou a sociálními partnery. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR:  

 bere na vědomí předloženou studii; 

 souhlasí s postupem navrženým ministrem životního prostředí a doporučuje vládě 
zrušit úkol ministra životního prostředí předložit návrh antifosilního zákona. 

 
 
 
Bod 1.10  Odvolání a jmenování vedoucích pracovních týmů RHSD ČR 
Výkonný sekretář RHSD ČR Mgr. David Kadečka stručně představil změny ve vedení pracovních 
týmů pro dopravu a dopravní infrastrukturu a pro veřejné služby a veřejnou správu navržené 
ministrem dopravy a ministrem vnitra. 
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Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: 

 odvolává z funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní 
infrastrukturu Mgr. Kamila Rudoleckého; 

 odvolává z funkce vedoucí Pracovního týmu RHSD ČR pro veřejné služby a veřejnou 
správu Mgr. Janu Vildumetzovou 

 jmenuje do funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní 
infrastrukturu Ing. Ladislava Němce, náměstka ministra dopravy; 

 jmenuje do funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro veřejné služby 
a veřejnou správu JUDr. PhDr. Petra Mlsnu, Ph.D., náměstka ministra vnitra. 

 
 
Bod 3 Různé 
Předseda ASO Bohumír Dufek požádal vládu o přerušení projednávání novelizace zákona 
o vzdělávání lékařů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za účelem předání stanoviska 
sociálních partnerů před závěrečným hlasováním. Požadavek na přerušení projednávání bude 
tlumočen ministru zdravotnictví.  
 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová informovala o vývoji situace ve zvýšení mezd 
řidičů autobusové dopravy a o jednáních, která za tímto účelem proběhla. Zdůraznila zejména, že 
zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje přijetí dodatků ke smlouvám, kterými dojde ke 
zvýšení mezd řidičů, o čemž byly jednotlivé kraje informovány prostřednictvím metodického 
doporučení Ministerstva pro místní rozvoj. Ze strany ministerstva však není možné tento postup 
právně garantovat, neboť stát nemůže převzít odpovědnost zadavatelů, jimiž jsou jednotlivé kraje. 
Přesto byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj krajům nabídnuta konzultace po provedení 
vlastní analýzy smluv ze strany krajů, která však nebyla až na jediný případ využita. Ocenila 
rovněž konstruktivní přístup některých dopravců, kteří se rozhodli navýšit lednové mzdy sami bez 
ohledu na další postup krajů či státu.  
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák upozornil na rozdíly mezi jednotlivými kraji v obsahu i formě 
uzavřených smluv a ocenil stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj. 
Předseda ČMKOS Josef Středula uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že problematika je již delší 
dobu diskutována, měly být kraje na změnu připraveny. Vyjádřil proto podporu stanovisku 
Ministerstva pro místní rozvoj a upozornil, že situaci je třeba vyřešit do konce ledna tak, aby 
zvýšené lednové mzdy mohly být včas a řádně vyplaceny.  
Předsedkyně Odborové svazu zdravotnictví a sociální péče Bc. Dagmar Žitníková doporučila 
dosažení shody na centrální úrovni jednotlivých politických stran, jež jsou zastoupeny ve vedení 
krajů, a následné prosazení dohody na krajské úrovni. 
 
 
Vzhledem k projednání všech bodů programu 134. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální 
dohody ČR poděkovala předsedající účastníkům Plenární schůze a její jednání ukončila. 
 
 

 


