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Záznam 

 
ze zasedání 133. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 

konané dne 21. listopadu 2016 na Úřadu vlády 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 
1. Materiály k projednání 
 
1.1  Aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro 

rok 2017 
1.2 Zvýšení dávek nemocenského při déletrvající dočasné pracovní neschopnosti 
1.3  Plnění úkolů v oblasti digitální agendy 
1.4 Stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek 
1.5 Aktualizovaná zpráva o postupu v oblasti insolvenčního práva 
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 
 
2. Materiály pro informaci 
 
2.1 Informace o pozici ČR k návrhu Evropského pilíře sociálních práv 
2.2 Informace o stavu projednávání novelizace stavebního zákona 
2.3 Informace o řešení problematiky zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením 
 
3. Různé 
 
Přílohy: 

 Prezenční listina 

 Stanovisko KZPS ČR k podkladovým materiálům spolu s doplňkem 
 

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 dodatečném zařazení materiálu „Návrh Metodického postupu pro 
vyplácení finančních prostředků ze státního rozpočtu od roku 2017 ve smyslu ustanovení § 320a 
zákoníku práce“ jako bodu 1.7 a materiálu „Odvolání a jmenování vedoucího Pracovního týmu 
RHSD pro sociální otázky“ jako bodu 1.8.  
 
 
Bod 1.1  Aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti 

pro rok 2017 
Předsedající připomněl, že Akční plán je řídicím dokumentem, jehož plnění je pravidelně 
sledováno Poradou ekonomických ministrů. Akční plán je zaměřen především na strategické 
agendy, aktuálně se vláda soustředí na dokončení legislativního procesu do konce volebního 
období. 
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA ocenil snížení počtu sledovaných úkolů a zavedení 
indikátorů, pomocí nichž bude možné měřit úspěšnost jejich plnění. Tyto indikátory je však 
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zapotřebí stanovit i u zbývajících úkolů například v oblasti zaměstnanosti. Požádal zároveň o účast 
relevantních členů vlády při projednávání materiálu na Poradě ekonomických ministrů. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner doplnil, že konkrétní připomínky směřující k přípravě nového 
stavebního zákona již byly předloženy Ministerstvu pro místní rozvoj. Připomínky KZPS ČR 
k aktualizaci Akčního plánu jsou součástí tohoto záznamu. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Václav Matyáš poděkoval za kvalitně zpracovanou část věnovanou 
sektoru stavebnictví, v této souvislosti informoval o pokračujícím propadu tohoto sektoru i v roce 
2016, jenž je vypovídající zejména z pohledu poklesu zadávání veřejných zakázek. 
Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil zapojení sociálních partnerů do přípravy a vyhodnocování 
Akčního plánu. Vzhledem k blížícímu se konci volebního období je třeba se zaměřit zejména na 
operativní kroky, před koncem volebního období by rovněž bylo vhodné provést vyhodnocení 
Akčního plánu za celou dobu funkčního období vlády, což by přispělo ke zhodnocení celkové 
hospodářské politiky vlády. Materiál by se měl zaměřit i na další dílčí otázky, mezi něž patří 
například koncepty Práce 4.0 a Vzdělání 4.0, splavnění Odry, již existující okruhy by měly být 
doplněny o případná rizika například v oblasti sdílené ekonomiky. Naopak vzhledem 
k nejasnostem ohledně procesu vystoupení Velké Británie z EU není v tuto chvíli nezbytné tuto 
oblast detailněji sledovat. 
Předsedající poděkoval za přednesené podněty a připomínky sociálních partnerů a přislíbil vedení 
další diskuse v rámci meziresortního připomínkového řízení před předložením materiálu vládě. 
 

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

 bere na vědomí předložený materiál; 

 podporuje záměr zaměřit pozornost na vybrané úkoly a stanovit konkrétní indikátory 
jejich plnění; 

 žádá vládu o projednání připomínek předložených sociálními partnery a pravidelné 
vyhodnocování plnění Akčního plánu; 

 požaduje předložit harmonogram kroků vedoucích k předložení věcného záměru 
nového stavebního zákona na Plenární schůzi RHSD ČR, jež se uskuteční dne 
16. ledna 2017; 

 žádá Ministerstvo pro místní rozvoj o předložení seznamu vládou podporovaných 
pozměňovacích návrhů k novele stavebního zákona projednávané v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR.  

 
 
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 
Ministr dopravy Ing. Dan Ťok představil přehled přípravy jednotlivých staveb v tabulkové formě 
aktualizovaný k datu 11. listopadu 2016. Materiál obsahuje též informace ve vztahu k tzv. 
prioritním stavbám, pro něž bude zvolen zrychlený režim nového posouzení vlivů na životní 
prostředí. V současné době jsou podány žádosti o vydání závazných stanovisek ke všem 
prioritním stavbám, u šesti z nich již byla ze strany Ministerstva životního prostředí uznána 
dostatečnost podkladů, první závazná stanoviska by tak měla být vydána nejpozději do konce 
měsíce listopadu. 
Místopředseda Odborového svazu Stavba Ing. Milan Vomela požádal, aby byly učiněny veškeré 
kroky potřebné pro co nejrychlejší zahájení všech dotčených staveb. Informoval rovněž o přípravě 
dodatku odvětvové kolektivní smlouvy. 
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA upozornil na nezbytnost stanovení realistických termínů 
plánované výstavby a dodržování stanoveného harmonogramu. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Václav Matyáš zdůraznil, že stále nedošlo k mediálně 
prezentovanému zahájení investiční výstavby, a doporučil změny ve vyjednávacím týmu 
Ministerstva životního prostředí pro jednání s Evropskou komisí. Závěrem opakovaně prezentoval 
negativní výsledky sektoru stavebnictví v roce 2016. 



Úřad vlády České republiky 
Rada hospodářské a sociální dohody ČR  
 

 

Strana 3 (celkem 9) 

Ministr dopravy Ing. Dan Ťok upozornil, že ze strany ostatních institucí, zejména Ministerstva 
životního prostředí, jsou opakovaně požadovány stále nové podklady k rozhodování, což celý 
proces značně komplikuje a prodlužuje. Vyjádřil však přesvědčení, že výstavba prioritních projektů 
dopravní infrastruktury, jež je plánována na rok 2017, bude v příštím roce skutečně zahájena. 
Člen představenstva SP ČR Ing. Pavel Juříček Ph.D. doplnil, že příčiny zpoždění výstavby lze 
často hledat i v komplikované legislativě například v oblasti vyvlastňování. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál, opakovaně upozorňuje na národohospodářský význam realizace klíčových staveb 
dopravní infrastruktury a požaduje: 

 zajištění zahájení výstavby v deklarovaných termínech; 

 provádění pravidelné kontroly připravenosti a realizace staveb ze strany vlády 
v souladu s Akčním plánem na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti, kde 
je počet zahájených a realizovaných staveb v kilometrech jedním z indikátorů; 

 předkládání pravidelné informace o přípravě a realizaci staveb dopravní 
infrastruktury na plenární schůze RHSD ČR. 

 
 
Bod 1.2 Zvýšení dávek nemocenského při déletrvající dočasné pracovní neschopnosti 
Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová představila materiál, jehož zpracování 
vyvolal značný počet dlouhodobých pracovních neschopností a z toho vyplývající často nepříznivá 
finanční situace dlouhodobě nemocných. Cílem připravených opatření, jež jsou navržena ve dvou 
variantách, by mělo být zmírnění ekonomického dopadu poklesu příjmů a zlepšení ekonomické 
situace příjemců dávek nemocenského pojištění. Návrh obsahuje dvě základní varianty, přičemž 
první představuje navýšení nemocenského od 31. dne pracovní neschopnosti, druhá varianta pak 
razantnější navýšení od 61. dne trvání pracovní neschopnosti.  
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA vyslovil podporu variantě 1 i s ohledem na očekávané 
rozpočtové dopady. Předpokladem realizace navrhovaného zvýšení je především rychlé dosažení 
dohody s Ministerstvem financí. Zdůraznil, že přijetím navrženého řešení by měly ustat diskuse 
o zrušení karenční doby vzhledem k trvalému nedosažení shody v rámci sociálního dialogu. 
Připomněl rovněž problematiku elektronických neschopenek jako jednoho z nástrojů k zamezení 
zneužívání nemocenských dávek. 
Rovněž prezident KZPS ČR Jan Wiesner podpořil přijetí varianty 1. 
Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil, že příjmy 70 % zaměstnanců nedosahují hodnoty 
průměrného příjmu, čemuž odpovídá rovněž výše nemocenských dávek, jež jsou na hranici 
příjmové chudoby. Z uvedeného důvodu považuje obě navržené varianty za nedostatečné a navrhl 
zvýšení na 78 % redukovaného denního vyměřovacího základu od 31. dne pracovní neschopnosti. 
Upozornil rovněž na značnou nerovnováhu příspěvků do systému nemocenského pojištění mezi 
zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými, jež vede k nedostatečné solidaritě v rámci 
tohoto systému.  
Předseda ASO Bohumír Dufek podpořil zvýšení navržené předsedou ČMKOS a zdůraznil, že je 
nezbytné ukončit neustálé zvýhodňování osob samostatně výdělečně činných oproti 
zaměstnancům.   
Náměstek ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Bc. Robert Baxa informoval o přípravě projektu 
elektronizace neschopenek představující komplexní propojení lékařů, pacientů, zaměstnavatelů 
a České správy sociálního zabezpečení. Na společném jednání bylo dosaženo dohody nad 
technickým řešením i zaváděnými procesy. Příslušná legislativa by měla být přijata ještě do konce 
tohoto volebního období a ověřovací proces by měl být zahájen v roce 2018. 
Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Ing. Iva Merhautová, MBA doplnila, že je 
předpoklad uplatnění návrhu na zvýšení nemocenského ve formě pozměňovacího návrhu k novele 
zákona o nemocenském pojištění, která již byla předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR. 
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Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA doporučil neprodlené zahájení ověřovacího procesu 
v bezprostřední návaznosti na přijetí příslušné právní úpravy.  
Předseda ČMKOS Josef Středula uvedl, že v rámci příprav elektronických neschopenek je 
nezbytné vzít v úvahu ochranu osobních údajů zaměstnanců.  
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR konstatuje, že sociální partneři se 
shodli na nutnosti zvýšení dávek nemocenského pojištění, neshodli se však na jeho výši: 

 strana zaměstnavatelů podporuje variantu č. I předloženého materiálu; 

 strana zaměstnanců požaduje zvýšení na 78 % redukovaného denního vyměřovacího 
základu od 31. dne pracovní neschopnosti. 

 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dále upozorňuje na nutnost řešit 
problém nemocenských dávek systémově a požaduje neprodlené zavedení systému 
elektronických neschopenek. 
 
 
Bod 1.3 Plnění úkolů v oblasti digitální agendy 
Předsedající představil materiál zaměřený na oblasti ochrany osobních údajů, kybernetické 
bezpečnosti a rozvoje eGovernmentu a specifikoval jednotlivé kroky realizované v těchto oblastech 
koordinátorem digitální agendy i dalšími orgány. 
Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil postup v oblasti digitalizace po ustavení koordinátora 
digitální agendy a doporučil věnovat větší pozornost otázce vzdělávání populace v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a problematice sdílené ekonomiky, a to včetně většího zapojení resortu 
financí v kontextu přípravy konceptu Společnost 4.0. Navrhl rovněž důslednější komunikaci 
s veřejností při prezentování novely zákona o ochraně osobních údajů. 
Předseda ASO Bohumír Dufek doporučil zařadit do příští hodnoticí zprávy o plnění úkolů v oblasti 
digitální agendy rovněž harmonogram čerpání finančních prostředků EU na tuto oblast. 
Předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík upozornil v návaznosti na jednání 
Pracovního týmu RHSD ČR pro EU na hrozící přechod zaměstnanců v dopravě do režimu osob 
samostatně výdělečně činných v souvislosti s vývojem legislativy v některých evropských zemích. 
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA poděkoval za kvalitně zpracovaný materiál i za činnost 
koordinátora digitální agendy a doporučil příští verzi materiálu v zájmu zvýšení jeho přehlednosti 
doplnit o manažerské shrnutí. Závěrem uvedl, že dle názoru SP ČR jde připravovaná novelizace 
zákona o kybernetické bezpečnosti nad rámec příslušné evropské legislativy. Detailní připomínky 
budou předány předkladateli. 
Ředitel sekce hospodářské politiky SP ČR Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA specifikoval konkrétní 
oblasti, jimž je ze strany SP ČR přikládán klíčový význam. Jedná se o implementaci nařízení 
o ochraně osobních údajů z hlediska hrozícího nedostatku pověřenců pro ochranu dat, snahu 
zamezit návrhům Národního bezpečnostního úřadu v oblasti kybernetické bezpečnosti, jež jdou 
nad rámec implementace příslušné evropské směrnice, schvalování veřejných zakázek na ICT ve 
veřejné správě, možnost elektronické fakturace ve státní správě a zajištění konkrétních kroků 
k urychlení čerpání prostředků určených na rozvoj eGovernmentu. 
Prezidentka SOCR ČR Ing. Marta Nováková upozornila, že mnohá navrhovaná legislativní 
ustanovení jsou v rozporu se smyslem digitalizace. Z uvedeného důvodu by koordinátor digitální 
agendy měl být připomínkovým místem pro novou legislativu z hlediska posouzení dopadů na tuto 
oblast. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Václav Matyáš specifikoval navrhovaná opatření v digitalizaci procesů 
výstavby v kontextu zákona o veřejných zakázkách. 
Ředitelka odboru koordinace hospodářských politik EU Úřadu vlády ČR Ing. Lucie Šestáková 
reagovala na vznesené podněty v oblasti sdílené ekonomiky, elektronické fakturace 
a implementace nařízení o ochraně osobních údajů. 
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Náměstek ministra vnitra JUDr. Jaroslav Strouhal se vyjádřil především k opatřením ve fungování 
odboru hlavního architekta a procesu centralizace požadavků na budování nových informačních 
systémů v rámci veřejné správy. 
Ředitel NBÚ Ing. Dušan Navrátil upozornil na existenci koncepce vzdělávání veřejnosti 
v kybernetické bezpečnosti a komentoval připomínky uplatněné SP ČR k návrhu novely zákona 
o kybernetické bezpečnosti, která je dle názoru NBÚ v souladu s příslušnou evropskou směrnicí. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR pozitivně hodnotí předložení 
materiálu a pokrok v agendě ochrany osobních údajů v digitálním prostředí, jehož bylo 
dosaženo v rámci činnosti Pracovní skupiny Úřadu vlády pro legislativu v oblasti ochrany 
dat, a požaduje, aby: 

 Národní bezpečnostní úřad přehodnotil svůj přístup k transpozici směrnice 
o kybernetické bezpečnosti a eliminoval všechna ustanovení, jež jdou nad rámec 
směrnice; 

 Ministerstvo vnitra zpracovalo implementační plán k obecnému nařízení o ochraně 
osobních údajů pro státní správu i doporučené kroky pro soukromou sféru; 

 Ministerstvo vnitra, Národní bezpečnostní úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů 
nadále spolupracovaly s koordinátorem digitální agendy na tématech, jež jsou 
součástí materiálu; 

 další informace o krocích vlády v oblasti digitální agendy byla Plenární schůzi Rady 
hospodářské a sociální dohody předložena nejpozději do 30. června 2017; 

 Ministerstvo pro místní rozvoj – NOK ve spolupráci s Ministerstvem vnitra předložilo 
do 31. března 2017 konkrétní kroky k zajištění zrychlení čerpání prostředků IROP na 
rozvoj eGovernmentu; 

 Ministerstvo financí přistoupilo nejpozději do 31. března 2017 k vydání výkladového 
stanoviska umožňujícího implementaci elektronické fakturace ve státní správě 
i v soukromé sféře. 

 
 
Bod 1.4 Stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek 
Náměstek ministryně pro místní rozvoj JUDr. Jan Blecha úvodem sdělil, že odhadovaná výše 
nedočerpání prostředků z minulého programového období 26 mld. Kč by již měla být konečná, 
možná jsou jen dílčí upřesnění ve vazbě na probíhající kontroly řídicích orgánů. V rámci aktuálního 
programového období bylo ke dni 31. října 2016 vyhlášeno již 380 výzev s alokací 422 mld. Kč, 
což představuje přibližně 65 % celkové alokace. Došlo rovněž k uzavření právních aktů v hodnotě 
58 mld. Kč, což činí zhruba 9,5 % alokace. Na základě závěrů minulé plenární schůze došlo 
k přehodnocení rizikovosti programů, přičemž jako programy s nízkým rizikem jsou nyní 
hodnoceny pouze Operační program Zaměstnanost a Program rozvoje venkova, naopak Operační 
program Doprava je hodnocen jako vysoce rizikový. Ostatní operační programy jsou hodnoceny 
jako středně rizikové. K dnešnímu dni je splněno 37 předběžných podmínek, z toho 27 podmínek 
již bylo verifikováno Evropskou komisí. 
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA zmínil zejména problémy v Operačním programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci něhož dochází k výraznému zpoždění ve 
schvalování mnoha projektů, a to rovněž z důvodu nedostatečného počtu hodnotitelů na 
Ministerstvu průmyslu a obchodu. Zmínil rovněž nutnost změny limitace pro velké podniky v rámci 
tohoto operačního programu a požadavek na změnu stávajících podmínek a jejich rozšíření i na 
oblast cestovního ruchu.  
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner konkretizoval připomínky, jež jsou zmíněny v příloze k tomuto 
záznamu, zejména pokud jde o fungování monitorovacího systému a požadavku na systematické 
rozdělování výzev v zájmu zajištění operativního fungování tohoto systému.  
Předseda ČMKOS Josef Středula připomněl, že zpoždění v čerpání prostředků bylo způsobeno 
rovněž ze strany Evropské komise, a doporučil, aby režim zvýšeného dohledu nad čerpáním byl 
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zachován i nadále vzhledem k hrozícímu nedočerpání prostředků. Klíčovou pozornost je však 
třeba věnovat také přípravě na období po roce 2020, kdy řada státem hrazených prostředků již 
nebude nahrazována čerpáním prostředků EU. 
Místopředseda ASO Bc. Jaroslav Pejša vznesl dotaz k prostředkům na nákup kolejových vozidel, 
jež jsou alokovány v rámci Operačního programu Doprava, respektive k projednávání zprávy 
o otevírání trhu v železniční osobní dopravě.  
Předsedající potvrdil, že problematika otevírání trhu železniční osobní dopravy byla zařazena na 
program Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, jež se uskuteční dne 16. ledna 
2017. Zároveň připomněl pozitivní význam včasných relokací prostředků mezi operačními 
programy a ocenil přínos sociálních partnerů k plnění předběžných podmínek. 
Náměstek ministryně pro místní rozvoj JUDr. Jan Blecha v reakci na proběhlou diskusi zdůraznil, 
že monitorovací systém je velmi rozsáhlý a požadavky jednotlivých řídicích orgánů jsou řešeny 
přímo s tvůrcem softwaru, přičemž komunikace se v tomto směru velmi zlepšila. Ministerstvo pro 
místní rozvoj nemá problém se změnou limitace pro velké podniky za předpokladu zachování 
podmínek stanovených ve výzvě. 
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Mgr. Karel Novotný, MBA seznámil s aktuálními daty 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a předpoklady vývoje 
v nejbližším období. 
Náměstek ministra průmyslu a obchodu JUDr. Ing. Tomáš Novotný detailněji popsal proces 
hodnocení projektů a informoval o průběhu jednání o změně limitace pro velké podniky se zástupci 
Evropské komise. Závěrem upozornil, že závazné ukazatele jsou stanoveny také v návaznosti na 
výtky NKÚ. 
Náměstek ministra dopravy Mgr. Kamil Rudolecký zdůraznil, že i přes zdánlivě nízký počet výzev 
v rámci Operačního programu Doprava příprava projektů probíhá a finanční prostředky jsou 
vzhledem k předfinancování již čerpány v hodnotě přes 9 mld. Kč. 
 

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

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
o zajistilo hodnocení žádostí podaných v dubnu 2016 do konce roku 2016 

a informování všech žadatelů o schválení/neschválení jejich žádostí; 
o garantovalo, že projekty podané ve výzvách vyhlášených od 3. čtvrtletí 2016 

budou vyhodnoceny do 5 měsíců od podání žádosti o poskytnutí dotace 
v případě, že převis žádostí nebude více než trojnásobný oproti alokované 
částce ve výzvě; 

o dodrželo harmonogram výzev na rok 2017 (z listopadu 2016); 
o provedlo konkrétní kroky ke zvýšení kvality systému hodnocení a provedlo 

revizi procesu přezkumu s cílem zlepšení jeho fungování; 
o navýšilo alokace v poslední výzvě programu Aplikace, s limitem 20 % pro 

velké podniky pro navýšenou částku; 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 
o odstranilo problémy avizované Ministerstvem průmyslu a obchodu se 

systémem MS2014+; 
o zpracovalo a předložilo přehled o počtu hodnotitelů ve vztahu k alokovaným 

prostředkům; 

 zástupci vlády osobně na jednáních s Evropskou komisí podpořili Ministerstvo 
průmyslu a obchodu při jednání o navýšení limitu 20 % a zahrnutí CZ NACE cestovní 
ruch pro programy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost; 

 vláda podpořila ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu v přípravě 
a realizaci projektů s vazbou na EU ETS, jejichž hlavní cíle jsou jiné, než snižování 
emisí CO2, např. úspory energie; 



Úřad vlády České republiky 
Rada hospodářské a sociální dohody ČR  
 

 

Strana 7 (celkem 9) 

 členům Monitorovacích výborů byly poskytovány znění návrhů plánovaných výzev 
a návrhy nových parametrů výzev s možností případné úpravy diskutovat, primárně 
zajistit předvídatelnost, stabilitu a srozumitelnost; 

 vláda zajistila na únorovém plenárním zasedání předložení informace o plnění výše 
uvedených požadavků sociálních partnerů. 

 
 
Bod 1.5 Aktualizovaná zpráva o postupu v oblasti insolvenčního práva 
Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. uvedl, že mezi hlavní úspěchy, jichž bylo 
dosaženo od minulé zprávy, patří posun ve schvalování významné novely proti nekalým praktikám 
v insolvenčním řízení, jejíž schvalování je aktuálně ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR. V nelegislativní oblasti zdůraznil činnost v oblasti organizace zkoušek zejména 
u zvláštních insolvenčních správců s tím, že nová podoba zkoušek by měla být více zaměřena na 
praktickou oblast. Patrná je také snaha dokončit zahájená řízení s insolvenčními správci. 
Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil postup v oblasti insolvenčního práva. Zmínil v této 
souvislosti průběh insolvenčního řízení u společnosti OKD a doporučil zvážit svolání Pracovní 
skupiny Rady hospodářské a sociální dohody ČR, jež se problematikou OKD zabývá. 
Člen představenstva SP ČR Ing. Pavel Juříček Ph.D. ocenil činnost celého expertního týmu při 
Ministerstvu spravedlnosti a upozornil na témata, jejichž řešení je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost, a to zejména v oblasti validace existence pohledávek. Při posuzování existence 
insolvence je možné se inspirovat německým insolvenčním zákonem například v úpravě tzv. 
mezery krytí, nezbytné je přitom vzít v potaz i časové hledisko posuzování. Přednesl rovněž 
konkrétní návrhy k řešení situace v oddlužení fyzických osob spočívající v povinnosti dlužníka 
splatit 70 % jistiny dlužné částky v časovém období až 10 let.  
Prezidentka SOCR ČR Ing. Marta Nováková podpořila návrhy SP ČR a upozornila, že v sektoru 
obchodu a cestovního ruchu dosahuje počet zaměstnanců v exekuci až 50 %.  
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA v této souvislosti doporučil zvýšit dozor nad subjekty, 
jež poskytují spotřebitelské úvěry nezodpovědným a nekalým způsobem. 
Předsedající připomněl přijetí novely zákona o spotřebitelském úvěru a rozšíření dohledu ze strany 
České národní banky. 
Viceprezidentka Hospodářské komory ČR Mgr. Irena Bartoňová Pálková uvedla, že v sektoru 
služeb, jenž zaměstnává převážně nízko kvalifikované osoby, dosahuje počet zaměstnanců 
v exekuci až 80 %, přičemž většina z nich má 6 až 15 exekucí. Sporná je také propagace půjček 
v hromadných sdělovacích prostředcích. 
Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil na nepoměr v posuzování nesplácených úvěrů 
u bohatých a chudých lidí i na důvody zadlužování u nízkopříjmových skupin obyvatelstva 
spočívající v nerovnováze mezi mzdovou a cenovou hladinou. Tento stav se promítá rovněž do 
chudoby dětí a zatížení dalších generací. Z uvedeného důvodu navrhl zařazení informace 
Ministerstva spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí o dalším 
plánovaném postupu v oblasti oddlužení fyzických osob. 
Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. uvedl, že Ministerstvo spravedlnosti se 
problematice oddlužení fyzických osob intenzivně věnuje, důkazem čehož je předložení novel 
exekučního a insolvenčního řádu do legislativního procesu. V oblasti exekucí zavádí zmíněná 
novela koncentraci řízení jednoho dlužníka u jednoho exekutora, důležité je rovněž omezení 
exekučního vymáhání bagatelních pohledávek. Upozornil také na sporné stanovení jistiny 
v případě tzv. přeúvěrování, proto návrh novely neobsahuje žádnou procentní sazbu, ale vychází 
z přístupu dlužníka k insolvenčnímu procesu a stanovenému resocializačnímu programu. 
Viceprezident KZPS ČR JUDr. Rostislav Dvořák navrhl zařazení informace o novele zákona 
o obchodních korporacích na lednovou plenární schůzi. 
Předseda ČMKOS Josef Středula vyslovil nesouhlas s navrhovaným postupem přenesení části 
nákladů za administrativní zpracování exekučních srážek u zaměstnavatele na zaměstnance, který 
je v exekuci. 
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Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR: 

 bere na vědomí předložený materiál; 

 apeluje na vládu, aby se i nadále aktivně zasazovala o co nejrychlejší dokončení 
legislativního procesu novelizace insolvenčního zákona a exekučního řádu, aby 
mohla být navrhovaná opatření co nejdříve uvedena do praxe (včetně úpravy tzv. 
„mezery krytí“ a validace existence pohledávky); 

 požaduje, aby vláda zvážila možné negativní dopady navrhované další novely 
insolvenčního zákona týkající se oddlužení a reálnosti jejího naplnění v praxi; 

 požaduje předložení aktualizované zprávy o postupu v oblasti insolvenčního práva 
tak, aby mohla být projednána na zasedání pléna RHSD nejpozději v červnu 2017. 

 
 
Bod 1.7 Návrh Metodického postupu pro vyplácení finančních prostředků ze státního 

rozpočtu od roku 2017 ve smyslu ustanovení § 320a zákoníku práce 
Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová zdůraznila, že metodický postup byl již 
dohodnut všemi stranami tripartity a jeho schválení Plenární schůzí rady hospodářské a sociální 
dohody ČR je předpokladem pro postup dle nových pravidel již v roce 2017 s tím, že další kroky 
bude možné činit po nabytí účinnosti novelizace zákoníku práce.  
Na základě doporučení náměstka ministra financí doc. Ing. Jiřího Volfa, CSc. uvedl ředitel odboru 
pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., že 
vyúčtování příspěvku bude součástí závěrečné zprávy podávané sociálními partnery. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR schvaluje Metodický postup pro 
vyplácení finančních prostředků ze státního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 320a 
zákoníku práce s tím, že Metodický postup bude moci být uplatněn až po schválení 
příslušné novely zákoníku práce, jíž bude poskytnutí příspěvku zakotveno v rámci 
ustanovení § 320a. 
 
 
Bod 1.8 Odvolání a jmenování vedoucího Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky 
 
 

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

 odvolává z funkce vedoucí Pracovního týmu RHSD ČR pro sociální otázky Mgr. 
Zuzanu Jentschke Stőcklovou, náměstkyni ministryně práce a sociálních věcí; 

 jmenuje do funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro sociální otázky Mgr. 
Bc. Petra Krčála, náměstka ministryně práce a sociálních věcí. 

 
 
Bod 3 Různé 
 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí o zajištění 
urychleného schválení zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením tak, aby zvýšený příspěvek mohl být vyplácen od 1. ledna 2017. Náměstek ministryně 
práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek vysvětlil procesní stránku vyplácení příspěvku a uvedl, 
že vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek je vyplácen zpětně za kalendářní čtvrtletí, budou moci 
být první žádosti o jeho vyplacení od 1. ledna 2017 podány až v měsíci dubnu 2017. Nejzazší 
termín pro nabytí účinnosti příslušné novely je tedy 1. duben 2017. 
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Závěrem Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR poděkoval předsedající 
sociálním partnerům za vzájemnou spolupráci v roce 2016 a rekapituloval klíčové otázky, jež byly 
předmětem jednání Rady v tomto roce. Rovněž zástupci všech sociálních partnerů, předseda 
ČMKOS Josef Středula, viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA, předseda ASO Bohumír Dufek 
a prezident KZPS ČR Jan Wiesner poděkovali předsedajícímu i všem účastníkům za součinnost 
při vedení trojstranného sociálního dialogu. 
 

 


