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INFORMACE Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR  
DNE 4. ZÁŘÍ 2018  

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU V R. 2018 
Oproti schválenému rozpočtu na letošní rok došlo k navýšení v položkách na straně nákladů a výnosů, 
a to díky akcím spojeným s oslavami 100 let SP ČR. Tato úprava nebude mít negativní vliv na 
hospodářský výsledek r. 2018. S ohledem na politickou situaci bude v letošním roce velký propad 
v podnikatelských misích. 

Dále Ing. Kuchtová seznámila se stavem uzavírání smluv o úhradě členského příspěvku. 

PŘÍPRAVA SNĚMU A ÚČASTI SP ČR NA MSV 
Mezinárodní strojírenský veletrh se letos koná ve dnech 1. - 5. 10., hlavní partnerskou zemí je 
Slovensko. Sněm proběhne 1. 10. 2018 od 13.30 h v Rotundě pavilonu A brněnského výstaviště. 

Rozhodli jsme se uspořádat letošní Sněm jako Česko-slovenský Sněm za účasti členů partnerských 
slovenských svazů: Asociácia priemyselných zväzov SR (APZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a 
združení SR (AZZZ), Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). 

Stánek SP ČR je umístěn v pavilonu Z, stánek č. 27. 

INFORMACE PREZIDENTA, VICEPREZIDENTŮ A GENERÁLNÍ ŘEDITELKY 
 Prezident SP ČR projednal s předsedou vlády programové prohlášení vlády, služební zákon, 

digitalizaci, čerpání strukturálních fondů (zejména OP PIK), karenční dobu, eNeschopenku, 
minimální mzdu, trh práce, kritizoval nárůst administrativních pracovníků a zmínil také problémy 
v dopravní infrastruktuře. Požádal premiéra, aby podporoval export svými cestami mimo Evropu 
a nedovolil převedení sekretariátu tripartity z Úřadu vlády na MPSV. 

Dále jednal s ministryní práce a sociálních věcí, ministryní průmyslu a obchodu, ministrem 
dopravy, 1. náměstkem ministra kultury. 

 Na programu tripartity 24. 9. 2018 bude 
 Situace v železniční dopravě – ČR musí přijmout 4. železniční balíček a otevřít trh pro 

silniční dopravu, nefunguje nákladní železniční doprava 
 Pokračování výstavby jaderných bloků 
 Nastavení systému celoživotního vzdělávání z pohledu potřeb trhu práce 

Jednání Plenární schůze předchází jednání národní tripartity s krajskými tripartitami, které se 
zaměří na nedostatek pracovníků na trhu práce s akcentem na lékaře a zdravotnický 
personál, duální vzdělávání z pohledu rychlosti jeho zavádění do praxe a problematiky studia 
maturitních a nematuritních oborů a řešení pražského okruhu D0. 

 Český trh práce potřebuje 50 tis. pracovníků. SP ČR spolu s KZPS připravuje dopis na premiéra, 
ve kterém uvedeme přehled profesí, které trh práce potřebuje. Celkově je v evidenci úřadů 
práce 230 499 uchazečů o zaměstnání (stav srpen 2018), z toho 26 058 evidovaných déle než 24 
měsíců a 12 341 evidovaných déle než 12 měsíců, tj. 38 399 a většina z nich je již pro ztrátu 
pracovních návyků v kombinaci s nízkým vzděláním obtížně uplatnitelných. I další údaje limitují 
reálný nábor do provozů např. 39 708 uchazečů v postavení osob pečujících o dítě do 15 let, 
kojící matky a osoby vyžadující zvláštní péči. Volných pracovních míst na trhu práce bylo na konci 
2. Q 2018 cca 190 tisíc. 

 SP ČR si udělal propočet pro stanovení valorizačního mechanismu postupného nárůstu 
minimální mzdy. Budeme prosazovat, aby koeficient byl stanoven na 0,44 násobku průměrné 
mzdy. 

http://www.azzz.sk/
http://www.azzz.sk/
https://www.ruzsr.sk/


 
2 

 Pracujeme na připomínkách k novele zákoníku práce, obdrželi jsme řadu připomínek od firem. 
Nebudeme novelu zásadně negativně napadat, zaměříme se na její technickou stránku. 

 Důrazně odmítáme zrušení karenční doby. Připravili jsme pozměňovací návrh, ve kterém spolu s 
náhradou mzdy 60 % (požadavek uvedený v PP vlády), navrhujeme zavedení pojistného na 
straně zaměstnance a snížení pojistného na straně zaměstnavatele. Návrh byl projednán i 
s předsedkyní sociálního výboru Poslanecké sněmovny. Bylo dohodnuto, že zatím nebudeme 
návrh načítat a budeme požadovat odmítnutí návrhu na zrušení karenční doby.  

 Energetika: Aktuální stav projednávání zimního balíčku – ze 7 legislativních návrhů jsou 4 
schválené (je směrnice o energetických úsporách v budovách, revize směrnice o energetické 
účinnosti, směrnice o obnovitelných zdrojích energie a návrh nařízení o systému řízení 
energetické unie) a 3 v procesu vyjednávání (Market Design, návrh nařízení o ACER a návrhu 
nařízení o rizikové připravenosti sektoru elektroenergetiky). 

Členské státy mají v prosinci do Bruselu předložit Národní klimaticko-energetický plán, který 
musí obsahovat problematiku OZE, energetické úspory, snižování energetické náročnosti budov, 
bezpečnost dodávek a také dimenzi dekarbonizace. Do pol. roku 2019 má EK posoudit a dát 
členským státům zpětnou vazbu. Do konce roku 2019 musí členské státy plán projednat a 
schválit. Finální dokument bude závazný a bude tvořit novou státní energetickou koncepci. 

 V kolegiu ministryně pro místní rozvoj se připravuje rekodifikace stavebního práva. Byly 
vytvořeny pracovní skupiny, ve kterých má SP ČR své zástupce. 

 Byla obnovena spolupráce s MŠMT, v červnu bylo podepsané nové memorandum o spolupráci 
zaměřené nejen na duální vzdělávání, ale i na maturitní obory. 

 Materiál Digitální Česko je před schválením, zahrnuje nejen eGovernment, ale také evropskou 
digitální regulaci, Společnost 4.0 a Průmysl 4.0.  

 K ePrivacy jsme podepsali dopis spolu s 57 asociacemi a organizacemi napříč EU, ve kterém jsme 
upozornili na nedostatky a požádali, aby ČR nepodpořila uspíšení projednávání tohoto materiálu. 

 SP ČR hrál významnou roli v jednáních k přijetí nařízení o volném toku neosobních údajů. 

 SP ČR požádal české europoslance o podporu ve věci návrhu směrnice o autorském právu na 
jednotném digitálním trhu, kde se snažíme o vynětí cloudových služeb.  

 Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila seznam opatření pro snížení nejistoty při 
uplatňování daňových odpočtů. 

 Proběhlo jednání ke spolupráci MPO a TA ČR, kde byl prezentován stav dohody pro rozdělení rolí 
u programů pro podporu aplikovaného výzkumu odsouhlasený RVVI. Dohoda je výsledkem řady 
jednání, kompromisem v rámci politického zadání.  

 Vláda schválila programy TA ČR DELTA2 a KAPPA.  

 ET VaVaI se zabývá novelizací zákona 130/2002 a aktualizaci NP VaVaI v návaznosti na činnost 
skupin pod RVVI. 

RŮZNÉ 
 Představenstvo schválilo přijetí České asociace odpadového hospodářství mezi kolektivní členy a 

Liftago a.s. mezi individuální členy SP ČR. 

 Představenstvo bylo informováno o průběhu a finančním zajištění oslav 100 let SP ČR. 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Vystupy-PS-RVVI-pro-danove-odpocty-na-VaV_definitivni-zavery-a-opatreni.pdf
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11322-stanovisko-k-programu-podpory-vyzkumu-a-vyvoje-delta-2
https://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/11769-stanovisko-k-navrhu-programu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-kappa

