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INFORMACE PRO JEDNÁNÍ RADY ČLENŮ    

KVĚTEN 2018 

SEKCE ZAMĚSTNAVATELSKÁ 

1. LEGISLATIVNÍ PROCES A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ 

    

▪ VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O HROMADNÝCH ŽALOBÁCH -  věcný záměr byl 22.3. projednán LRV, která 

přijala závěr, že nemá být zákon připraven s jednou vůdčí variantou, ale mají se přesně stanovit 

okruhy žalob, ve kterých bude princip opt out (bagatelní, spotřebitelské) a opt in, nebude certifikace, 

jiná terminologie, než používá civilní proces, aby se oddělilo, správcem skupiny advokát. Věcný záměr 

byl předán do vlády se stanoviskem, že má být zákon připraven podle výhrad a požadavků LRV. Vláda 

4.4. schválila.  11.4. byl zveřejněn evropský balíček pro spotřebitele, jehož součástí jsou i hromadné 

žaloby (bylo projednáno na ET pro legislativu 18.4.,), 15.6. proběhne setkání europoslanců, kde 

bude téma rovněž na programu. 

 

▪ NOVÝ CIVILNÍ ŘÁD SOUDNÍ (věcný záměr civilního řádu soudního) – MSP zveřejnilo teze k novému 

občanskému soudnímu řádu, ke kterým bylo možné se v rámci veřejné konzultace vyjádřit. Ve 

spolupráci s ET legislativa byly připraveny a uplatněny připomínky k povinnému advokátskému 

procesu a obrácenému důkaznímu břemenu. Bylo jednáno se soudcovskou unií, aby se získala 

podpora našemu požadavku. 

 

▪ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – proběhlo připomínkování nelegislativních materiálů -  Zpráva o fungování 

Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek a Zpráva o plnění strategie 

elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období 2016 až 2020.  Svaz bez připomínek. 

▪ Expertní skupina MMR připravuje stanovisko k Dopadu povinností vyplývajících z nařízení GDPR na 

zadávání veřejných zakázek. Bylo upraveno podle připomínek z členské základny. 

 

▪ EXEKUCE – Připravujeme návrh novely, kterou by se upravila otázka nákladů zaměstnavatelů, 

které jim vznikají v souvislosti s prováděním srážek bez mzdy, požadované součinnosti ze strany 

exekutorů (připravený návrh bude projednán v ET pro zaměstnanost k posouzení aplikace ze strany 

personalistů). 

 

▪ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH návrh ministerstva spravedlnosti, mírně 

obměněná verze návrhu, který byl předložen v roce 2016, ve stanovisku požadována úprava 

protestu na VH, povinného kvóra pro volbu zástupce zaměstnanců do dozorčí rady,nesouhlas 

s návrhem - jen jeden zástupce za právnickou osobu/člena  statutárního orgánu, obchodní tajemství 
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ve zprávě o vztazích, lhůta pro návrhy před valnou hromadou – 5.4. 2018 přišel návrh na vypořádání 

– naše připomínky neakceptovány – trváme na svém stanovisku 

 

 

▪ VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O LOBBINGU – Úřad vlády pracuje na paragrafovaném znění návrhu zákona 

o lobbingu. Dne 13. 3. 2018 proběhl v Parlamentu seminář na téma Transparentnost a zákonná 

regulace lobbingu, ve kterém se poslanci a zástupci lobbistů a Transparency International vyjadřovali 

velmi kladně k potřebě regulace lobbingu jako nástroje transparentnějšího legislativního procesu a 

dokonalejší legislativy. Z přednesených témat vyplynulo, že v ČR i na úrovni EU je ještě v otázkách 

lobbingu dost nevyjasněných otázek.  

 

▪ NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA – ODDLUŽENÍ (ST 71) - 29.1.2018 vláda předložila do Poslanecké 

sněmovny staronovou novelu insolvenčního zákona, zaměřenou na podmínky oddlužení. Novela má 

mj. umožnit oddlužení i osobám, které nesplatí v průběhu oddlužení ani 30 % svých dluhů (dosavadní 

hranice), ale poctivě se snaží splácet. Návrh předpokládá podstatně důkladnější dohled insolvenčních 

správců, což je jeden z aspektů, pro který SP ČR v připomínkovém řízení v předchozím volebním 

období zpochybnil funkčnost navrhovaného řešení. Předchozí projednávání v minulé Poslanecké 

sněmovně v minulém záměrně opoziční poslanci obstruovali tak, že návrh nestihl projít ani 1. čtením. 

20.3. návrh projednal podvýbor ÚPV pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení a téhož dne 

proběhlo i 1.čtení. 26.4.2018 proběhl v PSP seminář k této novele. Z jeho průběhu je zřejmé, že je 

vůle, aby novela prošla, probíhají ale intenzivní jednání ve zmíněném podvýboru ÚPV a také v 

podvýboru Hospodářského výboru pro ochranu spotřebitele, na nichž se dojednávají parametrické 

změny návrhu (zejména pokud jde o minimální % pohledávek nezajištěných věřitelů, které musí 

dlužník splatit, a za jak dlouho, možné výjimky ze splacení požadovaného minima pokud by nebyla 

připuštěna "nulová varianta", bližší specifikace obydlí, které nemá být při oddlužení splátkovým 

kalendářem se zpeněžením majetku zpeněženo, apod.). Bohužel jsou jednání podvýborů neveřejná.  

 

▪ TRH PRÁCE, MZDY, SOCIÁLNÍ SYSTÉMY, BOZP 

 

▪ KARENČNÍ DOBA 

Poslanci ČSSD předložili v PSP návrh na zrušení tzv. karenční doby, tj. třídenní doby dočasné pracovní 

neschopnosti ("DPN"), po kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy ani nemocenské, 

s navrhovanou kompenzací zaměstnavatelům v podobě snížení pojistného na sociální zabezpečení 

o 0,2 %. SP ČR v rámci připomínkového řízení pro stanovisko vlády k návrhu vyjádřil zásadní 

nesouhlas. SPČR také připomněl, že návrh na zrušení karenční doby byl předmětem jednání už v 

minulém volebním období, ale namísto něho bylo na základě tripartitní shody zvýšeno nemocenské 

při dlouhodobé pracovní neschopnosti, od 31. dne (ze 60 na 66%) resp. od 61. dne (ze 60 na 72%). 

http://wiki.spcr.cz:8090/pages/viewpage.action?pageId=13337071
https://wiki.spcr.cz/www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=71&CT1=0
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Bohužel vláda 21.3.2018 vyslovila k návrhu souhlasné stanovisko, s pouze obecnými výtkami, že je 

potřeba diskutovat paramenty pojistného i dávky i dopady na zaměstnavatele. Na jednání tripartity 

26.3. předložila vláda další 2 varianty, zástupci zaměstnavatelů následně poslali Andreji Babišovi 

otevřený dopis, který do zavedení e-neschopenky rušení karenční doby odmítá. Problematika bude 

znovu řešena na jednání PS RHSD 9.5.2018.  Již dvakrát mělo v PSP dojít k projednání v 1. čtení (13.4., 

20.4.), ale nejprve ANO a následně ČSSD projednání prozatím zabránily, zjevně s ohledem na 

probíhající jednání o sestavení vlády a programové shody. 

 

▪ REŽIM UKRAJINA  

První hromadnou žádost podala společnost Škoda Auto a.s., 91 Ukrajinských uchazečů. K 1.5.2018 

bylo od začátku projektu přijato za SP ČR 3.445 žádostí od 136 firem z řad členských i nečlenských 

firem. Čekací doba na termín pro podání zaměstnanecké karty se v současné době pohybuje kolem 

85 dní. Reálná doba fyzického nástupu uchazeče k zaměstnavateli, od doby podání žádosti o zařazení 

do Režimu Ukrajina firmou, činí 5 až 6 měsíců. Od zahájení projektu (1.8.2016) bylo vyfakturováno 

1,421.024, - Kč včetně DPH. Velkou novinkou je v Režimu navýšení roční kvóty na 19.600 přijatých 

žádostí s platností od 1.5.2018. Od tohoto data již nebudou fyzicky přijímány žádosti na GK Lvov, ale 

pouze v delegovaném vízovém centru (outsourcing). Což je spojeno s navýšením poplatku za žádost 

na 2.500,- a zavedení servisní poplatku 20 EUR. GK Lvov bude i nadále zpracovávat žádosti, ale 

nebude je přijímat.  

SP ČR od konce dubna pořádá praktická diskusní fóra v rámci projektu NORD zaměřené na Režimu 

Ukrajina. Cílem je prakticky seznámit zaměstnavatele s celým procesem. Od zařazení firmy garantem, 

přes spolupráci s Úřadem práce – volná pracovní místa, administraci zaměstnanecké karty po 

praktické zhodnocení od firmy, která již Ukrajince přes tento Režim zaměstnává. 

Dne 11.4.2018 bylo zahájeno přijímání žádostí do Režimu ostatní státy týkající se zemí: Mongolsko -

1000 žádostí a Filipíny -1000 žádostí. Hlavním garantem a zpracovatelem těchto žádostí od 

zaměstnavatelů je MPO. SP ČR spolu s ostatními zaměstnavatelskými reprezentacemi jsou pouze 

doporučujícím orgánem. Žádosti o zaměstnaneckou kartu budou přijímat zastupitelské úřady v 

Ulánbátaru a Manile.   

 

▪ ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH VE VÝKONU TRESTU 

V současné době se firmy potýkají s nedostatkem nízko kvalifikované pracovní síly, proto se začaly 

zajímat i o zaměstnávání odsouzených ve výkonu a po výkonu trestu. Pokračuje spolupráce Svazu 

s GŘ Vězeňské služby ČR při realizaci workshopů na půdě věznic, kde si firmy mohou prohlédnout 

využitelné výrobní prostory a seznámit se s praktickou možností zaměstnávání odsouzených a 

propuštěných po ukončení výkonu trestu 3.5.2018 se konal workshop v Rýnovicích.  
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▪ NOVELA ZÁKONA Č. 326/1999 SB., O POBYTU CIZINCŮ  

Tato novela zákona o pobytu cizinců, která má být sice přijata primárně za účelem transpozice 

směrnice EP a Rady 2016/801/EU o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za 

účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či 

vzdělávacích projektů a činností au-pair, současně má ale mj. upravit zákonné zmocnění vlády 

k vydání kvót pro ekonomickou migraci, je aktuálně projednávána pracovními komisemi LRV. Se SP 

ČR zůstává pro projednání ve vládě rozpor ve vztahu ke zmocnění k zavedení kvót (pozn. ze strany 

resortů došlo ke shodě na upraveném zmocnění pro jejich zavedení).  LRV návrh projednala 5.4.2018, 

návrh podpořila, po zapracování legislativně technických změn. Vláda projednávání návrhu 

30.4.2018 přerušila. 

 

▪ BOZP  

Rada vlády pro BOZP schválila na svém březnovém zasedání Národní akční program BOZP na r. 2018 

s připomínkami. SPČR setrval na svém stanovisku, že v NAP by nemělo zůstat jako prioritní opatření 

sledování průběhu přípravy návrhu právní úpravy systému odškodňování pracovních úrazů, když i 

podle LRV je v dané chvíli tento úkol nerealizovatelný. 

 

 

▪ ZDRAVOTNICTVÍ 

ELEKTRONICKÁ NESCHOPENKA (ZÁKON Č.259/2017 SB., KTERÝM SE NOVELIZUJE ZÁKON O 

NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ) – Vládě byl v dubnu předložen pro informaci nelegislativní materiál 

– Informace o dalším postupu ve věci elektronické neschopenky a o přípravě zrušení záměru 

začlenění agend ČSSZ do Jednotného informačního systému MPSV. V materiálu ministerstvo 

počítá s odložením účinnosti elektronické neschopenky na r. 2021 a jejím spuštěním až po 

nastavení nové legislativy na základě důkladných analýz. 

 

NOVELA NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 290/1995 SB., KTERÝM SE STANOVÍ SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ  

MZd v únoru t.r. informovalo, že oficiálně vyzve MPSV jako gestora nařízení vlády, aby 

dokončilo jednání se zástupci zaměstnavatelů o jejich negativním stanovisku k rozšíření seznamu 

nemocí z povolání o nemoci bederní páteře, by mohlo být nařízení vydáno. MPSV zatím žádné jednání 

nesvolalo. 

▪ VZDĚLÁVÁNÍ 

REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ 

Na jednání školské Tripartity 22. 3. ministr Plaga informoval, že součet nových mandatorních nároků ze 

zákona dosahuje 28 mld. Kč ročně (11 mld. reforma financování, 14 mld. navyšování platů učitelů, 3 mld. 

vícenáklady na inkluzi). Jelikož však tato částka zatím není v rozpočtu 2019 ani střednědobém výhledu 
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vyjednána, souhlasil pracovní tým s návrhem odložení náběhu reformy financování o 1 rok. Zároveň bylo 

požádáno o vložení bodu „Strategie financování školství v příštích letech“ na jednání PS RHSD 9. 5. Po 

jednání vlády 26. 3. nicméně MŠMT odsunutí reformy financování stáhlo, protože vláda rozhodla 

garantovat všechny mandatorní prostředky do školství. Z našeho pohledu nicméně ještě nejsou dořešeny 

všechny potřebné náležitosti (nepedagogičtí pracovníci, nadtarify) a je třeba, aby MŠMT informovalo 

všechny ředitele a zaměstnance škol o chystaných změnách od 1. 1. 2019. 

 

▪ DALŠÍ ZMĚNY 

- Revize vyhlášek pamlskové a inkluzní: Na jednání 12. 1. ministr Plaga přislíbil změny vyhlášek 

s očekávaným termínem uvolnění k připomínkám v dubnu tr. Čekáme na uvolnění vyhlášek 

k připomínkám, poté rozešleme do expertních týmů. 

- Poslanecký návrh (V. Klaus ml. ad.) na zrušení povinných míst ve školkách pro dvouleté děti. K 

návrhu se vláda vyjádřila negativně. Parlament návrh projednal 11. 4. a přikázal ho k projednání 

do výborů. Náš postoj je neutrální – postačí možnost umísťovat dvouleté děti do školek, pokud 

budou na přijetí zralé a školka bude mít pro ně kapacitu. Nesouhlasíme se zrušením povinného 

posledního ročníku školky. 

- Prodloužení/aktualizace Dohody o spolupráci SP ČR a MŠMT ze dne 20. 3. 2014: 25. 4. jsme si 

s MŠMT odsouhlasili text upravené dohody. Nyní se hledá termín k oficiálnímu podpisu ve 

formátu ministr Plaga – prezident Hanák.  

 

▪ POKRAČOVÁNÍ PILOTÁŽE DUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Pokračuje pilotáž prvků duálního vzdělávání ve školách v Moravskoslezském kraji, pilotáž probíhá ve 4 

školách a 6 podnicích (ArcelorMittal, Brose, ČEZ, AMO, Varroc, Vítkovice Heavy Machinery), nejbližší 

jednání pracovního týmu bude 20. 6. V letošním roce se plánuje rozšíření pilotáže do dalších krajů 

(Zlínský, Ústecký, Středočeský), výběr proběhne v rámci aktivit §320a ZP. Dotazníkové šetření 

k vytipování partnerství bylo spuštěno 17. 4. s uzávěrkou do 10.5. 

 


