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INFORMACE PRO JEDNÁNÍ RADY ČLENŮ 

BŘEZEN 2018 

SEKCE ZAMĚSTNAVATELSKÁ 

1. LEGISLATIVNÍ PROCES A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ 

JEDNÁNÍ S MSP (MINISTR PELIKÁN) 7.2.2018 – projednán PES (opětovný požadavek ze strany HK na 

zakotvení jejího postavení v zákoně – původní ST 1089), MSP bude sledovat vývoj a v případě 

objevení se této poslanecké, případně senátorské iniciativy v legislativním procesu bude usilovat o 

její zamítnutí. Projednána situace v implementaci e-sbirka (zákon č. 222/2016 Sb.), hromadné žaloby 

(potvrzen příslib spolupráce se svazem/firmami na dopracování návrhu, MSP vnímá oprávněné  

obavy našich členů z negativních  dopadů připravované úpravy – viz níže), dohodnut postup na řešení 

exekucí (svaz připraví formou pozměňovacího návrhu legislativní řešení náhrady nákladů 

zaměstnavatelů, výčet povinností, které může exekutor v rámci součinnosti  po nich požadovat, 

případně úpravu pro využití datových schránek pro elektronickou komunikaci  mezi zaměstnavateli a 

exekutory, formou poslanecké iniciativy zařadí do legislativního procesu, MSP nebude bránit).  

    

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O HROMADNÝCH ŽALOBÁCH  - MSP zaslalo přepracovaný  věcný záměr a 

RIA podle připomínek připomínkových míst  - posláno stanovisko, že jde o zcela nový věcný návrh a 

nebyl dostatečný časový prostor pro vyjádření, konkrétní připomínky jako podklad pro zpracování 

zákona, chceme být přizváni ke zpracování – od MSP přišlo vyjádření, že připomínky, které nebyly 

v rozporu s  navrhovanou koncepcí  (princip opt out) a byly akceptovány, budou detailněji řešeny až 

při přípravě samotného zákona.  Další diskuze proběhne při přípravě zákona, věcný záměr bude 

projednán LRV 22.3.2018). Sledujeme i vývoj připravované evropské úpravy hromadných žalob.    

 

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. 

 

ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – i po vypořádání připomínek k předloženému návrhu je 

úprava pro svaz akceptovatelné, 15.2. měla na programu jednání LRV. Projednávání bylo přerušeno 

do doby, než bude nalezena shoda mezi stanovisky předkladatele, spolugestora a resortů, které trvají 

na rozporu (MSP).   

 

NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH – návrh ministerstva spravedlnosti, mírně 

obměněná verze návrhu, který byl předložen v roce 2016. Stanovisko zpracováno ve spolupráci 

s Expertním týmem pro legislativu – požadována úprava protestu na VH, povinného kvora pro volbu 
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zástupce zaměstnanců do dozorčí rady, nesouhlas s návrhem – jen jeden zástupce za právnickou 

osobu/člena statutárního orgánu, obchodní tajemství ve zprávě o vztazích, lhůta pro návrhy před 

valnou hromadou 

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O LOBBINGU – Vláda dne 21. 2. 2018 projednala návrh věcného záměru 

zákona o lobbingu a uložila ministrům spravedlnosti a vnitra společně zpracovat a předložit návrh 

zákona do 31. 12. 2018. Při zpracování návrhu zákona musí ministři vycházet ze stanoviska LRV 

z listopadu 2017 a vypořádat se s řadou připomínek, včetně rozporů, které věcný záměr zákona 

obsahoval (zejména značné mezery a nejasnostmi v definicích a postupech). Svaz v mezirezortním 

připomínkovém řízení kritizoval zejména záměr podřídit zaměstnavatelské organizace režimu 

lobbistů a nepovažovat je za lobbisty pouze v případě tripartitního projednávání. I LRV připustila, že 

pojem „sociální dialog“ je dosti neurčitý, ale přiklonila se k restriktivnímu výkladu lobbingu dle návrhu 

(tzn. z lobbingu by bylo vyloučeno jen jednání sociálních partnerů na Tripartitě). 

 

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. má projednání na programu podvýbor ÚPV 

pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení.  

 

 

2. TRH PRÁCE, MZDY, SOCIÁLNÍ SYSTÉMY, BOZP 

JEDNÁNÍ S MPSV O PRIORITÁCH SVAZU 31. 1. 2018 (pozn. na úrovni náměstků bez účasti p. 

ministryně) – projednán valorizační mechanismus zvyšování minimální mzdy, problém mobility 

pracovní síly, projednán postup na analýze zahraničních úprav tzv. dlouhodobých/spořících kont 

pracovní doby pro následné využití v ČR, zákoník práce.          

o Novela zákoníku práce (témata pro novelu navrhovaná MPSV - např. změna výpočtu 

dovolené, zakotvení valorizačního mechanismu, rozšíření dodatkové dovolené). S ohledem 

na požadavek na zrušení karenční doby a další očekávané návrhy odborů, svaz nedoporučuje 

novelu zákoníku práce (pozn. návrh je v leg. plánu vlády, ale MPSV avizovalo, že pro zařazení 

chce shodu sociálních partnerů)              

o Agentury zaměstnávání, agentury práce – počet agentur rapidně roste (k 23.2. bylo 

zaregistrováno 1995 agentur práce a vydáno 2560 povolení ke prostředkování zaměstnání, 

dočasnému přidělení nebo poradenství). Ukazuje se, že kauce 500 tisíc je snadno splnitelná, 

komise pro povolování zprostředkování zřízená při GŘ jako poradní orgán nemá potřebná 

oprávnění, GŘ může neudělit povolení pouze při nesplnění formálních náležitostí žádosti, 

v rámci správního řízení žadatele nakonec splní. Reakce na problém, který lze očekávat, by 

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


Informace pro Grémium SP ČR – Sekce zaměstnavatelská 
Leden 2018 

3 
 

měla být novela zákona o zaměstnanosti – vázat vznik agentur práce na situaci na trhu práce 

a požadovat hodnocení činnosti při opakované žádosti.             

o Bariéry uchazečů na trhu práce – požadujeme analýzu důvodů nesnižování počtu uchazečů 

v evidenci při současném kritickém nedostatku lidí na trhu práce (rozbory uchazečů – 

kvalifikace, exekuce, vážné osobní důvody, pobírání sociálních dávek a rozbory volných 

pracovních míst).  

 

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%). 

 

Režim Ukrajina  
První hromadnou žádost podala společnost Škoda Auto a.s., 91 Ukrajinských uchazečů. K 28.2.2018 

bylo od začátku projektu přijato za SP ČR 2.780 žádostí od 127 firem z řad členských i nečlenských 

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

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

zařazení do Režimu Ukrajina firmou, činí cca 6 měsíců. Od zahájení projektu (1.8.2016) bylo 

vyfakturováno 1.149.742,- 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. Tímto by se měla teoreticky zkrátit „čekací“ doba na polovinu. Jaká 

bude skutečnost, uvidíme až v květnu 2018. 

Ke stejnému datu by měly být spuštěny Režimy pro Mongolsko (1000 žádostí a Filipíny (1000 

žádostí).   

 

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, v rámci projektu NORD se připravují workshopy na půdě věznic, kde si firmy 

budou moci prohlédnout využitelné výrobní prostory a seznámit se s praktickou možností 

zaměstnávání odsouzených (3.5.2018 Rýnovice a připravují se Valdice).  
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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).   

BOZP  

Na základě rozhodnutí Rady vlády pro BOZP z prosince 2017 jednal dne 6. 2. 2018 Pracovní tým RHSD pro 

BOZP o aktualizaci Národního akčního programu pro rok 2018 (NAP 2018). Pracovní tým doporučil MPSV 

zapracovat doporučení, na kterých se shodl, do NAP 2018 a předložit jej Radě vlády pro BOZP ke schválení 

na jejím nejbližším zasedání. Zároveň PT RHSD doporučil Radě vlády pro BOZP, aby NAP 2018 upravený 

dle doporučení pracovního týmu a doplněný o požadované komentáře schválila. Jednou z hlavních priorit 

zůstává úrazové pojištění zaměstnanců, termín jednání Rady vlády pro posouzení návrhu dosud stanoven 

nebyl.  

 

 

3. ZDRAVOTNICTVÍ 

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

NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ) - V současné době probíhá na MPSV přehodnocování všech IT projektů, mezi 

nimi i eNeschopenky. Kromě toho dochází i ke změnám v řídicích týmech, takže ani ty nepracují. Aktuální 

více než dvouměsíční zpoždění v harmonogramu projektu eNeschopenky zřejmě povede k přeplánování 

projektu harmonogramu a nereálné nejsou ani úvahy o legislativním posunu účinnosti eNeschopenky 

(původně od 1. 1. 2019). 

 

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

Dne 12. 2. 2018 jednal Stálý výbor pro zdravotní a sociální politiku RV pro BOZP o stavu v rozšíření 

seznamu nemocí z povolání o nemoci bederní páteře z přetěžování, jelikož od září 2017 nedošlo ze strany 

MPSV k dalším krokům. Na jednání byli přizváni zástupci zaměstnavatelů (SPČR a KZPS), kteří měli od 

počátku MPŘ k implementaci opakovaně zásadní kritické připomínky z důvodu nedostatečné 

připravenosti praxe a legislativní neprovázanosti. Zástupce MPSV prohlásil, že ministerstvo požadavkům 

zaměstnavatelů už vyhovělo a pouze z důvodů předvolebních priorit v legislativním procesu 

nepokračovalo. Nyní se čeká na pokyn nového ministra, jak s materiálem dál. Zaměstnavatelé sice tvrzení 

o vypořádání požadavků ministerstvem odmítli, ale vyjádřili ochotu jednat dále s lékaři a ministerstvem. 
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4. VZDĚLÁVÁNÍ 

▪ Jednání s ministrem školství Robertem Plagou 

Dne 12.1.2018 se uskutečnilo jednání představitelů Svazu (1.VP Rafaj, VP Jabůrková ad.) s ministrem 

školství Robertem Plagou (v demisi). Projednány byly:  

- programové priority Svazu v oblasti školství (financování, duální vzdělávání, digitální dovednosti); 

- tématika V+V (mezinárodní spolupráce, legislativa, velké infrastruktury); 

- prodloužení/aktualizace Dohody o spolupráci SP ČR a MŠMT, pamlsková vyhláška ad.  

 

Aktuální úkoly: 

▪ Reforma financování regionálního školství 

Koncem ledna jsme obdrželi návrhy úprav koeficientů financování (u některých krácení o 75 % v období 

2019-20), důvodem jsou nejspíše nevyjednané dodatečné finance nutné pro spuštění reformy 

financování. Po konzultaci v Expertním týmu pro vzdělávání jsme 2. 2. tyto úpravy odmítli a požadovali 

buď zachování dříve vyjednaných koeficientů, nebo odložení účinnosti reformy. MŠMT na základě 

většinového nesouhlasu svůj návrh stáhlo. Stále ale nemáme vypořádány připomínky k nastavení 

koeficientů financování, které jsme dávali v listopadu 2017.  Nezávisle na tomto 22. 2. předložila skupina 

poslanců (V. Klaus ml. ad.) návrh na odložení účinnosti reformy o 10 let. Z našeho pohledu je to dlouho, 

nicméně potřebovali bychom nějaký čas na úpravy schváleného systému (vč. řešení financování 

soukromých a církevních škol, které současná reforma neřeší). 

 

▪ 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. 

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

návrhu se vláda vyjádřila negativně. 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: 12. 2. jsme 

odeslali návrh aktualizace, čekáme na reakci MŠMT. 

 

▪ Pokračování pilotáže duálního vzdělávání 

Pokračuje pilotáž prvků duálního vzdělávání ve školách v Moravskoslezském kraji (memorandum o 

podpoře pilotáže duálního vzdělávání ze strany SP ČR, Moravskoslezského kraje a MŠMT ze 3. 10. 2017). 

Pilotáž probíhá ve 4 školách a 6 podnicích (Arcelor Mittal, Brose, ČEZ, AMO, Varroc, Vítkovice Heavy 

Machinery), poslední jednání pracovního týmu proběhlo 15.2. V letošním roce se plánuje rozšíření 

pilotáže do dalších krajů (Zlínský, Ústecký, Středočeský), výběr proběhne v rámci aktivit §320 a ZP. 
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