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INFORMACE PRO JEDNÁNÍ RADY ČLENŮ 

4. ZÁŘÍ 2018 

SEKCE ZAMĚSTNAVATELSKÁ 

1. LEGISLATIVNÍ PROCES A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ 

▪ HROMADNÉ ŽALOBY –připravuje se nová právní úprava tuzemská i v Evropě, pro Svaz prioritou, aby 

byl princip opt in, sledujeme.  

▪ NOVÝ CIVILNÍ ŘÁD SOUDNÍ (věcný záměr civilního řádu soudního) – probíhají jednání s profesní, 

soudní a akademickou sférou, aby nebyl zaveden povinný advokátský proces, připravuje se dopis na 

ministra spravedlnosti 

▪ NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA – ODDLUŽENÍ (ST 71) - Oficiální pozměňovací návrhy budou 

známé po projednání ve výborech 5. - 6.9. (VSP, ÚPV). SP ČR připravil pozměňovací návrh k paušální 

náhradě nákladů insolvencí/exekucí/výkonu rozhodnutí, poslanec Bláha na jednání 8.8. přislíbil 

zprostředkovat jednání s MSP na doladění pozměňovacího návrhu. Zařazeno 1. čtení na schůzi PSP 

od 11.9.2018, snaha o načtení PN.  

▪ EXEKUCE – připraven návrh novely exekučního řádu upravující náhradu nákladů zaměstnavatelů 

v souvislosti s prováděním srážek ze mzdy, vymezení rozsahu požadované součinnosti ze strany 

exekutorů a umožnění automatizované komunikace exekutorů se zaměstnavateli formou zasílání 

exekučních příkazů, popř. i žádostí o součinnost datovými soubory. S ohledem na judikáty Ústavního 

soudu je pozměňovací návrh k ST 71 (novela insolvenčního zákona) omezen jen na paušální náhradu 

nákladů zaměstnavatele (viz výše). 

▪ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH – rozpor ohledně obchodního tajemství ve zprávě 

o vztazích, lhůta pro návrhy před valnou hromadou, protest proti usnesení valné hromady 

nevypořádán. Vláda schválila 6.6.2018, 1.čtení na programu jednání schůze PSP od 11.9.2018 (ST 

207) 

▪ NOVELA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 

K INFORMACÍM – variantní návrh na rozšíření informační povinnosti, v jedné variantě i na soukromé 

firmy ovládané přímo či nepřímo státem nebo obcemi (SP ČR proti rozšíření, popř. pro omezení pouze 

na 100 % vlastněné). MPŘ skončilo 16.5., připomínky dosud nevypořádány. 

▪ NOMINAČNÍ ZÁKON (ST 129) - Návrh pirátů zamítnut 27.6. v 1. čtení, vláda mezitím předložila vlastní 

návrh (ST 220) v podstatě totožný s tím z minulého volebního období. Pozice SP ČR: jakákoliv zákonná 

úprava nadbytečná, pokud by nějaká prošla, pak preferuje vládní návrh. 1. čtení ST 220 navrženo na 

pořad schůze PSP od 11.9.2018. 

 

▪ WHISTLEBLOWING – Připravuje se nová evropská a tuzemská právní úprava (vláda má ve svém 

programovém prohlášení). Evropská úprava směřuje z pohledu zaměstnavatelů špatným směrem 

(rozhodnutí, komu reportovat, ponecháno kompletně na whistleblowerech; zkrácení lhůt; chybí 
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zmínka o ochraně firem, zato snaha o úplnou ochranu whistleblowerů apod.). Řešeno s expertním 

týmem pro legislativu. 

2. TRH PRÁCE, MZDY, SOCIÁLNÍ SYSTÉMY, BOZP 

▪ JEDNÁNÍ S MINISTRYNÍ PRÁCE  

16.8. proběhlo jednání s ministryní práce Janou Maláčovou, na kterém SP ČR prezentoval svou pozici 

v rámci sociálního dialogu jako zodpovědného partnera, který přistupuje k řešení sociálních 

problémů odpověděna profesionálně a přednesl své názory podložené praktickými zkušenosti na 

aktuální témata   (Situace na trhu práce, Zahraniční pracovníci, Minimální mzda, Zákoník práce, 

karenční doba a elektronická neschopenka, aj.)   

▪ KARENČNÍ DOBA  

Z jednání tripartity 9.5.2018 a programového prohlášení bylo zřejmé, že vláda podpoří zrušení 

karenční doby, jak je v PSP (náhrada mzdy 60% od 1. dne DPN bez pojistného na straně zaměstnance), 

premiér nadále avizoval potřebu kompenzace pro zaměstnavatele.  

 ST 109  prošel 1. čtením a byl přidělen k projednání výborům. HV návrh projednával 20.6., jednání 

přerušil a odložil na 5.9. s přizváním příslušných ministrů, zástupců zaměstnavatelů a podnikatelů a 

odborů. Za SP ČR účast VP Rafaje, Sociální výbor (výbor garanční) návrh projedná 6.9.), 2.čtení je 

navrženo na schůzi PSP od 11.9.2018. 

Připravili jsme PN k variantě předložené vládou tzv.  varianta III., tj. náhrada mzdy ve výši 60%, sleva 

na pojistném pro zaměstnavatele 0,5% z vyměřovacích základů, zavedení pojistného na nemocenské 

pojištění na straně zaměstnance 0,6% z vyměřovacího základu a zkrácení doby vyplácení náhrady 

mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 11 dnů. Návrh projednán s předsedkyní SV, premiérem, ministryní 

MPO. 

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

NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ) –  v červenci byl projednáván v připomínkovém řízení návrh tzv. 1. etapy 

eNeschopenky, která by měla být zavedena od 1.7 2019. Požadovali jsme zpřesnění, aby byl systém 

funkční a plošné zavedení s účinností ve vazbě na zrušení karenční, nabídli jsme zapojení odborníků 

z praxe. MPŘ dosud neukončeno. 

▪ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE - MPSV předložilo do MPŘ částečně staronovou novelu ZP (zejména nová 

úprava dovolené, zpřesnění úpravy přechodu práv a povinností zaměstnavatele z pracovněprávních 

vztahů včetně pravidel pro výpověď zaměstnance, zpřísnění úpravy DPČ a DPP – evidence pracovní 

doby, aplikace zaručené mzdy i na dohody mimo pracovní poměr, seznámení s rozvrhem pracovní 

doby min. 2 dny předem, změny v doručování), nově ale obsahuje návrh valorizačního mechanismu 

pro stanovení minimální mzdy pro aktuální rok (Y) ve výši cca 50% průměrné mzdy (!) za Y-2. Termín 

pro připomínky: 14.9.2018.  

▪ MINIMÁLNÍ MZDA - V MPŘ je návrh na zvýšení minimální mzdy od 1.1.2019 na 13.700 Kč. 
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▪ REŽIM UKRAJINA k 24.8.2018  

K 24. 8.2018 bylo za SP ČR podáno 798 žádostí, celkem zařazeno 186 firem, vyfakturováno od začátku 

projektu 2.046.110,- Kč včetně DPH 

Obecně od počátku Režimu podáno všemi subjekty cca 25 000 žádostí, čekací doba na podání 

zaměstnanecké karty se opět prodloužila z 50 dnů na 70 dnů pro obrovský nárůst žádostí 

Informace o základních parametrech nového  REŽIMU SRBSKO:  

Procedurálně se jedná o rozšíření REŽIMU OSTATNÍ STÁTY na další zemi, tj. Srbsko.  

1/ Roční kvóta : 2000 žádostí  

     Měsíční kvóta : 167 žádostí  

2/ Zařazování žadatelů: na základě doporučení garanta (zaměstnavatelská reprezentace) zařazuje 

MPO, termín prvního otevření volných míst byl 13.8.2018 v 9:00 hod.  

3/ Zahájení příjmu žádostí na ZÚ Bělehrad: 3. září 2018 

▪ NOVELA ZÁKONA Č. 326/1999 SB., O POBYTU CIZINCŮ (ST 203) - Vláda schválila 6.6.2018, 

s doplněním tzv. mimořádných pracovních víz (až na 1 rok, ze zemí a pro profese stanovené nařízením 

vlády) a povinností cizince hradit náklady na integrační kurz (povinnost absolvovat nejpozději do 1 

roku od příjezdu do ČR). V PSP jako ST 203, 1. čtení na schůzi od 11.9.2018. 

 

3. ZDRAVOTNICTVÍ 

▪ V uplynulém byla posuzována např. Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti 

ochrany zdraví při práci za r. 2017, Stanovení hodnoty bodu pro rok 2019, které bylo v rámci přípravy 

diskutováno se svazem, takže návrh byl akceptován, Informace  s průběžným hodnocením dosažení 

jednotlivých cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 - 2020 k 30. 6. 2018. 

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

SP ČR úpravu nadále odmítá, MPSV přislíbilo pozastavit návrh v legislativním procesu a zabývat se 

řešením dopadů z pohledu zaměstnavatelů v rámci ad hoc pracovní skupiny.   

 

4. VZDĚLÁVÁNÍ 

▪ Reforma financování regionálního školství 

Svaz podpořil návrh rozložit náběh reformy financování na dva kalendářní roky, a to odložením 

účinnosti novely školského zákona na 1. 1. 2020, školy tak budou mít více času se na změnu připravit. 

Rovněž jsme podpořili zvyšování platů učitelů podle možností státního rozpočtu s tím, že v objemu 

navýšení musí být alespoň 15-20% prostředků určeno na příplatky a odměny pro kvalitní učitele.  

▪ Novela zákona o pedagogických pracovnících 
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Vypořádání připomínek proběhlo 17. 7., pozitivní je zavedení výjimky z pedagogické kvalifikace pro 

odborníky z praxe, naše připomínky (rozšíření platnosti výjimky ze 4 na 6 let a zařazení stáží v 

prostředí reálné praxe) nebyly zohledněny, připravíme jejich uplatnění poslaneckým návrhem. 

▪ Revize vyhlášek pamlskové a inkluzní:  

Pamlsková vyhláška byla upravena (vyšší limity) s účinností od 1. 9. 2018. U inkluzní vyhlášky stále 

čekáme na uvolnění do připomínkového řízení. 

▪ Systém dalšího vzdělávání 

Máme obavu o další osud systému dalšího vzdělávání – tzv. Národní soustavy kvalifikací/povolání 

(NSK/NSP), který umožňuje rychlé změny a uznávání kvalifikací v souvislosti se změnami v Průmyslu 

4.0. Zaměstnavatelé v rámci Sektorových rad vytvořili obsah systému, avšak podpora jeho využívání 

objednateli (MŠMT/MPSV-Úřad práce) je nízká a hrozí zastavení jeho provozování po roce 2020. 

Z toho důvodu jsme požádali, aby situaci projednalo plénum Tripartity 24. 9. 
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▪ Reforma financování regionálního školství 

Tématiku financování regionálního školství a navyšování platů učitelů projednala mimořádná školská 

tripartita 30.5. a schválila odložení reformy financování na 1.1.2020.. 

 

▪ Revize vyhlášek pamlskové a inkluzní:  

Uplatněny připomínky, souhlasíme se zmírněním kalorických limitů potravin. Návrh na úplné zrušení 

vyhlášky MŠMT odmítlo. U inkluzní vyhlášky stále čekáme na její uvolnění do připomínkového řízení. 

 

▪ Nová dohoda o spolupráci s MŠMT – podepsána 20.6.2018 – na 4 roky 

o podpora polytechniky v mateřských a základních školách,  

o spolupráce středních a vyšších odborných škol a podnikatelů,  

o  zavádění prvků duálního vzdělávání, digitalizace, zájmového technického vzdělávání,  

o zavádění profesních vysokoškolských programů či   

 

 

▪ Novela zákona o pedagogických pracovnících:  

Svaz souhlasí se zavedením výjimky z pedagogické kvalifikace pro odborníky z praxe, navrhujeme ale 

prodloužení její platnosti ze 4 na 6 let. Dále žádáme zařazení "stáží v prostředí reálné praxe" jako 

rovnocenné součásti dalšího vzdělávání učitelů. V neposlední řadě doporučuje zakotvení pozic 

třídního a uvádějícího učitele, včetně nezbytného finančního ohodnocení. 

 

▪ 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. 

 

▪ 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), jednání 

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

(Zlínský, Ústecký, Středočeský), výběr proběhne v rámci aktivit §320a ZP. První výstupy z 

dotazníkového šetření k vytipování partnerství očekáváme v průběhu července. 

 


