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INFORMACE PRO JEDNÁNÍ RADY ČLENŮ    

ČERVENEC 2018 

SEKCE ZAMĚSTNAVATELSKÁ 

 

1. LEGISLATIVNÍ PROCES A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ 

 

   27.6. jednal Expertní tým pro legislativu 

 

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

aby byl princip opt – in, česká právní úprava zatím preferuje opt-out. 

 

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

soudní a akademickou sférou, aby nebyl zaveden povinný advokátský proces. 

 

▪ NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA – ODDLUŽENÍ (ST 71) 

Probíhá projednání v PSP (podvýbory), avizováno mnoho PN – veřejně dostupné pouze 2 - zásadní 

zvýšení částky příjmu dlužníka, nad kterou se v rámci oddlužení sráží bez omezení (oproti stávajícím 

opravdu velmi nízkým částkám na trojnásobek), což by mělo motivovat dlužníky k legálnímu 

zaměstnávání a dosahování vyššího příjmu.   

SP ČR v této souvislosti připravil pozměňovací návrh upravující paušální náhradu nákladů 

zaměstnavatele na provádění srážek ze mzdy v rámci oddlužení, exekucí a výkonu rozhodnutí. 

 

▪ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH – SP ČR měl připomínky ohledně obchodního 

tajemství ve zprávě o vztazích, ke lhůtě pro návrhy před valnou hromadou a k protestu proti 

usnesení valné hromady, které nebyly akceptovány. Vláda (přes výhrady při projednávání v LRV) 

schválila a je v PSP. 

 

▪ NOVELA ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM – rozšíření informační povinnosti na 

soukromé firmy ovládané přímo či nepřímo státem. Svaz zaslal 16.5. stanovisko, ve kterém 
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doporučuje pod pojem veřejné instituce právnické osoby s majetkovou účastí státu do definice 

povinných subjektů nedoplňovat. Připomínky dosud nejsou vypořádány.  

 

 NOMINAČNÍ ZÁKON (ST 129, ST 220) 

26.6.2018 vláda předložila vlastní návrh nominačního zákona (ST 220) a následně Poslanecká 

sněmovna 27.6. v rámci pokračování 1. čtení zamítla pirátský návrh (ST 129).  

Vládní návrh neobsahuje ustanovení o závaznosti stanoviska nominačního výboru, neplatnosti 

jmenování/volby člena orgánu v případě nedodržení postupu podle nominačního zákona a úpravy 

vlastnické politiky státu, která obsahoval pirátský návrh a proti kterým SP ČR důrazně vystupoval. 

Pozice SP ČR je sice stále stejná, pokud jde o nadbytečnost zákonného řešení problematiky, 

nicméně pokud už má být nějaká zákonná úprava skutečně přijata, preferuje tento vládní návrh.  

 

▪ TRANSPOZICE SMĚRNICE O PODPOŘE DLOUHODOBÉHO ZAPOJENÍ AKCIONÁŘŮ  

Proběhlo připomínkové řízení k návrhu novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která 

provádí transpozici směrnice, jež mj. kotovaným společnostem předepisuje více pravomocí valné 

hromady pro dohled nad odměňování členů orgánů a nejvyššího vedení společnosti. Na rozdíl od 

jiných zemí je v ČR okruh dotčených společností velmi úzký a může tedy jít o podstatný zásah do 

jejich konkurenceschopnosti. SP ČR uplatnil připomínky zejména proti navrhovaným sankčním 

ustanovením, která jdou nad rámec výslovné transpozice.  

28.6. proběhlo vypořádací jednání, návrh bude do určité míry upraven tak, že sankce za porušení 

výše uvedených povinností kotovaných společností budou spíše veřejnoprávní (dohled ČNB) než 

soukromoprávní.  

 

2. TRH PRÁCE, MZDY, SOCIÁLNÍ SYSTÉMY, BOZP 

 KARENČNÍ DOBA (ST 109) 

Z jednání tripartity 9.5.2018 a programového prohlášení je 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 avizuje potřebu kompenzace pro zaměstnavatele.  

 ST 109 prošel 1. čtením a byl přidělen k projednání výborům.  

HV návrh projednával 20.6., jednání přerušil a další termín stanovil na září s požadavkem na účast 

příslušných ministrů a zástupců zaměstnavatelů a podnikatelů. Sociální výbor (výbor garanční) 

návrh neprojednal.  

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.  

   

▪ REŽIM UKRAJINA  

k 30.6.2018 řešeno 4.011 žádostí 
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Celkem zařazeno 153 firem  

k 30.6.2018 vyfakturováno: 1,675.003, - Kč včetně DPH  

Čekací doba na podání zaměstnanecké karty je zkrácena na 50 dnů 

Květen–červen 2018 – realizováno 10 praktických diskusních fór v rámci projektu NORD (zařazení 

firmy garantem, spolupráce s Úřadem práce, volná pracovní místa, zahraniční zaměstnanost, 

krátkodobá víza za účelem zaměstnání, zaměstnanecké karty, nábor uchazečů, dobrá a špatná 

praxe).  

22.6. vláda schválila rozšíření Režimů ostatní státy o Srbsko – předběžně tyto podmínky 

• kapacita 2000 žádostí o zaměstnaneckou kartu ročně 

• jen přímí zaměstnavatelé, 

• pracovní pozice 4-8 CZ ISCO,  

• garanti jen doporučují, o zařazení do režimu rozhoduje MPO);   

 

▪ ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH VE VÝKONU A PO VÝKONU TRESTU 

 3.5.2018 proběhl workshop v Rýnovicích a 13.6.2018 ve Všehrdech.  

  

 

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

Vláda návrh schválila 6.6. a 13.6. předložila do PSP. 

Oproti původnímu návrhu jsou pro SP ČR zásadní dvě změny – úprava dlouhodobých tzv. 

mimořádných pracovních víz povinnost (až na 1 rok) a povinnost cizince hradit náklady na integrační 

kurz, který bude nově povinen absolvovat nejpozději do 1 roku od příjezdu do ČR. Postoj SP ČR k 

první z nich je pozitivní, ke druhé nikoliv. 

 

3. ZDRAVOTNICTVÍ 

11.7. jednal Expertní tým pro zdravotnictví 

 

▪ ELEKTRONICKÁ NESCHOPENKA 

MPSV předložilo ke konzultaci „Hodnocení dopadů regulace (RIA)k zavedení elektronické 

neschopenky“, kde byly navrhovány jak varianty dobrovolného využívání, tak varianta povinného 

plošného zavedení eNeschopenky, kterou podporoval SP ČR. 

 

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

Na základě požadavku MZd obnovilo MPSV jednání o negativním stanovisku zaměstnavatelů 

k rozšíření seznamu nemocí z povolání o chronické onemocnění bederní páteře.  MPSV svolalo další 

jednání na 11.7.2018. 
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4. VZDĚLÁVÁNÍ 

 

▪ 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 

SP ČR uplatnil připomínky, souhlas 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  

 

 

▪ NOVELA ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 

SP ČR souhlasí se zavedením výjimky z pedagogické kvalifikace pro odborníky z praxe, navrhuje ale 

prodloužení její platnosti ze 4 na 6 let. Dále žádá 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. Postoj SP ČR 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 §320 a ZP. První výstupy z 

dotazníkového šetření k vytipování partnerství očekáváme v průběhu července. 

 

 


