Úřad vlády České republiky
Rada hospodářské a sociální dohody ČR
Záznam
ze zasedání 146. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR,
konané dne 19. listopadu 2018 na Úřadu vlády
Program:
1.

Materiály k projednání

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Opatření v boji proti suchu, zadržování vody v krajině
Řešení kůrovcové kalamity a strategie dalšího rozvoje lesů
Aktuální problémy v oblasti vodního hospodářství včetně stavu a dalšího rozvoje
vodní dopravy
Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 – 2020
Finanční perspektiva nového programového období po roce 2020
Další postup v digitální agendě

2.

Různé

Přílohy:
 Návrhy usnesení SP ČR k materiálům 146. PS RHSD ČR
 Stanovisko KZPS ČR k podkladovým materiálům
Průběh jednání
Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR (dále jen „předsedající“), který
v úvodu přivítal účastníky a stručně představil program jednání.
Bod 1.1
Opatření v boji proti suchu, zadržování vody v krajině
Náměstek ministra zemědělství představil materiál informující o aktuálním stavu sucha, respektive
vodního hospodářství. Byla započata realizace řady dotačních titulů, jež mají za cíl napomoci
zadržování vody v krajině, například podpora obnovy vodních nádrží ve vlastnictví měst a obcí
a příprava čtyř větších vodárenských nádrží.
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí zdůraznil, že situace je velmi vážná a srážkově
jen průměrná zima může situaci dále dramatiky zhoršit. Připomněl aktivity resortu životního
prostředí v této oblasti, mezi něž patří pomoc obcím při hledání nových zdrojů pitné vody, projekty
pro veřejnost i samosprávy na podporu hospodaření s dešťovou vodou, revitalizace vodních toků,
nebo projekty umělé infiltrace.
Zástupce ČMKOS uvedl, že investice do zadržování vody v krajině je jednou z klíčových investic
pro budoucí roky vzhledem k dramatickým dopadům sucha na zemědělství i průmysl. Řada již
existujících opatření byla v minulosti zanedbána, příkladem může být nedostatečná údržba
melioračních zařízení, nebo nevhodné osevní postupy a pěstování nevhodných rostlin na
nevhodných místech. Jako přínosné návrhy zmínil například výstavbu zadržovacích nádrží
v průmyslových areálech nebo realizaci dílčích opatření zamýšlených jako součástí kanálu Dunaj –
Odra – Labe. Značná část investic by měla být zohledněna již při přípravě návrhu státního
rozpočtu na rok 2020. V zájmu většího zapojení sociálních partnerů doporučil pravidelné
předkládání zprávy o realizaci jednotlivých opatření tripartitě s frekvencí cca půl roku.
Představitelka Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního
hospodářství upozornila na neúnosný stav financování povodí a nezbytné změny v této oblasti.
Zástupce ASO ČR zdůraznil, že probíhající opatření nemohou vyřešit současný stav, kdy nejsme
schopni udržet dešťovou vodu v krajině a dále ji využívat. Je proto třeba změnit koncepci
hospodaření s vodou a oddělit od sebe hospodaření s pitnou a užitkovou vodou, respektive vodou
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využívanou v zemědělství. Zásobení krajiny vodou by mohl napomoci i uvažovaný kanál Dunaj –
Odra – Labe. Je přitom zřejmé, že řešení situace se bez velkých staveb neobejde.
Představitel KZPS ČR poděkoval za navržená opatření, připomněl připomínky sociálních partnerů
uplatněné během projednání materiálu v pracovních týmech a podpořil opětovné projednání na
jedné z příštích tripartit po zapracování uplatněných připomínek. Za účelem změny systému
financování vodního hospodářství navrhl uložení úkolu ministru zemědělství.
Zástupce Zemědělského svazu ČR zdůraznil, že skutečné dopady dlouhodobého sucha prozatím
nemohou být plně zhodnoceny. Problémem je nejen změna evaporačního poměru, tedy vyšší míra
odpařování vody než jejího vsakování a s tím související nedostatečné zadržování vody v krajině,
ale i nízká hladina podzemních vod. Mezi možná řešení patří úprava melioračních opatření tak,
aby pouze neodváděla vodu z krajiny, výstavba nádrží určených k závlaze zemědělských pozemků
v letních měsících a úprava režimu vsakování dešťové vody například ve velkých průmyslových
areálech. Všechna navržená opatření však mohou realizovat jen vlastníci pozemků, jimiž
hospodařící zemědělci často nejsou.
Ministryně financí specifikovala výši finančních prostředků vyčleněných pro jednotlivé odpovědné
resorty v této oblasti. I nad rámec rozpočtových kapitol není vládě situace lhostejná a podporuje
navrhovaná opatření.
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí reagoval na některé podněty, jež v diskusi
zazněly, a zdůraznil, že v materiálu popsaná opatření jsou jen střípkem mozaiky celkových činností
v diskutované oblasti. Jako klíčové se jeví zvýšení povědomí o nutnosti zlepšení hospodaření
s vodou a zadržování vody v krajině včetně realizace výstavby příslušné infrastruktury k tomuto
účelu.
Náměstek ministra zemědělství informoval o probíhajících pracích na přípravě změny systému
financování povodí s cílem zajištění udržitelnosti tohoto systému.
Ministryně pro místní rozvoj uvedla, že mnoho zmiňovaných opatření v boji se suchem bude
součástí Národního investičního plánu, na jehož finální podobě v současnosti Ministerstvo pro
místní rozvoj pracuje, s tím, že důležitá je připravenost jednotlivých projektů, aby mohly být
zohledněny již v návrhu státního rozpočtu na rok 2020.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený
materiál.
Sociální partneři žádají, aby:
 byla v novele vodního zákona zajištěna povinná účast významných odběratelů vody
při tvorbě plánů zvládání sucha;
 vláda v rámci priority řešení problematiky sucha a vodního hospodářství v ČR přijala
usnesení, v němž by vyslovila souhlas s potřebou okamžité změny neudržitelného
systému financování vodního hospodářství a uložila ministru zemědělství, aby
předložil návrh řešení, a to doplněním v rámci aktuální novelizace vodního zákona,
a ten projednal s klíčovými ministry;
 byla v měsíci dubnu 2019 do pracovních týmů RHSD ČR pro hospodářskou politiku
a pro zemědělství a životní prostředí a následně plenární schůzi RHSD ČR
předložena zpráva o plnění jednotlivých opatření v boji se suchem včetně plánu
investic v této oblasti a navrhovaných změn ve financování povodí.
Bod 1.2
Řešení kůrovcové kalamity a strategie dalšího rozvoje lesů
Náměstek ministra zemědělství specifikoval opatření přijatá k řešení kůrovcové kalamity, a to jak
v legislativní, tak i nelegislativní oblasti. Jednotlivá opatření spočívají mimo jiné v asanaci dřeva
napadeného kůrovcem, změně druhové skladby lesa s větším zastoupením listnatých dřevin, nebo
v přijetí nové koncepce hospodaření s lesy s cílem zohlednění moderních poznatků.
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí zdůraznil, že lesy v ČR jsou ke kůrovcovým
kalamitám extrémně náchylné vzhledem k vysokému zastoupení smrků. K šíření kalamity přispívá
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i teplé a suché počasí posledních let a absence chladných a vlhkých zim a jar. Při pokračování
tohoto trendu přitom není možnost kalamitu zvládnout a vyřešit ji může jen sama příroda
přirozenými procesy. Současná situace tak může dospět až ke změně charakteru české krajiny.
Zástupce KZPS ČR upozornil, že vzhledem k životnímu cyklu lesa se současné chyby
v hospodaření promítnou v horizontu několika příštích generací. V letošním roce došlo
k podcenění situace a jednotlivá opatření nebyla včas realizována, a to včetně zanedbání činností
orgánů státní správy lesů a lesních hospodářů, jednotlivé regiony nebyly včas informovány
o potřebných činnostech. Problém musí být řešen komplexně při zpracování strategie lesního
hospodářství. Nedostatečné kapacity při těžbě a zpracování dřeva pravděpodobně nebude možno
doplnit přísunem pracovníků z Ukrajiny vzhledem ke komplikovanému procesu jejich přijímání do
ČR. Asanace kůrovcového dříví probíhá jen v minimálním rozsahu, navržená opatření v tomto roce
již nebudou moci být realizována, je proto třeba zajistit jejich realizaci v roce příštím. Vzhledem
k rozsahu problému a stavu prací při přípravě navrhovaných opatření doporučil opětovné zařazení
problematiky na program příští plenární schůze RHSD ČR dne 14. ledna 2019.
Předsedající připomněl, že řešení kůrovcové kalamity se začala systematicky věnovat až
současná vláda, která mimo jiné vyčlenila pro tyto účely přes 600 mil. Kč v rozpočtu na příští rok.
Představitel Zemědělského svazu ČR doplnil, že jedním z hlavních problémů je nečinnost
některých vlastníků lesů. Mezi dílčí řešení situace patří omezení spalování biomasy pocházející ze
zemědělské činnosti a její nahrazení dřevem z kůrovcové kalamity nebo vytvoření objednávky
sazenic listnatých dřevin s cílem zajištění dlouhodobé kapacity pro výsadbu.
Zástupkyně ČMKOS upozornila, že nedostatek pracovních sil v lesním hospodářství není možné
řešit dovozem pracovníků z Ukrajiny s tzv. polským vízem. Přísunu kvalifikovaných zaměstnanců
z řad domácích pracovníků je přitom možné dosáhnout například zvýšením motivace ke studiu
lesnických oborů. Mělo by dojít ke změně koncepce hospodaření Lesů ČR, jejíž součástí by mělo
být vyhlašování soutěží, v nichž nebude jediným kritériem hodnocení cena zakázky. Nová
koncepce by měla obsahovat také odpovědi na řadu otázek, mezi něž patří další těžba v lesích,
struktura nové výsadby, pěstování sazenic v lesních školkách a strategie využití dřeva. Závěrem
vznesla dotaz k možnému navrácení prostředků, jež podnik Lesy ČR odvedl do státního rozpočtu
tak, aby byla zachována ekonomická stabilita podniku.
Předsedající uvedl, že odvedené prostředky nebudou podniku Lesy ČR vráceny, což však
nevylučuje další debatu o jeho ekonomické situaci. Vzhledem k tomu, že dřevo je jednou
z nejdůležitějších surovin by měl stát tuto surovinu využívat zodpovědně především k výrobě
s vyšší přidanou hodnotou.
Zástupce ČMKOS doporučil, aby vláda věnovala možnosti razantního omezení vývozu surového
dřeva zvýšenou pozornost.
Náměstek ministra zemědělství reagoval na přednesené podněty týkající se změn ve smluvním
pěstitelství, poradenství vlastníkům lesů a posílení pracovních kapacit Lesů ČR ve spolupráci se
středními školami a učilišti.
Zástupce ASO ČR připomněl negativní důsledky některých ekologických aktivit na dramatické
rozmnožení kůrovce i některá opatření do budoucna v oblasti zalesňování i chemické ochrany před
kůrovcem, jež však opět narážejí na nesouhlas ze strany ekologických organizací. V otázce využití
kalamitního dřeva doporučil postupovat cestou zapravení do půdy, což by přispělo i k lepšímu
zadržování vody v půdě.
Předsedající uvedl, že zodpovědné projednání problematiky není možné bez přítomnosti ministra
zemědělství a generálního ředitele podniku Lesy ČR a doporučil přerušení projednávání tohoto
bodu.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR přerušuje projednávání
předloženého materiálu do 14. ledna 2019 s tím, že projednání bude pokračovat za účasti
ministra zemědělství a generálního ředitele podniku Lesy ČR.
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Aktuální problémy v oblasti vodního hospodářství včetně stavu a dalšího
rozvoje vodní dopravy
Náměstek ministra dopravy komentoval část materiálu věnující se dalšímu rozvoji vodní dopravy
s tím, že stěžejním opatřením v této oblasti je výstavba plavebního stupně Děčín, na němž však
nebylo dosaženo shody mezi ministerstvy dopravy a životního prostředí. Vláda svým usnesením
rozhodla o prioritě veřejného zájmu na výstavbě s tím, že resort životního prostředí měl připravit
návrh kompenzačních opatření. Aktuální stanovisko však hovoří o tom, že kompenzační opatření
nelze stanovit.
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí zdůraznil, že problém není vzhledem k zařazení
dotčeného území mezi evropsky významné lokality jen na straně ČR. O nemožnosti stanovení
kompenzačních opatření přitom vypovídají posudky prestižních vysokých škol. Řešení tak lze
v současné době hledat v kompenzacích na mezistátní úrovni nebo ve vyřazení dotčeného území
ze seznamu evropsky významných lokalit, což však představuje precedentní rozhodnutí na
evropské úrovni.
Představitel Odborového svazu dopravy upozornil, že výstavba plavebního stupně Děčín by kromě
zajištění vodní dopravy a přístupu ČR k moři přispěla i k zadržování vody v krajině. V případě, že
převáží stanovisko o nemožnosti výstavby, musí být připraven útlumový program včetně sociálního
programu v obdobě k programům v jiných omezovaných odvětvích.
Zástupce ČMKOS připomněl možnost otevření přístupu k Baltskému moři oderskou cestou
spočívající v propojení splavné části řeky Odry na polské straně s přístavem v Ostravě splavněním
úseku Ostrava - Koźle, jak sociální partneři navrhovali již v roce 2016. Toto řešení nepředstavuje
rizika jako u plavebního stupně Děčín a má podporu i místních samospráv.
Představitel ASO ČR v této souvislosti zmínil i podporu deklarovanou polským prezidentem.
V návaznosti na zmíněné usnesení vlády požádal zástupce SP ČR o upřednostnění vodní dopravy
před ochranou přírody a o stanovení konkrétních termínů realizace tohoto usnesení.
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí zopakoval, že vzhledem k posudkům
o nemožnosti stanovení kompenzačních opatření nelze přijmout jiné rozhodnutí. Stanovisko
Ministerstva životního prostředí musí vycházet z předložených posudků a evropské legislativy,
jinak by se vystavovalo riziku postihu.
Představitel HK ČR doporučil s ohledem na nízkou míru objektivity zpracovaných posudků, aby
Ministerstvo životního prostředí přezkoumalo přijaté závěry. Toto stanovisko podpořili i zástupci SP
ČR.
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí upozornil, že vzhledem k možné podjatosti byly
zpracovány posudky dva, oba přitom vedly ke stejnému závěru. Dále je třeba postupovat
v intencích správního řádu, není možné, aby resort životního prostředí vystupoval v zájmu jiných
resortů.
Náměstek ministra dopravy zdůraznil, že ze strany Ministerstva dopravy je současná situace
analyzována a jsou diskutovány možnosti dalšího postupu. Na základě návrhu sociálních partnerů
bude diskuse o vývoji situace pokračovat na příští plenární schůzi.
Předsedající uvedl, že problematika plavebního stupně Děčín nebyla vyřešena v průběhu
uplynulých desetiletí a nelze proto očekávat její okamžité řešení. Požádal přitom o předložení
dostupných podkladů tak, aby situace mohla být projednána i při jednáních na úrovni EU, a to
včetně jednání s polskou stranou o splavnění řeky Odry.
Bod 1.3

Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený
materiál.
Sociální partneři:
 upozorňují na platné usnesení vlády upřednostňující veřejný zájem na zachování
vodní dopravy na Labi;
 žádají vládu, aby přijala jasné kroky, jak urychlit výstavbu plavebních stupňů Děčín
a Přelouč;
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žádají vládu o projednání možnosti splavnění řeky Odry v úseku Ostrava - Koźle
s polskou stranou;
požadují předložení zprávy o aktuálním stavu přípravy výstavby plavebního stupně
Děčín na příští plenární schůzi RHSD ČR dne 14. ledna 2019.

Řízení 146. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR převzala ministryně práce
a sociálních věcí (dále jen „předsedající“).
Bod 1.4
Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 – 2020
Bod 1.5
Finanční perspektiva nového programového období po roce 2020
Ministryně pro místní rozvoj zhodnotila vývoj čerpání prostředků v rámci aktuálního programového
období s tím, že všechny řídicí orgány již ohlásily splnění pravidla n + 3 s výjimkou Operačního
programu Praha – pól růstu, a připomněla úspěšnou realokaci prostředků Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) ve výši 5,2 mld. Kč do Integrovaného
regionálního operačního programu a 1 mld. Kč do Operačního programu životní prostředí. Ocenila
spolupráci při řešení problémů OP PIK, jež by měla vést k obnovení čerpání z tohoto programu
v nejbližší době. Celkově se podařilo zrychlit čerpání, ale určitá rizika nadále přetrvávají.
Vyjednávací pozice ČR při jednání o nastavení nového programového období po roce 2020 je
vedena snahou o minimalizaci krácení prostředků určených pro ČR, aktuálně predikovaný pokles
objemu prostředků činí přibližně 100 mld. Kč. Zcela zásadní je podpora flexibility rozhodování
členských států o čerpání i mezi fondy a zachování vysoké míry koheze na úkor přímo řízených
nástrojů Evropské komise.
Zástupce SP ČR upozornil, že v úspěšnosti čerpání patří ČR až 23. místo v rámci EU. Je třeba
zodpovědný přístup k OP PIK, jehož absorpční kapacita je velká, situace se naštěstí v poslední
době zlepšila. V rámci přípravy finanční perspektivy nového programového období je zejména
zapotřebí vysvětlit veřejnosti, že snížení alokace bude znamenat přímé dopady na ČR.
Představitel ČMKOS uvedl, že stále převládá zdůrazňování kvantity na úkor kvality čerpání
s nedostatečným hodnocením efektivity a účelnosti. Pro nové programové období by měla být
otevřena diskuse o spolufinancování ze státního rozpočtu, pozornost by měla být věnována
i přímým komunitárním programům a jejich využití na území ČR, což může zmírnit dopad
zmiňovaného poklesu objemu prostředků. Závěrem varoval před navrhovaným uvolněním pravidel
pro čerpání ze strany velkých subjektů s tím, že přednost by měly dostat v prvé řadě malé
a střední podniky, přičemž rozhodující je nepřispět k dalšímu odlivu kapitálu. V tomto rámci by
měly být stanoveny konkrétní směry čerpání a strategické cíle, kterých by mělo být po roce 2020
dosaženo. S tím souvisí i základní nastavení směru hospodářské politiky.
Zástupce HK ČR ocenil učiněný pokrok v čerpání stávajícího programového období a zdůraznil, že
se ČR stává středně příjmovou evropskou ekonomikou a z toho vyplývá i změněný vztah
k evropskému rozpočtu a pokles prostředků využitelných z ESI fondů v rámci programového
období nového. V tomto směru se musí změnit i vztah ČR ke kohezní politice, respektive snaha
o její modernizaci tak, aby byla schopna ve větší míře využívat finanční nástroje. Zmíněná otázka
flexibility rozhodování nemůže být absolutním pravidlem, ale je třeba zachovat vyvážený přístup.
Představitel KZPS ČR poděkoval za pokrok v rámci OP PIK, jenž představuje klíčový nástroj
z hlediska podnikatelské veřejnosti. Větší pozornost je třeba věnovat rozvoji technologií a v tomto
směru také vystupovat při jednáních s Evropskou komisí. Z hlediska nového programového období
by bylo přínosné maximální zjednodušení operačních programů.
Zástupce SP ČR potvrdil, že SP ČR usiluje o alokaci části prostředků pro velké podniky, neboť
některých cílů nemůže být bez jejich zapojení dosaženo a jejich prostřednictvím dojde k zapojení
i malých a středních podniků.
Náměstek ministryně průmyslu a obchodu doplnil konkrétní informace týkající se OP PIK, zejména
pokud jde o mapování digitální infrastruktury a zapojení malých a středních, ale i velkých podniků.
Zástupci KZPS ČR zdůraznili, že kohezní politika nesmí představovat jedinou prioritu na úkor
ostatních nástrojů. Vzhledem ke specifické struktuře českého hospodářství je třeba vždy pečlivě
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hodnotit, zda malé a střední podniky vázané na velké podniky nejsou v této pozici nedobrovolně
a zda není možné je z této závislosti vyvázat.
Ministryně pro místní rozvoj reagovala na přednesené podněty a připomínky s tím, že ačkoliv došlo
ke zlepšení čerpání, neznamená to, že stav čerpání je zcela v pořádku. Vyjádřila se rovněž
k možnosti selektivní podpory velkých podniků a k další roli kohezní politiky, jež bude spolu se
společnou zemědělskou politikou představovat hlavní směr dalšího postupu. K rozdělení priorit
financování z EU a spolufinancování ze státního rozpočtu napomůže Národní investiční plán, na
jehož finalizaci nyní Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními resorty pracuje.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený
materiál.
Sociální partneři požadují:
 projednání analýzy příčin, provedených opatření a koncepce řízení rizik v rámci
stabilizace OP PIK na plenární schůzi RHSD ČR dne 14. ledna 2019;
 aby v rámci nového programového období došlo k reálnému snížení administrativní
náročnosti a zjednodušení pro žadatele a příjemce, včetně sjednocení a snížení
auditní činnosti.
Bod 1.6
Další postup v digitální agendě
Vládní zmocněnec pro IT zhodnotil pokrok oproti minulému projednání digitální agendy. Po
schválení koncepce vládou probíhá hodnocení záměrů jednotlivých resortů, z nichž budou
připraveny konkrétní implementační plány v termínu do konce měsíce března 2019. Pokračuje
i jednání s nestátními organizacemi, podnikateli a operátory v zájmu budování a dalšího rozvoje
sítí. Probíhá také příprava zákona o právu na digitální službu, jež bude měnit charakter přístupu
k digitálním službám a zavede povinnost státu tyto služby poskytnout. Další aktivitou je procesní
modelování agend, které by mělo zjednodušit jednotlivé postupy a řešení.
Zástupce ČMKOS upozornil, že realita je často od nastíněných záměrů zcela odlišná. Klíčové by
nemělo být jen vystavění struktury, ale zejména naplnění záměru jejího budování s důrazem na
konkrétní obsah a zlepšení fungování v této oblasti. Pozornost musí být zaměřena i na robustní
zabezpečení systému, aby nemohla být data zpracovávaná státem napadena.
Ministryně financí připomněla úspěšný projekt elektronizace evidence tržeb a informovala
o přípravě projektu Moje daně.
Zástupce SP ČR ocenil vizi dalšího postupu digitalizace i realizovanou spolupráci s hospodářskou
sférou a doporučil zaměřit zvýšenou pozornost na eliminaci rizika kybernetických útoků a dořešení
problematiky vysokorychlostního internetu.
Vládní zmocněnec pro IT reagoval na vznesené dotazy zejména v oblasti činnosti Rady vlády pro
informační společnost a pracovních skupin, blockchain, sítí 5G a bezpečnosti budovaných
systémů.
Náměstek ministryně průmyslu a obchodu informoval o problémech při přípravě
koncepce vysokorychlostního internetu, která počítala s nižšími rychlostmi připojení, než jsou za
vysokorychlostní internet považovány v současné době, což by mohlo vést až k žalobám na
ochranu investic. K budování sítí vysokorychlostního internetu je možné využít prvky výstavby
pasivní infrastruktury cestou Integrovaného regionálního operačního programu či zapojení
stávajících státních organizací.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený
materiál s tím, že další zpráva o postupu v digitální agendě bude RHSD ČR předložena po
přijetí implementačních plánů přibližně v měsíci dubnu 2019.
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Bod 2

Různé

Předsedající připomněla dohodu koaličních stran na zvýšení minimální mzdy s účinností od
1. ledna 2019 o 1.150 Kč s tím, že vláda by měla o tomto zvýšení rozhodnout dne 20. listopadu
2018.
Předsedající avizovala, že osloví sociální partnery s žádostí o nominaci zástupců do pracovní
skupiny, jejímž úkolem bude nalezení shody nad obsahem novelizace zákoníku práce před dalším
pokračováním legislativního procesu.
Zástupci ČMKOS poděkovali předsedovi vlády a ministryni průmyslu a obchodu za osobní
zapojení do jednání týkajících se společnosti ArcelorMittal a požádali o předávání informací, jež
jsou výstupem těchto jednání. Upozornili rovněž na problémy spojené se zamýšleným prodejem
jednotky společnosti v Ostravě, který se přímo dotýká 7 tisíc pracovních míst v této jednotce plus
navazujících firem v regionu. Dohodnutý prodej ostravské jednotky společnosti Liberty House
nebude ve skutečnosti znamenat zachování konkurence v ocelářském průmyslu, jak bylo
deklarováno ze strany Evropské komise. Nabyvatelská společnost se nechce vyslovit k odkoupení
závodu Energetika, bez nějž bude huť nadále energeticky závislá na společnosti ArcelorMittal.
Rovněž nebylo dáno jasné stanovisko k emisním povolenkám s tím, že nabyvatel nepožaduje
emisní povolenky na rok 2023, což budí podezření z uzavření podniku do konce roku 2022. Nebylo
poskytnuto ani stanovisko ke strategickým investicím, pochyby vzbuzuje i deklarovaná úroveň
investic do běžné údržby. Další nejasnosti vznikají v souvislosti se záměrem navýšit výrobu
pomocí nové obloukové pece, pro jejíž provoz však v současnosti není dostatek energie
a výstavba nového přivaděče by při současných možnostech Moravskoslezského kraje mohla trvat
více než 10 let. S uvedeným souvisí i vyostřený postoj společnosti ArcelorMittal k jednání s odbory
i dalšími zájemci o převzetí ostravské jednotky. Závěrem zástupci ČMKOS požádali členy vládní
delegace o předání uvedených informací předsedovi vlády.
Vzhledem k projednání všech bodů programu 146. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální
dohody ČR poděkovala předsedající účastníkům Plenární schůze a její jednání ukončila s tím, že
příští plenární schůze RHSD ČR se uskuteční dne 14. ledna 2019 v 9:00 hod.
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