STANOVISKA ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNAVATELŮ
K MATERIÁLŮM 164. PLENÁRNÍ SCHŮZE RHSD ČR
DNE 12. DUBNA 2022
1. MATERIÁLY K PROJEDNÁNÍ
1.1

Aktuální situace na Ukrajině a její dopady na ČR

Návrh usnesení za zaměstnavatele:
▪

Děkujeme firmám za zapojení se do pomoci Ukrajině.

▪

Žádáme, aby návrh Nařízení vlády ke spuštění kurzarbeitu byl co nejrychleji zpracován, po projednání
v RHSD předložen vládě ke schválení a následné notifikaci EK. K zabezpečení přípravy návrhu a realizace
příslušného Nařízení vlády apelujeme na spolupráci dotčených resortů.

▪

Děkujeme, že MPO svolalo jednání k otázkám dodávek plynu pro firmy/průmysl, kde bude probrán i
pohled a dopady na odběratele plynu, poskytnuty a vyměněny konkrétní potřebné informace. Firmy
žádají konkrétní jasné informace k postupům a scénářům, které mohou nastat.

▪

Děkujeme MPO za spolupráci na pracovní úrovni například k otázkám nedostatku surovin. Je třeba, aby
vláda byla seznamována s informacemi z podnikatelského prostředí a vnímala vážnost ekonomických
rizik.

▪

Žádáme, aby v rámci balíčku opatření k cenám energie mělo plnou podporu opatření dle krizového rámce
pro firmy, na které negativně dopadají vysoké ceny energie. Toto je třeba urychleně dopracovat a urychlit
procesy schvalování.

▪

Žádáme v souladu se závěry PT RHSD pro HP, aby vláda a MPO zvolily vhodnou platformu pro odbornou
diskusi a jednání nad zajištěním energetické bezpečnosti a dodávek a souvisejících otázek energetické
koncepce a opatření. Považujeme to za zásadní strategické téma pro budoucnost naší ekonomiky a
podnikatelský sektor, který musí být do těchto jednání zapojen.

▪

Děkujeme MPO a CzechTrade za zájem zvýšit podporu exportu při hledání nových trhů či následně na
Ukrajině. Žádáme, aby tyto aktivity vláda podporovala.

1.2 Zpráva o stavu přípravy a realizace Národního plánu obnovy, Modernizačního
fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci
Návrh usnesení:
Pozn.: Za „….“ Lze případně doplnit zaměstnavatelé, nebo sociální partneři či členové tripartity
▪

… se shodují nad vysokou vážností rizik plnění milníků a cílů NPO, které ohrožují efektivní čerpání či
prostředky pro ČR. Předložený materiál správně upozorňuje na řadu problémů, na které zástupci
zaměstnavatelů a odborů upozorňovali již vloni. Všichni vlastníci a příslušní ministři musí k tomu
přistoupit konstruktivně, … podporují stanovení osobně odpovědné osoby za každý resort.

▪

MPO bude nadále pravidelně svolávat Výbor NPO a příslušné podvýbory, které budou mít sociální
partneři možnost diskutovat aktuální vývoj i včas připomínkovat nastavení výzev před jejich vyhlášením.

▪

… žádají, aby výzvy neobsahovaly zbytečné limitace a omezení, které by omezovaly efektivní čerpání
prostředků. Sociální partneři vítají vypsání výzvy „Fotovoltaické systémy“ a věří, že obdobná
zjednodušení a efektivní nastavení budou možná i v dalších programech a další připravené výzvy již
nebudou dále odkládány.

▪

… kvitují zájem ministra průmyslu aktivně se vývoji nastavení a čerpání v NPO věnovat a MPO pravidelně
ve 14 denních intervalech informovat vládu o vývoji a možných řešení.

▪

Ve spolupráci a za účasti sociálních partnerů proběhne co nejdříve diskuse k nastavení směřování
dodatečné alokace v NPO pro ČR (cca 13 mld. Kč), zaměření těchto prostředků je třeba zvolit na nízký
počet vybraných priorit, nikoliv na velký počet malých komponent.

▪

.. se shodují na potřebě stabilizace a koordinace avizovaných harmonogramů výzev programů a vyšší
srozumitelnosti a předvídatelnosti pro žadatele a žádají všechny garanty programů, aby v souladu s tímto
postupovali. Ve spolupráci se sociálními partnery přispějí ke stabilizaci a lepší informovanosti.

▪

… doporučují řídícím orgánům, aby aktivizovalo nulté MV v ESIF programech pro stávající období a
využívání platforem pro plánování výzev za účasti sociálních partnerů.

1.3 Příprava předsednictví ČR v Radě EU
Návrh usnesení za zaměstnavatele:
▪

Pozitivně hodnotíme, že jsou sociální partneři aktivně zapojeni do procesu přípravy České republiky na
předsednictví v Radě (CZ PRES).

▪

Zároveň žádáme o aktualizaci prioritních oblastí CZ PREZ s ohledem na válečný stav na Ukrajině s cílem
akcentovat energetickou, surovinovou a potravinovou odolnost a soběstačnost ČR, resp. změny
promítnout i do programu předsednického tria.

▪

Vyzýváme vládu k organizaci donátorské konference pro Ukrajinu pod patronací CZ PRES a za podpory
sociálních partnerů.

▪

Upozorňujeme na vhodnost dále se zaměřit na propagaci a vysvětlování programu a priorit CZ PREZ
veřejnosti s ohledem na důležitost předsednictví při posilování vlivu ČR v EU.
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