Úřad vlády České republiky
Rada hospodářské a sociální dohody ČR

Záznam

ze zasedání 159. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR,
konané dne 21. června 2021prostřednictvím videokonference
Program:
1.

Materiály k projednání

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Vyhodnocení epidemické situace a doporučení dalšího postupu
Příprava státního rozpočtu na rok 2022
Návrh směrnice o evropské minimální mzdě
Zvýšení minimální mzdy
Návrh novely zákona o významné tržní síle

2.

Materiály pro informaci

2.1

Rámcová dohoda evropských sociálních partnerů o digitalizaci

3.

Různé

Přílohy:
• Prezentace ministra zdravotnictví k bodu 1.1
• Stanovisko KZPS ČR k podkladovým materiálům
• Stanoviska SP ČR k vybraným materiálům
• Pozice Sdružení automobilového průmyslu a Odborového svazu KOVO k dalšímu průběhu
pandemie Covid-19 v průběhu léta a podzimu
Průběh jednání
Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR Ing. Andrej Babiš (dále jen
„předsedající“), který v úvodu přivítalúčastníky astručně představil program jednání.
Bod 1.1
Vyhodnocení epidemické situace a doporučení dalšího postupu
Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHApředstavil prezentaci aktuálního stavu
epidemie. Reprodukční číslo se setrvale udržuje pod číslem 1, nadále klesá relativní pozitivita testů
i zátěž nemocnic. Na zpomalení epidemie má významný podíl stoupající proočkovanost populace,
kdy již u 23,7 % obyvatelbylo dokončeno očkování a více než polovina obyvatel obdržela alespoň
první dávku. Trend v regionech je klidný a aktuálně nepřináší znepokojení, prediktivní scénáře se
naplňují v optimistické variantě. I přes zlepšující se situaci je všakstále zapotřebí maximální
obezřetnost vzhledem k situaci v ostatních zemích a riziku importu mutací.
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA požádal o přijetí opatření, jež by umožnila i v průběhu
letních a podzimních měsíců zaměstnavatelům vyžadovat po zaměstnancích povinné testování,
využívání prostředků ochrany dýchacích cest a prokázání se negativním PCR testem po návratu
ze zahraniční dovolené. V návaznosti na možnost očkování zaměstnanců v podnicích upozornil na
otázky spojené s vlastním zajištěním očkování a tipováním zaměstnanců, kteří by měli o očkování
zájem a přitom ještě nebyli k očkování registrováni. V úvahu přichází například zajištění
vyhrazeného času v očkovacích centrech pro očkování zaměstnanců konkrétní firmy nebo
návštěva očkujícího lékaře přímo na pracovišti.
Předseda ČMKOS Josef Středula uvedl, že opatření na úrovni jednotlivých podniků by měla být
dohodnuta procesem spolurozhodování za účasti zaměstnavatele i zástupců zaměstnanců tak,
aby tato opatření nebyla následně zpochybňována, a vznesl dotaz k průběhu sekvenování
a strategii dalšího postupu v případě rozšíření mutace delta. Opatření přijímaná na centrální úrovni
by měla být více diskutováno například s Legislativní radou vlády, aby se předešlo problémům při
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jejich soudním přezkumu. Upozornil rovněž, že v řadě případů nedošlo k vyplacení dohodnutých
odměn zdravotnickým pracovníkům buď vůbec, nebo jen v částečné výši.
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková
poděkovala za aktivitu vlády v této oblasti a upřesnila vzniklou situaci, kdy konkrétní
zaměstnavatelé sice obdrželi prostředky určené na odměny, v některých případech je však
odmítají vyplatit v plné výši. Za účelem nápravy této situace by mělo dojít k úpravě kompenzační
vyhlášky, jež by stanovila zaměstnavatelům povinnost vyplatit odměny ve stanovené výši a za
stanoveným účelem, v opačném případě by byla stanovena povinnost poskytnuté prostředky vrátit
zdravotním pojišťovnám. Chyba tak není v přípravě opatření ze strany vlády a zdravotních
pojišťoven, ale u konkrétních zaměstnavatelů. V souvislosti s rizikem rozšíření nových mutací
a diskutovaným uvolňováním ochranných opatření doporučila zachovat povinnost ochrany
dýchacích cest ve veřejném prostoru, dokud nedojde k dostatečnému proočkování populace.
Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA uvedl, že obecná povinnost ochrany
dýchacích cest zůstane zachována, od 1. července bude jen umožněna volba prostředku takové
ochrany mezi respirátorem a chirurgickou rouškou. V případě nevyplacených odměn je chyba
jednoznačně u poskytovatelů péče, ministerstvo přitom nemá možnost, jak poskytovatele péče
k řádnému vyplacení odměn donutit, je však připraveno o možných způsobech řešení diskutovat.
Sekvenace s cílem včasného zachycení případných mutací nyní probíhá bez problémů. Aktuálně
je cílem zabránění importu mutací ze zahraničí, přičemž mutace delta představuje největší riziko,
proto si nyní nemůžeme dovolit žádné rasantnější uvolňování přijatých opatření. V případě
regionálního zhoršení situace je Ministerstvo zdravotnictví připraveno učinit příslušná opatření, je
však třeba respektovat rozhodnutí soudů. K dotazu prezidenta KZPS ČR Jana Wiesnera stran
možné novelizace pandemického zákona uvedl, že politická vůle k jeho novelizaci je ze strany
opozice slabá. Ministerstvo nyní může provádět režimová opatření, ale při postupu podle zákona
o ochraně veřejného zdraví nelze další plošná opatření realizovat. V případě zhoršení situace je
tak jedinou možností vyhlášení nouzového stavu.
Předseda ČMKOS Josef Středula vyzval zaměstnavatele, předsedu vlády a ministra zdravotnictví,
aby veřejně odsoudili praktiky těch zaměstnavatelů, kteří blokují vyplacení odměn, a společně se
snažili nalézt řešení vzniklé situace.
Předseda ASO BohumírDufek požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby prostřednictvím
Státního úřadu inspekce práce provedlo kontroly vyplacení dohodnutých odměn a výsledky těchto
kontrol zveřejnilo. Požádal rovněž o jednání s ministrem zdravotnictví ve věci nastavení podmínek
pro fungování dětské rekreace a dětských táborů tak, aby mohly být tyto akce bez problémů
zajištěny a neopakovaly se chyby z minulého období.
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.upřesnila, že Státní úřad
inspekce práce může kontrolovat pouze dodržování pracovněprávních předpisů, vzniklá situace
tak musí být řešena jinými prostředky v gesci resortu zdravotnictví.
Předseda OS KOVO Jaroslav Souček představil společnou pozici Sdružení automobilového
průmyslu a OS KOVO k dalšímu průběhu epidemie v průběhu léta a podzimu. Pozice je přílohou
zápisu z plenární schůze.
Viceprezident KZPS ČR Ing. Martin Pýcha upozornil, že zaměstnavatelské svazy nefigurují na
příslušném seznamu oprávněných osob vedeném zdravotními pojišťovnami a nemohou tak nadále
žádat o proplácení provedených testů, a požádal o přijetí opatření k nápravě tohoto stavu.
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. upozornil, že s postupujícím očkováním zájem
podniků o participaci na očkování pozvolna klesá. V případě zájmu o očkování v podnicích je třeba
komunikovat především s kraji.
Předsedající shrnul proběhlou diskusi a zdůraznil zejména, že od 1. července 2021 bude zahájena
registrace k očkování pro děti starší 12 let. Návrh spolupráce se zaměstnavateli na očkování
v podnicích bude dále konkretizován, nadále však zůstává jednou z priorit vlády.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí přednesené
informace o aktuální epidemiologické situaci.
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Sociální partneři vyzývají vládu, aby:
• prodloužila platnost mimořádného opatření, jež umožňuje zaměstnavatelům
vyžadovat po zaměstnancích povinné testování, využívání prostředků ochrany
dýchacích cest a prokázání se negativním PCR testem po návratu ze zahraniční
dovolené;
• zvážila přijetí účinných opatření k zamezení nekalých praktik některých
poskytovatelů zdravotní péče, kteří nevyplatili zdravotnickým pracovníkům odměnu
v dohodnuté výši;
• posoudila strategii dalšího postupu pro případ rozšíření nových mutací koronaviru.
Bod 1.2
Příprava státního rozpočtu na rok 2022
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerovástručně seznámila s prvním
návrhem rozpočtu tak, jak byl schválen vládou a jak je detailně popsán v předloženém materiálu.
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner požádal zejména o podrobné zdůvodnění navrženého
rozpočtového schodku a ocenil udržení vysoké úrovně investičních výdajů. Problém představuje
pokles výdajů určených na vědu, výzkum a inovace. Podrobnější vyjádření je obsaženo ve
stanovisku, jež je přílohou zápisu z plenární schůze.
Ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D. MBA doplnil, že navrhovaný
deficit je velmi vysoký a představuje rizika pro budoucí vývoj veřejných financí. Materiál
neobsahuje podrobnější vyčíslení strukturálního deficitu ani identifikaci jeho hlavních důvodů.
Chybí také alternativní scénář pro případ opětovného zhoršení epidemické a tím i ekonomické
situace. Na výdajové straně patří mezi priority investice na výstavbu dopravní infrastruktury a na
vědu, výzkum a inovace, přičemž v této položce není v návrhu zohledněn kompromisní návrh Rady
vlády pro vědu, výzkum a inovace. Investiční aktivity vlády by měly být sumarizovány v jednoduché
tabulce, jež by poskytovala přehled do jakých oblastí a v jaké výši investice směřují. Pokud jde
o příjmovou stranu rozpočtu, s výjimkou resortu financí nedochází u jednotlivých resortů prakticky
k žádným slibovaným úsporám.
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. upozornil, ženavržený deficit rozpočtu zakládá
neudržitelnost veřejných financí v ČR v následujících letech. Pokud dojde ke schválení navrženého
rozpočtu, musí být tento krok doprovázen politikou konsolidace veřejných financí v příštích pěti
letech. Je přitom zřejmé, že konsolidace veřejných financí nebude možná bez zvýšení daní
a snížení mandatorních a quasi mandatorních výdajů.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová reagovala na přednesené
připomínky s tím, že návrh je třeba vnímat v kontextu s dalšími materiály, např. konvergenčním
programem. Rozpočet je sestaven na základě dubnové makroekonomické predikce, přičemž
predikovaný hospodářský růst musí být posuzován s ohledem na loňský mimořádný ekonomický
pokles.Plánem Ministerstva financí je konsolidovat veřejné finance v průměru cca o 0,5 %
strukturálního deficitu ročně tak, aby to bylo sociálně a ekonomicky citlivé, a to prostřednictvím
opatření na příjmové i výdajové straně. Podrobnější rozpis deficitu bude obsažen v konečném
návrhu zákona o státním rozpočtu, jež bude předložen v září tohoto roku. Pokud jde o výdaje na
vědu a výzkum, jejich konkrétní výše může ještě v konečném návrhu doznat změn dle návrhu
Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace.
Viceprezident KZPS ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA upozornil na snížení objemu prostředků
směřujících do oblastí kultury a sociálních služeb a vznesl dotaz, zda bude toto snížení
kompenzováno z rozpočtů samospráv, nebo se projeví snižováním platů.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová reagovala s tím, že konkrétní
objem prostředků v obou dotčených oblastech bude ještě předmětem vyjednávání
o podrobnostech návrhu v letních měsících.
Viceprezident KZPS ČR Ing. Martin Pýcha požádal o udržení stávající úrovně národních podpor
v rozpočtu Ministerstva zemědělství.
Předseda ČMKOS Josef Středula především upozornil na zásadní problém na příjmové straně
veřejných financí, v tomto smyslu je opodstatněná setrvalá kritika provedených daňových změn ze
strany odborů. Upozornil rovněž na vazbu mezi růstem platů a mezd a růstem spotřeby a tedy
i růstem HDP. I proto by mělo dojít k růstu platů ve veřejném sektoru, neboť zaměstnanci si tento
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růst zaslouží. Navíc i Ministerstvo financí předpovídá dynamický růst národohospodářské
produktivity práce, jenž je k očekávanému růstu mezd v nepoměru. K dalšímu oslabení příjmové
strany by mohlo dojít v případě přijetí některých návrhů, jež oslabují systém veřejného zdravotního
pojištění a mezi něž patří například návrh na možnost čerpat prostředky z pojištění pro nepojištěné
cizince. Konsolidace veřejných financí by v první řadě měla spočívat v návratu před 1. prosinec
2019, kdy došlo ke zrušení daně z převodu nemovitosti, a navrácení výše všech daní na původní
úroveň.
Předseda ASO Bohumír Dufek zásadně odmítl jakékoliv zvyšování daní zaměstnancům, pro
naplnění příjmové strany rozpočtu je možné využít řady jiných možností, například zamezení
odlivu dividend do zahraničí, na což opakovaně upozorňuje.
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková
zdůraznila, že prostředky získané zamýšleným zvýšením plateb za tzv. státní pojištěnce by neměly
sloužit k navyšování rezerv zdravotních pojišťoven, ale měly by směřovat přímo do zdravotní péče.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová potvrdila, že tato podmínka
je pro ni při jednání o zvýšení plateb za tzv. státní pojištěnce zásadní.
Předsedající v závěrečném komentáři shrnul diskusi s tím, že vláda přistupuje k přípravě rozpočtu
zodpovědně, ačkoliv bude Poslaneckou sněmovnou schvalován až v příštím volebním období.
Výše plánovaného deficitu je z velké části ovlivněna změnou rozpočtového určení daní a posílením
rozpočtů samospráv a pro jeho snížení v současné době není mnoho příležitostí. Závěrem potvrdil,
že objem prostředků na vědu a výzkum by měl být v souladu s návrhem Rady vlády pro vědu,
výzkum a inovace.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený
materiál.
Strana zaměstnavatelů:
• považuje návrh deficitu za vysoký a vyzývá vládu, aby jej důkladně přehodnotila
a přijala opatření k jeho snížení;
• požaduje zapracování písemně předložených stanovisek;
• upozorňuje, že rozpočet neobsahuje žádný alternativní krizový scénář;
• postrádá detailnější vyčíslení strukturálního salda;
• požaduje zpracování matice investic a zajištění zdrojů;
• požaduje úpravu výdajů na vědu a výzkum dle návrhů Rady vlády pro vědu, výzkum
a inovace;
• požaduje zahájení spolupráce na nastavení konkrétních výzev v programech
Národního plánu obnovy a dalších finančních mechanismů EU.
Bod 1.3
Návrh směrnice o evropské minimální mzdě
Náměstek ministryně práce a sociálních věcí Ing. Michal Pícl představil předložený materiál
a zdůraznil, že návrh směrnice neusiluje o jednotnou minimální mzdu v rámci EU, ani nestanovuje
konkrétní mechanismus jejího výpočtu, ale klade si za cíl vytvoření rámce institutu minimální mzdy
a její valorizace. Jednání v průběhu portugalského předsednictví v Radě EU nedospělo do konce
a bude tak nadále pokračovat. ČR návrh směrnice podporuje s tím, že indikátory pro stanovení
výše minimální mzdy a valorizační mechanismus by měly zůstat v kompetenci členských států.
Finální pozice ČR bude konkretizována až po předložení konečného návrhu směrnice.
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA potvrdil probíhající sociální dialog o návrhu směrnice
a vyjádřil souhlas se stanovením formátu právní úpravy formou směrnice i s prezentovanou pozicí
ČR.
Předseda ASO Bohumír Dufek vyjádřil spokojenost s postojem Právní služby EU a vyzval
Ministerstvo práce a sociálních věcí k přijetí jasného stanoviska k návrhu směrnice tak, aby se
pozice ČR neodvíjela až od jejího konečného návrhu.
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Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.upřesnila, že stanovisko ČR je
v tuto chvíli jasné a konečnou pozici k návrhu bude možné připravit až na základě znalosti jejího
textu po ukončení legislativního procesu v Evropském parlamentu.
Předseda ČMKOS Josef Středula podpořil formát právní úpravy formou směrnice s cílem její
vymahatelnosti a připomněl, že problematika evropské minimální mzdy úzce souvisí se mzdovou
konvergencí a snahou konkurovat kvalitou práce, nikoliv její cenou.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený
materiál.
Bod 1.4
Zvýšení minimální mzdy
Náměstek ministryně práce a sociálních věcí Ing. Michal Pícl uvedl, že v předloženém materiálu je
navrženo navýšení minimální mzdy od 1. ledna 2022 o 2.800 Kč na 18.000 Kč s cílem posílení
kupní síly minimální mzdy a zlepšení podmínek zaměstnanců za minimální mzdu pracujících.
Důležitým záměrem je i zohlednění výše minimální mzdy v okolních zemích a přiblížení se
doporučované úrovni 50 % průměrné mzdy uvedené i v návrhu směrnice o evropské minimální
mzdě.
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.doplnila, že dle aktuálních údajů
nezaměstnanost i přes ukončení programu Antivirus klesla na 3,8 %.
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBAvyjádřil za zaměstnavatele nesouhlas s takto razantním
zvýšením minimální mzdy, jenž představuje oproti letošnímu roku 18,4 %. Valorizace minimální
mzdy by měla odpovídat tempu růstu průměrné mzdy, což by pro příští rok činilo růst v řádu
několika set korun.Materiál vůbec nezohledňuje pozici sociálních partnerů, neobsahuje ani
vyčíslení dopadu do státního rozpočtu v oblasti nejnižších úrovní zaručených mezd.
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner připomněl zavedený postup, kdy nejprve jednají o výši minimální
mzdy sociální partneři a až následně přichází se svým návrhem vláda. Navrhovaný růst o více než
18 % je obrovský a nerespektuje ekonomická kritéria, zejména růst produktivity práce.
Zaměstnavatelé obecně podporují zvyšování mezd, ale ne plošně a direktivně stanovené, ale na
základě výsledků kolektivního vyjednávání a uzavřených kolektivních smluv vyššího stupně.
Předseda ČMKOS Josef Středula zdůraznil, že současná výše minimální mzdy je o 1.500 Kč nižší,
než je úroveň příjmové chudoby jednotlivce. Není možné, aby k vyplácené mzdě musel
zaměstnanec ještě pobírat sociální dávku, aby byla úroveň příjmové chudoby překonána.
Prezentovaný návrh zvýšení je tak ještě poměrně vstřícný, neboť nedosahuje doporučující hranice
výše minimální mzdy v poměru 50 % ke mzdě průměrné.
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.připomněla, že výše minimální
mzdy v ČR zaostává za výší minimální mzdy na Slovensku a v Polsku, což zjevně neodpovídá
ekonomické situaci.
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA v této souvislosti uvedl, že minimální mzda nepotvrzuje
ekonomickou efektivitu země a její výše neodráží životní úroveň.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová upozornila, žeminimální
mzda je vyplácena především v sektorech nejvíce zasažených epidemií, její dramatické
navýšenítak může vést k propouštění zaměstnanců zejména vzhledem k souvisejícímu růstu
zaručené mzdy. Rostoucí náklady na pracovní sílu se také bezpochyby promítnou do růstu cen.
Z tohoto stanoviska se budou odvíjet také připom ínky Ministerstva financí k předloženému
materiálu v rámci meziresortního připomínkového řízení.
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.připomněla, že zvýšením
minimální mzdy nedochází k růstu nezaměstnanosti. Zároveň s růstem minimální mzdy by mělo
dojít k navýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Předseda ASO Bohumír Dufek zdůraznil, že zvyšující se produktivita práce se musí odrážet
i v odměňování a na základě konkrétních zkušeností upozornil na četné problémy spojené
s vyjednáváním kolektivních smluv vyššího stupně.
Rovněž předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková
informovala o konkrétních problémech při vyjednávání kolektivních smluv. I ve zdravotnictví je
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navyšování minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručených mezd klíčové a představuje často
jedinou možnost, jak navyšovat mzdy.
Viceprezident KZPS ČR Ing. Martin Pýcha uvedl, že probíhající diskuse jasně ukazuje potřebu
jednat o úpravě systému kolektivního vyjednávání a způsobu stanovování minimální mzdy.
Jednotné stanovení minimální mzdy na centrální úrovni nereflektuje odlišnou situaci a různý vývoj
v jednotlivých sektorech, minimální mzda by proto měla být stanovována v rámci jednotlivých
sektorů prostřednictví kolektivního vyjednávání.
Předsedající uzavřel proběhlou diskusi a připomněl, že v ČR je nejvyšší mzdová úroveň ze zemí
středovýchodní Evropy.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR konstatuje, že mezi stranou
odborů a stranou zaměstnavatelů nedošlo ke shodě o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna
2022.
Strana odborů podporuje materiál předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí
a požaduje zvýšení minimální mzdy o 2.800 Kč na 18.000 Kč.
Strana zaměstnavatelů nesouhlasí s předloženým materiálem a navrhuje zvýšení minimální
mzdy o 500 Kč na 15.700 Kč.
Řízení plenární schůze převzalaministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
Bod 1.5
Návrh novely zákona o významné tržní síle
Náměstek ministra zemědělství Ing. Jindřich Fialka uvedl, že návrh novely, zařazený na program
jednání na základě požadavku Zemědělského svazu ČR, implementuje směrnici o nekalých
obchodních praktikách.V průběhu projednávání došlo k odstranění rozporu mezi resorty
zemědělství a průmyslu a obchodu ve věci oboustrannosti a může tak pokračovat projednávání
v Legislativní radě vlády a následně na vládě. Dle informací Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže bylo od roku 2016 šetřeno 75 podnětů, do současné doby bylo ukončeno 13 správních
řízení, přičemž ve 12 případech bylo prokázáno zneužití významné tržní síly ze strany obchodníků.
Předseda ASO Bohumír Dufek zdůraznil, že návrh vůbec neřeší nekalé praktiky obchodníků
spočívající ve zneužívánípodnákladových a podnákupních cen a slevových akcí, nevěnuje se ani
otázce regulace reklamy nebo úpravě principů sociálně odpovědného podnikání ve všech fázích
výroby, bez jejichž dodržování by podnikatel neměl dostávat evropské dotace. Řešena musí být
i oblast celoevropského obchodu s potravinami a započítání ekologické stopy takového
nadbytečného obchodu. Vzhledem k nesystémovosti předloženého návrhu a legislativním lhůtám
v souvislosti s končícím volebním obdobím doporučil návrh dále neprojednávat a předložit jeho
upravenou verzi až v novém volebním období.
Viceprezident KZPS ČR Ing. Martin Pýcha uvedl, že cílem požadavku na projednání bylo
odblokovat absenci dohody mezi ministerstvy zemědělství a průmyslu a obchodu, což se podařilo,
a zahájit politickou diskusi o této problematice. Dle dostupných dat nadále dochází ke zneužívání
dominantního postavení ze strany obchodních řetězců na úkor zemědělců, což se odráží
i v odměňování zaměstnanců v zemědělství.
Prezident SOCR ČR Ing. Tomáš Prouza, MBA zdůraznil, že problém je ve vztahu mezi potravináři
a zemědělci. Důležité je soustředit se na produkci potravin s vyšší přidanou hodnotou a zkvalitnit
jejich výrobu, na což se také Ministerstvo zemědělství zaměřilo. Dalším důležitým tématem, jemuž
by měla být věnována klíčová pozornost, je nedostatečná kvalita stravování v ČR.Vzhledem ke
končícímu volebnímu období je zřejmé, že návrh nebude Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
projednán a bude muset být znovu předložen novou vládou.
Předseda ASO Bohumír Dufek doplnil, že nový návrh by měl reflektovat i přednesené připomínky.
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Viceprezident KZPS ČR Ing. Martin Pýcha vyjádřil nesouhlas se zastavením projednávání
a požádal o projednání ještě současnou vládou, přestože již Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR návrh v tomto volebním období projednávat nebude.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se seznámila s informací
Ministerstva zemědělství o návrhu novely zákona o významné tržní síle a o stavu jeho
projednávání.
Bod 2.1

Rámcová dohoda evropských sociálních partnerů o digitalizaci

Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí informaci
o uzavření Rámcové dohody evropských sociálních partnerů (Business Europe, SMEunited,
SGI Europe a ETUC) o digitalizaci, která sleduje v rámci Evropské unie naplnění obdobných
cílů, jako např. strategie Digitální Česko schválená usnesením vlády č. 629 ze dne 3. října
2018, a která bude na národní úrovni imple mentována prostřednictvím nástrojů sociálního
dialogu, popřípadě tam, kde je to zapotřebí s ohledem na povahu sledovaných cílů
a nástrojů potřebných k jejich naplnění, též ve spolupráci a za podpory vlády ČR.
Bod 3 Různé
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner informoval o změně ve vedení Svazu českých a moravských
výrobních družstev, kdy se novým předsedou stal Ing. Leo Doseděl.

Vzhledem k projednání všech bodů programu 159. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální
dohody ČR poděkovalaministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová,
MSc.účastníkům Plenární schůzea její jednání ukončila.

Zpracoval:
Mgr. David Kadečka
výkonný sekretář
RHSD ČR
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