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Záznam

ze zasedání 158. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR,
konané dne 12. dubna 2021prostřednictvím videokonference
Program:
1.

Materiály k projednání

1.1
1.2

1.5
1.6

Aktuální stav epidemické situace a doporučení dalšího postupu
Zpráva o postupu v přípravě programového období 2021+, Národního plánu obnovy,
Modernizačního fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci
Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR
Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech
a stavebními náklady nad 300 mil. Kč
Stav řešení kůrovcové kalamity a další postup v této oblasti
Odvolání a jmenování vedoucích pracovních týmů RHSD ČR

2.

Různé

1.3
1.4

Příloha:
• Stanovisko KZPS ČR k podkladovým materiálům
• Prezentace ministra zdravotnictví k bodu 1.1
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
Aktuální stav epidemické situace a doporučení dalšího postupu
Ministr zdravotnictví prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA pomocí podrobné
prezentacepředstavil stávající epidemickou situaci. Epidemie na populační úrovni prokazatelně
zpomaluje ve všech věkových kategoriích. Postupně klesá i zátěž nemocnic a relativní pozitivita
testů. Přesto stále probíhá komunitní šíření, zátěž nemocnic je stále velmi vysoká apočty nově
nakažených jsou až šestkrát vyšší, než je doporučená mezinárodní hodnota. Z těchto důvodů musí
být rozvolňování postupné, jinak hrozí návrat epidemie k růstu, kdy i malá změna v chování
populace má potenciál zvrátit současný pozitivní trend. K datu 11. dubna 2021 bylo aplikováno
přes 2 mil. dávek očkování s tím, že oběma dávkami bylo očkováno 718 765osob, což představuje
6,72 % populace.
Předsedající upozornil, že přes stále vysokou incidenci dochází dnešním dnem k relativně velkému
rozvolnění, a proto je namístě maximální opatrnost. Důraz je nyní třeba věnovat důslednému
sekvenování a provádění PCR testů. Vedle očkování je nezbytné propagovat i účinnou léčbu
pomocí protilátkových koktejlů a věnovat se přípravě očkování i na další roky.
Předseda ČMKOS Josef Středula vznesl dotaz na rozsáhlejší využívání PCR testů pro lepší
podchycení nákazy v podnicích a upozornil na případ zaměstnavatele, který požaduje po
zaměstnancích úhradu rozdílu mezi skutečnou cenou antigenního testu a výší úhrady ze strany
pojišťovny. Zaměstnavatelé by se měli jasně vyslovit proti těmto praktikám. Společně za všechny
sociální partnery pak požádal o prodloužení programu Antivirus do konce června a o schválení
kompromisního návrhu na zavedení kurzarbeitu.
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková vyjádřila
obavy z možných dopadů rozvolňování, protože situace ve zdravotnictví stále není dobrá
a naplněnost nemocnic je nadále vysoká. Proto je pro příští postup v protiepidemických opatřeních
na místě obezřetnost. V souvislosti s personálními změnami ve vedení resortu zdravotnictví
nabídla novému ministrovi spolupráci a požádala o jednání s cílem navázání komunikace.
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Závěrem poděkovala všem, kteří přispěli do veřejné sbírky na psychosociální pomoc
zdravotníkům.
Předseda ASO ČR Bohumír Dufek ocenil zejména přislíbené odměny pro zdravotnické pracovníky
a požádal předsedajícího o jednání s izraelským premiérem o možném odkupu nepotřebných
vakcín. Projevil zájem také o diskusi s novým ministrem zdravotnictví o možnostech realizace škol
v přírodě.
Předsedající uvedl, že větší prosazení PCR testů je nyní jednou z priorit Ministerstva zdravotnictví.
Jednání s izraelskými představiteli nejen o spolupráci při zajištění vakcinace probíhají kontinuálně.
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA vznesl několik podnětů týkajících se zaměstnavatelů,
mezi něž patří sestavení revidovaného seznamu schválených testů, informace o předpokládané
délce trvání povinného testování v podnicích nebo revize kapacit PCR testů v regionech s cílem
jejich plynulého provádění v návaznosti na testy antigenní. V případě nahrazení antigenního
testování v podnicích PCR testy bude zapotřebí nejprve řešit otázky spojené s jejich prováděním.
Současná týdenní frekvence testování je dostatečná a důraz by neměl být kladen na kvantitu, ale
kvalitu testů. Rovněž by měl být revidován systém úhrad za testy tak, aby financování nebylo jen
k tíži zdravotních pojišťoven. V rámci očkovací strategie je pro urychlení očkování možné využít
i kapacity závodních lékařů.
Předsedající uvedl, že s využitím kapacity podnikových lékařů se v očkovací strategii počítá, ale až
ve chvíli, kdy bude dostatek vakcín a bude moci být prováděno očkování všech zaměstnanců.
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner upozornil na pokračující případy, kdy pojišťovny odmítají
proplácet provedené testy. Tento problém se týká například některých družstev, ale i jiných
podniků.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí přednesené
informace o aktuální epidemiologické situaci.
Sociální partneři vyzývají vládu, aby:
• prodloužila program Antivirus do konce měsíce června 2021;
• se zasadila o schválení kurzarbeitu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR;
• přijala strategii širšího využívání PCR testů pro běžné testování s cílem
důslednějšího podchycení nákazy.
Zpráva o postupu v přípravě programového období 2021+, Národního plánu
obnovy, Modernizačního fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová popsala nejbližší postup v přípravě nového
programového období spočívající především v dokončení nastavení nových operačních programů
a pokračování dialogu s Evropskou komisí o Dohodě o partnerství, jejíž schválení je podmínkou
zahájení nového programového období. Kromě politiky soudržnosti pokračuje příprava Národního
plánu obnovy, který je aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení a platí termín jeho odeslání
Evropské komisi do konce dubna. Dalším z finančních nástrojů je Modernizační fond financovaný
pomocí 2 % výnosu z emisních povolenek, v rámci něhož obdrží ČR druhou nejvyšší částku ze
zemí EU. Aktuálně probíhá příprava prováděcích dokumentů. Posledním z fondů popsaných
v předloženém materiálu je Fond pro spravedlivou transformaci zaměřený na 3 strukturálně
postižené regiony, a to kraje Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský. Na přelomu dubna a května
by fond měl být schválen vládou a do konce roku by mělo být zahájeno čerpání prostředků z tohoto
fondu.
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák připomněl zájem sociálních partnerů na funkčním Národním
plánu obnovy, jenž by měl obsahovat dohodnuté priority i nastavené parametry a měl by sloužit
odolnosti a restartu jednotlivých zemí. V rámci meziresortního připomínkového řízení budou
zaměstnavatelé klást důraz zejména na cirkulární ekonomiku, celoživotní vzdělávání a zelenou
transformaci zpracovatelského průmyslu. Sociální partneři by měli být členy řídicího výboru, ale
měli by být zapojení i do vlastní přípravy nastavení programů a výzev. Připomněl také požadavek
na doplnění komplexní matice s alokacemi.
Bod 1.2

Strana 2 (celkem 6)

Úřad vlády České republiky
Rada hospodářské a sociální dohody ČR

Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil na chybějící celkový přehled o celém programovém
období a čerpání v příštích 7 letech, proto by měl být zpracován komplexní souhrn všech
podporovanýchsměrů a oblastí bez ohledu na konkrétní zdroj financování. Mezi kritické oblasti
patří rovněž zpracování absorpční kapacity ČR, připravenost na kofinancování ze strany státního
rozpočtu, kapacita lidských zdrojů a komplikace spojené s předsednictvím ČR v Radě EU.
V případě Fondu pro spravedlivou transformaci je nezbytné brát v potaz rozdíly mezi kraji, jež jsou
do financování z tohoto fondu zahrnuty, přičemž s obdobnými problémy se potýkají i jiné oblasti
v ČR, které však nebudou moci prostředky tohoto nástroje využít.
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
MBA poděkoval sociálním partnerům za kvalitně vedenou diskusi při přípravě Národního plánu
obnovy s tím, že většinu uplatněných požadavků se Ministerstvo průmyslu a obchodu snažilo do
současné verze materiálu zapracovat. Po mnoha jednáních na odborném základu existuje nyní na
materiálu koaliční shoda. Případné další úpravy je možné učinit během vypořádání meziresortního
připomínkového řízení, v jehož rámci jsou předpokládány i úpravy diskutované matice.
Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec blíže popsal aktuální stav přípravy Modernizačního
fondu, v jehož rámci bude již do konce měsíce dubna vypsána první výzva a lze očekávat velký
zájem žadatelů, a Fondu pro spravedlivou transformaci. K poznámce o nezahrnutí jiných
postižených oblastí do tohoto fondu uvedl, že ostatní kraje mohou pro čerpání finančních
prostředků za stejným účelem využít jiné zdroje.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený
materiál.
Sociální partneři požadují:
• zastoupení v řídicím výboru Národního plánu obnovy a zapojení do přípravy
programů a výzev;
• doplnění Národního plánu obnovy o komplexní matici s alokacemi;
• věnovat zvýšenou pozornost dostatečné absorpční kapacitě ČR a přípravě na
kofinancování programů ze státního rozpočtu.
Bod 1.3
Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
MBA poděkoval sociálním partnerům za dosavadní spolupráci při přípravě dopadové studie
a rekapituloval její aktuální stav. Jsou připravovány další scénáře vývoje v klíčových oblastech, za
tímto účelem bude vytvořena meziresortní pracovní skupina, která prováže jednotlivé postupy
a scénáře a bude moci kvalifikovaně posoudit dopady v rámci jednotlivých odvětví, a to i z hlediska
dopadů na pracovní trh, sociální oblast a podporu pro inovační technologie.
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák upozornil, že Zelená dohoda bude m ít dopady na všechny
firmy i občany, zasáhne všechna odvětví ekonomiky i trh práce jako celek. Zaměstnavatelé proto
uvítají zapojení do činnosti avizované meziresortní skupiny. Cílem by měla být podrobná informace
občanům o vážnosti situace, o předpokládaných finančních dopadech, vlivu na
konkurenceschopnost i běžný život.
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner požádal o zpracování podrobného harmonogramu postupu při
implementaci Zelené dohody. Zaměstnavatelé ani ostatní občané si nyní nedokážou představit,
jaké budou konkrétní dopady ve střednědobém časovém horizontu 5 až 10 let.
Viceprezident KZPS ČR Ing. Martin Pýcha upozornil na značné dopady do sektoru zemědělství,
zejména na potravinovou soběstačnost a bezpečnost a v konečném důsledku i na ceny potravin.
Materiál v současné podobě tyto oblasti nebere v potaz, a to včetně očekávaných scénářů dalšího
vývoje.
Předseda ČMKOS Josef Středula zdůraznil nezbytnost objektivní dopadové analýzy, na jejímž
základě by se celá společnost mohla připravit na dopady Zelené dohody na ČR, ať už budou
jakékoliv. Je přitom zřejmé, že dopady na ČR jako průmyslovou zemi budou drtivé. Ačkoliv by
Zelená dohoda mohla znamenat i příležitosti, ty se vzhledem k nepřipravenosti ČR i na úrovni
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státní správy, kde neexistuje jednotný koordinační útvar na některém z ministerstev, začínají
vytrácet. Je vysoká pravděpodobnost, že firmy budou raději investovat ve svých mateřských
zemích, než v ČR.Proto by dopadová studie měla být podrobnější, a to zejména s důrazem na
automobilový průmysl, ale například též na zemědělství nebo hrozící energetickou chudobu.
Předseda OS KOVO Jaroslav Souček v této souvislosti upozornil na situace ve společnosti Liberty
Ostrava, kde chce mateřská firma využít emisní povolenky a převést je k financování závodu
v Rumunsku. V ostravském podniku by tak chyběly prostředky na financování výroby a investic do
bezemisního provozu. Z tohoto důvodu zvažuje odborová organizace vyhlášení stávkové
pohotovosti vzhledem k nekorektnímu jednání vlastníka firmy.Závěrem poděkoval místopředsedovi
vlády a ministrovi průmyslu a obchodu za aktivní přístup k řešení vzniklé situace.
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
MBA potvrdil, že situace v Liberty Ostrava je vážná, přičemž komplikace způsobuje i v mateřské
Velké Británii. Stát se snaží situaci řešit prostřednictvím náměstka ministra průmyslu a obchodu
Ing. Muřického, který je členem dozorčí rady, kde se snaží převodu emisních povolenek zabránit.
Pokud by přitom k převodu došlo bez souhlasu dozorčí rady, znamenalo by to porušení stanov
společnosti.
Předsedající přislíbil věnovat problematice zvýšenou pozornost s využitím konkrétních údajů
o společnosti a jejím hospodaření.
Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec ujistil, že z pohledu jím vedeného resortu je
požadavek na zpracování dopadové studie zásadní, ze strany Evropské komise však žádná studie
pro jednotlivé země vydána nebyla. Dopady lze přitom nyní odhadnout v řádu tisíců miliard Kč.
Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. potvrdil, že prozatím neexistuje žádná dopadová
studie na evropské úrovni, lze však předpokládat, že dopady do sektoru zemědělství budou
značné i vzhledem ke snaze stanovovat procenta produkce biopotravin nebo omezovat použití
umělých hnojiv procentně z nestejně vysokých základů v jednotlivých zemích. Na úrovni
Ministerstva zemědělství je připravován strategický plán, k jehož projednání budou přizváni
i zástupci sociálních partnerů.
Předseda ASO Bohumír Dufek požádal o zapojení i zástupců Odborového svazu pracovníků
zemědělství a výživy ČR.
Na základě proběhlé diskuse zopakoval m ístopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu
a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. MBA podnět k vytvoření meziresortní pracovní
skupiny, do jejíž činnosti budou zapojeni i zástupci sociálních partnerů.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený
materiál.
Sociální partneři podporují vytvoření meziresortní pracovní skupiny s jejich účastí
k posouzení dopadů Zelené dohody na jednotlivé oblasti, sektory a segmenty, jež bude
identifikovat konkrétní dopady, hrozby a příležitosti spojené se Zelenou dohodou a dále je
rozpracuje tak, aby výstupy mohly sloužit jako podklad pro jednání představitelů ČR
v institucích EU a k přípravě opatření na národní úrovni.
Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších
letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
MBA především připomněl aktualizovaný rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury navýšený
na 127,5 mld. Kč, což představuje pozitivní signál pro celý sektor stavebnictví a také kvalitní
výchozí základnu pro investice v budoucích letech.Klíčové bude, aby byl tento pozitivní trend
udržen i v příštích letech.
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák pozitivně zhodnotil, že pro další rozvoj dopravní
infrastruktury je klíčový soulad mezi předsedou vlády a resorty dopravy a financí, jehož bylo nyní
dosaženo. Pozitivní je rovněž částka alokovaná do rozpočtu státního fondu. Připomněl však situaci
s končící platností posudku vlivu na životní prostředí u staveb úseků D1 a D49, zastavení jejichž
Bod 1.4
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přípravy by znamenalo katastrofu. Závěrem poděkoval, že není podceňována ani příprava na
výstavbu vysokorychlostních železničních tratí.
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner upozornil i na značné problémy v dostavbě dálnice D0 –
Pražského okruhu, a to i v návaznosti na jednání Rady hospodářské a sociální dohody hl. m.
Prahy.
V kontextu přípravy výstavby vysokorychlostních tratí apeloval viceprezident KZPS ČR Ing. Martin
Pýcha na rozumný přístup při využívání zemědělské půdy pro stavební účely. V ČR nyní
neexistuje žádný strategický výhled, kolik zemědělské půdy musí být zachováno a zůstane tak
nezastavitelná. Stávající koridory pro vysokorychlostní tratě jsou přitom plánovány právě přes
nejkvalitnější zemědělskou půdu, což představuje problém i v kontextu diskutované Zelené dohody
a potřeby využívání půdy především pro zemědělskou produkci.
Viceprezident KZPS ČR Ing. Jiří Nouza vznesl dotaz na platnost posudku vlivu na životní prostředí
u staveb dálnic D49 a D1.
Předseda ČMKOS Josef Středula podpořil stanoviska zaměstnavatelů a požádal vládu o rozhodný
postup v případě staveb úseků dálnic D1, D49 a Pražského okruhu.
Předseda ASO Bohumír Dufek v této souvislosti upozornil na nezbytnost přijetí nového stavebního
zákona, neboť jeho stávající znění představuje jednu z největších překážek další výstavby
dopravní infrastruktury v ČR.
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
MBA shrnul diskusi a reagoval na vznesené podněty a připomínky.Návrh rozpočtu na rok 2022 by
měl zahrnovat i dostatek prostředků na výstavbu dopravní infrastruktury, klíčové je, jak se
k výstavbě postaví vláda, jež vzejde z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V případě
staveb D1 a D49 je třeba postupovat zákonnými postupy. Zmínil se i o záborech zemědělské půdy
pro výstavbu vysokorychlostních tratí s tím, že podrobná diskuse bude probíhat v průběhu vlastní
přípravy výstavby jednotlivých úseků.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený
materiál.
Sociální partneři zejména požadují, aby vláda věnovala klíčovou pozornost výstavbě
kritických úseků dálnic D1, D49 a Pražského okruhu a zajištění finančních prostředků na
výstavbu dopravní infrastruktury v dostatečném objemu i v dalších letech.
Bod 1.5
Stav řešení kůrovcové kalamity a další postup v této oblasti
Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.informoval o aktuálním stavu kůrovcové kalamity
a jejím řešení. I v roce 2021 se očekává obdobný objem těžby, jako v předchozích letech, zároveň
by mělo dojít k rekordnímu tempu zalesňování holin, a to v poměru 70 % ku 30 % ve prospěch
listnatých dřevin. Objem prostředků vyplacených na podporu vlastníků lesů značně narostl,
zejména vlivem kompenzací za ztráty způsobené kůrovcem.
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner poděkoval za perfektní podkladový materiál jdoucí do všech
důsledků, upozornil však, že dle zpráv od vlastníků lesů prozatím nebyly všechny náhrady
uspokojivě vyřešeny. Bez potřebných finančních prostředků nemohou vlastníci lesů přijímat
opatření k jejich obnově. Připomněl, že prozatím nebylo dosaženo dohody o zajištění certifikace
podle normy FSC, potřebné pro nábytkářský sektor, a požádal o projednání Lesnické výzvy II.
Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. uvedl, že rozpočtové požadavky v souvislosti
s kompenzacemi vlastníkům lesů budou předkládány Ministerstvu financí, přičemž doposud
nevyplacené kompenzace představují přibližně jen 5 % celkové částky kompenzací. Přislíbil také
jednání o normě FSC a o Lesnické výzvě II.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová vyjádřila připravenost na
jednání o posílení rozpočtu Ministerstva zemědělství na kompenzace, před skončením jednání
však nelze jeho výsledek předjímat.
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Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil, že v případě, že bude letos situace obdobná, jako
v minulých letech, částka alokovaná v rozpočtu nebude dostatečná a je zapotřebí se na tuto
skutečnost zaměřit.
Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený
materiál.
Bod 1.6

Odvolání a jmenování vedoucích pracovních týmů RHSD ČR

Z á v ě r:
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR:
•
•
•
•

odvolává z funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro veřejné služby
a veřejnou správu JUDr. PhDr. Petra Mlsnu, Ph.D.;
odvolává z funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy,
kolektivní vyjednávání a zaměstnanost Ing. Zdeňka Lišku;
jmenuje do funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro veřejné služby
a veřejnou správu Mgr. Petra Vokáče, pověřeného náměstka ministra vnitra pro
řízení sekce legislativy, státní správy a územní samospráv y;
jmenuje do funkce vedoucí Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy,
kolektivní vyjednávání a zaměstnanost Mgr. Danu Roučkovou, náměstkyni
ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce legislativy.

Vzhledem k projednání všech bodů programu 158. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální
dohody ČR poděkovalpředsedajícíúčastníkům Plenární schůzea její jednání ukončil.

Zpracoval:
Mgr. David Kadečka
výkonný sekretář
RHSD ČR
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