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Záznam 
 

ze zasedání 157. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 
konané dne 22. února 2021prostřednictvím videokonference 

 
Program: 
 
1. Materiály k projednání 
 
1.1 Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR 
1.2 Národní plán obnovy 
1.3 Stav digitalizace a vývoj e-governmentu 
1.4 Návrh směrnice o evropské minimální mzdě – bod stažen 
1.5 Stav čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období 
1.6 Zprávy o realizaci projektů sociálních partnerů obsahujících aktivity k prohloubení 

sociálního dialogu za rok 2020 
 
2. Různé 
 
Přílohy: 

• Stanovisko KZPS ČR k podkladovým materiálům 
• Prezentace Ministerstva zdravotnictví 

 
 

Průběh jednání 
 

Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČR Ing. Andrej Babiš (dále jen 
„předsedající“), který v úvodu přivítalúčastníky,stručně představil program jednání a informoval 
o rozhodnutí Předsednictva RHSD ČRo stažení bodu 1.4„Návrh směrnice o evropské minimální 
mzdě“ s tím, že materiál bude zařazen k projednání po zveřejnění stanoviska právní služby Rady 
k návrhu směrnice. Předsednictvo rovněž rozhodlo o projednání aktuální epidemiologické situace 
v úvodu plenární schůze. 
 
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. představil 
připravenou prezentaci shrnující aktuální údaje o vývoji epidemie v ČR. Zdůraznil především 
rizikovost současného vývoje vycházející z prokázaného komunitního šíření tzv. britské mutace 
koronaviru a s tím související vysoké obsazenosti nemocnic. 
Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. doplnil, že stávající opatření se ukázala jako 
funkční a bez nich by situace byla mnohem dramatičtější, problém však spočívá v míře jejich 
dodržování, jež by byla dostačující při šíření pouze běžné formy koronaviru, nikoliv však v případě 
jeho britské mutace. Mezi nová opatření, o nichž bude diskutovat na své schůzi vláda, by mohlo 
patřit povinné užití respirátorů v místech s vyšší koncentrací osob, nebo testování přímo 
v podnicích. 
Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil na rizika zřejmého komunitního přenosu v podnicích 
a v této souvislosti vedle již diskutovaných opatření, mezi něž patří například pravidelné testování 
zaměstnanců nebo povinné použití respirátorů, navrhl zvážit možnost úplného uzavření podniků 
formou prodloužení pracovního volna v období Velikonoc.  
Předsedající zdůraznil, že konkrétní podobu opatření nelze před schůzí vlády předjímat, mezi další 
návrhy však patří zpřístupnění registru očkování pro osoby nad 70 let věku a pro učitele, či 
zapojení praktických lékařů do procesu očkování od 1. března 2021. V příštích měsících lze 
očekávat rychlý nárůst množství dodávaných vakcín. 
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. 
MBA představil návrh na testování ve firmách založený na dobrovolnosti a možnosti výběru ze 
seznamu certifikovaných dodavatelů testů. Předpokládá se příspěvek státu v rozsahu 2 až 4 testů 
každého zaměstnance za měsíc s tím, že zaměstnavatel by na konci kalendářního měsíce mohl 
celkovou částku odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance snížit o cenu provedených testů. 
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Předseda ASO ČR Bohumír Dufek upozornil, že návrhy na testování v podnicích byly diskutovány 
jen se zaměstnavateli a ne s odbory na tripartitním základě, a uplatnil připomínky i k plánu 
očkování, kdy budou upřednostněni učitelé před jinými rizikovějšími skupinami obyvatel.Klíčová 
pozornost by měla být věnována vyplacení odměn pro zdravotnické pracovníky a vymáhání 
dodržování opatření ze strany Policie ČR. 
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA poděkoval za diskusi k praktickým aspektům testování 
v podnicích a doporučil proces úhrad konzultovat i se zdravotními pojišťovnami. Testování 
v podnicích může významnou měrou přispět k boji s epidemií, ačkoliv podniky a zaměstnání nelze 
označit za hlavní místo komunitního přenosu, jimiž jsou hlavně místa spojená s volnočasovou 
aktivitou. 
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.připomněla klíčový význam 
přijetí návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a vyzvala 
sociální partnery, aby napomohli jeho prosazení v Senátu Parlamentu ČR.  
Místopředseda ASO ČR MUDr. Martin Engel označil za varující nízké počty volných kapacit 
nemocnic, a to i v hlavním městě. Zdravotníci jsou psychicky i fyzicky vyčerpaní a jejich práce se 
začíná podobat práci ve válečném stavu. Ocenil také návrh na mimořádný příspěvek 
zaměstnancům při nařízené karanténě s tím, že pokud nebudou lidé pozitivně motivováni 
k dodržování karantény a dalších přijatých opatření, nelze na zvládnutí epidemie pomýšlet.  
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák požádal vládu o prodloužení programu Antivirus nejméně do 
30. dubna 2021 a o očkování pouze těmi vakcínami, jež prošly procesem certifikace u odborných 
autorit. 
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.doplnila, že návrh na 
prodloužení programu Antivirus bude dnes předložen vládě. 
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková potvrdila 
kritickou situaci v nemocnicích a v této souvislosti se kriticky vyjádřila k neexistenci zdravotní 
kampaně Ministerstva zdravotnictví i k nedostatečné vymahatelnosti dodržování nastavených 
opatření. Problémem je i financování nemocnic, respektive snížení úhrad za pozitivní pacienty. 
V zájmu udržení chodu zdravotnického systému by k dalšímu rozvolňování nemělo dojít dříve, než 
bude proočkovaná alespoň polovina populace. 
Předsedající poděkoval za proběhlou diskusi s tím, že o nastavení konkrétních opatření bude na 
základě návrhů ministra zdravotnictví jednat vláda na své dnešní schůzi. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložené 
informace o aktuální epidemické situaci v ČR a žádá vládu o poskytnutí další aktuální 
informace na příští Plenární schůzi RHSD ČR. 
 
 
Bod 1.1 Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR 
V úvodu projednávání předloženého materiálu byla opětovně diskutována problematika závěrů 
Uhelné komise a termín ukončení využívání uhlí v ČR. 
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. 
MBA zdůraznil, že předmětem rozhodování vlády nebude konkrétní datum, ale celkové závěry 
Uhelné komise, jež jsou výsledkem její dlouhodobé činnosti. Vzhledem ke konsensu dosaženému 
v rámci komise podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu již dohodnutý termín v roce 2038. 
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.připomněla nezbytnost diskuse o 
souvisejících sociálních dopadech pro zaměstnance i dotčené regiony. 
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. 
MBA doplnil, že sociální dopady budou řešeny průběžně tak, jak budou nastávat v průběhu 
omezování využívání uhlí, přičemž významný posun v této oblasti lze očekávat již v letech 2025 až 
2030. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák upozornil, že Uhelná komise byla zřízena jako odborná 
skupina, cílem jejíž činnosti bylo poskytnout vládě konkrétní doporučení v dané věci. Proto by její 
závěry měly být vládou respektovány jako hlavní argument pro stanovení dalšího postupu. 
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Předseda ČMKOS Josef Středula uvedl, že aktuální enormní zvyšování cen emisních povolenek 
vyvíjí značný tlak na podniky. K nejistotě přispívá i možné zavedení nové emisní normy, jež by 
prakticky zakázala výrobu spalovacích motorů. Proto by se diskuse neměla omezovat jen na 
stanovení termínu ukončení využívání uhlí, ale měla by být více zaměřena na zajištění 
dostatečného výkonu potřebného pro fungování hospodářství, stanovení jasného postupu 
i eliminaci ohrožujících vlivů, vytipování předpokládaných socioekonomických dopadů, celkových 
nákladů a způsobu jejich financování. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner uvedl, že je zapotřebí připravit dopadovou studii pro jednotlivé 
sektory ve spolupráci se zástupci dotčených průmyslových odvětví. Vrátil se rovněž k problematice 
další výstavby jaderných bloků s tím, že pokud dle analýzy vládního zmocněnce pro jadernou 
energetiku nebude mít účast pouze tří uchazečů vliv na cenu, je možné postupovat i touto cestou. 
Klíčové je však přípravu výběrového řízení maximálně urychlit. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Martin Pýcha připomněl dopady Zelené dohody na sektor 
zemědělství a zdůraznil potřebu zpracování dopadových studií jak na evropské úrovni, tak ze 
strany ČR. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák uvedl, že v případě dostavby jaderných bloků je především 
třeba trvat na účasti českých firem nejen při výstavbě, ale i při následnémprovozu a údržbě. 
Dopadová studie Zelené dohody musí být precizně zpracovaná s ohledem na podnikatelská 
odvětví i na občany. 
Rovněž prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. doporučil přijmout závěry Uhelné komise, 
přestože ke konci využívání uhlí může dojít i dříve, než ve stanoveném datu.Rozhodnutí o konci 
využívání uhlí stejně jako rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků bude mít vliv na další 
strategické úvahy a investorská rozhodnutí, proto je třeba učinit je co nejdříve. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
Sociální partneři vyzývají vládu, aby: 

• připravila komplexní analýzu dopadů Zelené dohody pro Evropu a s ní spojených 
opatření na firmy v ČR a zejména na společnost a běžného občana; 

• i v souvislosti se Zelenou dohodou co nejdříve rozhodla o termínu ukončení 
využívání uhlí v ČR a o výstavbě nového jaderného zdroje. 

 
 
Bod 1.2 Národní plán obnovy 
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. 
MBA představil proces přípravy Národního plánu obnovy a vypořádání připomínek Evropské 
komise, kde problém představuje především procento prostředků určené na klimatické projekty. 
V průběhu příštího měsíce by měla být dokončena příprava na národní úrovni s tím, že před 
schválením vládou by materiál měl být diskutován i se sociálními partnery. Za účelem dohledu nad 
Národním plánem bude v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu vytvořen řídicí výbor, jehož členy 
by měli býti zástupci sociálních partnerů. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák poděkoval za trpělivé vyjednávání obsahu všech šesti pilířů 
Národního plánu se sociálními partnery.Plán představuje zásadní strategický dokument významný 
pro odolnost hospodářství a jeho budoucnost a z toho by měl vyplývat i jeho obsah, jehož klíčové 
části jsou digitální transformace především výrobních procesů, vzdělanost a trh práce a věda, 
výzkum a inovace. 
Předseda ČMKOS Josef Středula vyjádřil obavy z nedostatečné absorpční schopnosti subjektů 
a z možného křížení čerpání prostředků z jednotlivých zdrojů v rámci celého programového 
období. Problémem může být i personální zajištění administrace čerpání spolu se zajištěním 
předsednictví ČR v Radě EU.  
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.upozornila, že jí řízený resort by 
měl obdržet pouze 7 % celkové alokace, což je vzhledem k potřebě investic do segmentů 
klíčových pro budoucnost, mezi něž patří například důchodová reforma, celoživotní vzdělávání 
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nebo přechod na Průmysl 4.0, nedostatečné. Z uvedených důvodů požaduje nejen MPSV, ale 
i ČSSDdalší diskusi a dopracování Národního plánu. 
Viceprezidentka SP ČR Mgr. Milena Jabůrková, MA upozornila na připomínky zaměstnavatelských 
svazů požadující zachování alokace pro podniky a průmyslovou sféru, zejména v oblasti zvyšování 
a změny kvalifikací.  
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. 
MBA připomněl, že Národní plán obnovy není ekonomickým plánem, ale plánem rozvoje 
infrastruktury. Vzhledem k požadavkům, jež převyšují plánovanou alokaci o 100 mld. Kč, je jasné, 
že nebude možné uspokojit všechny žadatele a projekty. 
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. upozornil, že běžný podnikatelmimo vybrané sektory 
má jen malou šanci získat podporu z Národního plánu, a v zájmu směřování podpory i mimo 
základní oblasti doporučil klást větší důraz na celoživotní vzdělávání jako na prioritu mající vliv na 
zvyšování přidané hodnoty. 
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.zdůraznila, že prioritní oblastí by 
měly být rekvalifikace, zásadní rozšíření jejich struktury a spolupráce s firmami při jejich provádění. 
Za tímto účelem je nezbytné z Národního plánu obnovy získat dostatek prostředků. 
Předsedající uvedl, že rekvalifikace by měly provádět především zaměstnavatelé na základě svých 
konkrétních potřeb. Za účelem dokončení projednání před schválením Národního plánu obnovy 
vládou i v kontextu diskuse o rekvalifikacích doporučil svolání mimořádné plenární schůze RHSD 
ČR v průběhu měsíce března 2021. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál s tím, že před jeho konečným schválením bude ještě jednou diskutován na 
mimořádné plenární schůzi RHSD ČR. 
 
Sociální partneři: 

• požadují zapracování připomínek uplatněných sociálními partnery do návrhu 
Národního plánu obnovy; 

• navrhují vytvoření řídicího orgánu Národního plánu obnovy v gesci místopředsedy 
vlády a ministra průmyslu a obchodu se zastoupením sociálních partnerů; 

• upozorňují na nezbytnost vytvoření postupu zamezujícího křížení čerpání z různých 
zdrojů v rámci programového období; 

• vyjadřují přesvědčení, že Národní plán obnovy by neměl nahrazovat běžné výdaje 
resortů, naopak by měl obsahovat projekty vedoucí ke zvýšení odolnosti 
hospodářství. 

 
 
Bod 1.3 Stav digitalizace a vývoj e-governmentu 
Zmocněnec vlády pro IT a digitalizaci Ing. Vladimír Dzurilla představil materiál navazující na 
poslední jednání, rekapituloval schválenou legislativu a její přínosy a představil aktuálně řešené 
oblasti, mezi něž patří zejména katalog služeb a související kompletní digitalizace státní správy 
nebo kampaň na propagaci e-governmentu.  
Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil na viditelné aspekty nedostatečné digitalizace, 
například nedostatečné připojení a pokrytí vysokorychlostním internetem. 
Viceprezidentka SP ČR Mgr. Milena Jabůrková, MA poděkovala za práci odvedenou při 
vyjednávání na evropské úrovni a ocenila posun dosažený v digitalizaci s tím, že řešení všech 
potíží nelze očekávat okamžitě. Nedostatky lze však spatřovat v odstraňování byrokratických 
překážek při registraci služeb v cloudu.  
Zmocněnec vlády pro IT a digitalizaci Ing. Vladimír Dzurilla reagoval na přednesené podněty 
a připomínky a uvedl, že až na katalog služeb probíhají všechny práce podle plánu, ten však mohl 
být v některých oblastech ambicióznější. Detailněji přiblížil proces budování sítí a přípojek a snahu 
o rozšíření počtu uživatelů datových schránek. Za velký úspěch lze považovat rozšíření využití 
bankovní identity pro další služby. 
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Viceprezident KZPS ČR Ing. Martin Pýcha připomněl, že vzhledem k provozu autonomních strojů 
se při plánu pokrytí internetem nesmí zapomínat ani na zemědělskou půdu. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
 
Bod 1.5 Stav čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová představila stav čerpání prostředků v rámci 
programového období 2014 – 2020 i stav přípravy nového období 2021 – 2027, zmínila zejména 
schválení víceletého finančního rámce a přípravu alokací jednotlivých operačních programů. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák požádal především o zlepšení funkčnosti monitorovacího 
systému 2021+ a o zrychlení přípravy nového programového období. 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová upřesnila, že nový monitorovací systém byl 
připravován procesem opravy chyb zjištěných v minulých systémech a nyní je již připraven na 
implementaci. Ke zpoždění v přípravě nového programového období došlo vinou Evropské komise 
a ČR patří v procesu jeho přípravy aktuálně k nejlepším státům v rámci EU.K dotazu předsedy 
ČMKOS Josefa Středuly dále uvedla, že o výši alokací na jednotlivé operační programy by měla 
vláda rozhodnout na své nejbližší schůzi a v zájmu posílení personální kapacity pro čerpání 
prostředků bude snaha využít i prostředky technické pomoci. 
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.upozornila na nesouhlasné 
stanovisko s převodem 10 % alokace ESF do Fondu soudržnosti. Nový operační program 
Zaměstnanost + tak bude mít k dispozici o 20 mld. Kč méně, což se promítne do realizace aktivit 
v oblasti sociálních služeb a opatření v souvislosti s demografickým vývojem. 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová uvedla, že podrobnější diskuse o této otázce 
bude vedena na schůzi vlády. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál.  
 
Řízení plenární schůze převzala ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, 
MSc.(dále jen „předsedající“). 
 
Bod 1.6 Zprávy o realizaci projektů sociálních partnerů obsahujících aktivity 

k prohloubení sociálního dialogu za rok 2020 
Předsedající představila materiál obsahující vyhodnocení využití příspěvku za rok 2020. Sociální 
partneři realizovali v tomto období aktivity v souhrnné výši 30,2 mil. Kč a nevyčerpaný zbytek 
příspěvku byl vrácen do státního rozpočtu. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR schvaluje zprávy o realizaci 
projektů sociálních partnerů obsahujících aktivity k prohloubení sociálního dialogu za rok 
2020. 
 
 
Vzhledem k projednání všech bodů programu 157. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální 
dohody ČR poděkovalapředsedajícíúčastníkům Plenární schůzea její jednání ukončila. 
 
 
 
Zpracoval: 
Mgr. David Kadečka 
výkonný sekretář 
RHSD ČR 


