
Úřad vlády České republiky 
Rada hospodářské a sociální dohody ČR  
 

Záznam 
 

ze zasedání 165. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, 
konané dne 21. června 2022 na Úřadu vlády 

 
Program: 
 
1. Body k projednání 
 
1.1 Dopady situace na Ukrajině na ČR 
1.2 Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023 – 2027 
1.3 Stav implementace programů fondů EU a příprava programového období 2021 – 2027 
1.4 Flexibilita trhu práce a zaměstnávání zahraničních pracovníků 
1.5 Vládní návrh Dohody o poskytnutí státního příspěvku určeného k úhradě nákladů 

vzniklých podle ustanovení § 320a, písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, na rok 2022 

1.6 Změny v pracovních týmech RHSD ČR 
 
2.  Body pro informaci 
 
2.1 Informace o stavu přípravy předsednictví ČR v Radě EU 
 
3. Různé 
 
Příloha: 

• Stanovisko KZPS ČR k podkladovým materiálům 
 
 

Průběh jednání 
 

Jednání zahájil a řídil předseda vlády a předseda RHSD ČRprof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. 
(dále jen „předsedající“), který v úvodu přivítalúčastníky a seznámil jes výsledky jednání 
Předsednictva RHSD ČR, které rozhodlo o změně pořadí projednávaných bodů. 
 
 
Bod 1.5 Vládní návrh Dohody o poskytnutí státního příspěvku určeného k úhradě 

nákladů vzniklých podle ustanovení § 320a, písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2022 

Zástupci sociálních partnerů poděkovali vládě za vstřícnost při schvalování vládního návrhu 
dohody a při vyčlenění finančních prostředků ze státního rozpočtu. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR schvaluje předložený vládní 
návrh dohody. 
 
 
Bod 1.6 Změny v pracovních týmech RHSD ČR 
 

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

• odvolává z funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro zemědělství a životní 
prostředí Ing. Jindřicha Fialku; 
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• jmenuje do funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro zemědělství a životní 
prostředí Ing. Petra Jílka, náměstka ministra zemědělství pro řízení sekce 
ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání; 

 
• odvolává z funkce vedoucí Pracovního týmu RHSD ČR pro EU Mgr. Milenu 

Hrdinkovou; 
• jmenuje do funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro EU PhDr. Štěpána 

Černého, náměstka pro řízení sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR; 
 

• odvolává z funkce vedoucí Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku 
Ing. Silvanu Jirotkovou; 

• jmenuje do funkce vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku 
Ing. Eduarda Muřického, náměstka ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce 
průmyslu, surovin a stavebnictví; 

 
• zrušuje Pracovní tým RHSD ČR pro sociální otázky a koncepci důchodové reformy; 
• ustavuje Pracovní tým RHSD ČR pro sociální otázky; 
• ustavuje Pracovní tým RHSD ČR pro koncepci důchodové reformy; 
• jmenuje do funkce vedoucí Pracovního týmu RHSD ČR pro sociální otázky Mgr. Bc. 

Zdislavu Odstrčilovou, náměstkyni ministra práce a sociálních věcí pro řízení sekce 
rodinné politiky a sociálních služeb; 

• jmenuje do funkce vedoucí Pracovního týmu RHSD ČR pro koncepci důchodové 
reformy Ing. Ivu Merhautovou, MBA, náměstkyni ministra práce a sociálních věcí pro 
řízení sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek. 

 
 
Bod 1.1 Dopady situace na Ukrajině na ČR 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan zdůraznil, že ačkoliv k 30. červnu 
končí nouzový stav, neznamená to konec migrační krize. Tu bude nadále možné zvládat za 
pomoci ad hoc zákonů, jež se týkají především poskytování humanitárních dávek a zajištění 
dočasného ubytování a jež jsou projednávány v obou komorách Parlamentu ČR. Podařilo se 
zprovoznit evropský registrační systém, který napomůže dohledat případné duplicity v systémech 
jednotlivých zemí a zamezit podvodnému jednání při získávání humanitárních dávek ve více 
zemích najednou, zároveň umožní získat lepší přehled o skutečném množství uprchlíků 
pobývajících na území ČR. Z jednotlivých regionů je migrační vlnou nejvíce zasaženo hlavní město 
Praha, stát proto ve spolupráci s hlavním městem pracuje na přípravě relokačních mechanismů, 
jež budou uprchlíky motivovat k přesunu do jiných regionů. Nelze však očekávat přesuny vyšší, 
než v řádu tisíců osob. Po skončení nouzového stavu by mělo dojít ke změně systému krizového 
řízení s přesunem pravomocí z krizového štábu na koordinátora s nadresortním dosahem. 
Aktuálně klesá počet osob odkázaných na humanitární dávku a rovněž nároky jednotlivých resortů 
na státní rozpočet budou celkově nižší, než bylo očekáváno. 
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka doplnil, že ke dni 
20. června 2022 bylo zaměstnáno celkem 77.718 uprchlíků, přičemž jejich počet neustále narůstá. 
Vysoký počet zaměstnaných uprchlíků přitom nemá žádný vliv na zaměstnávání českých občanů. 
K pozitivní motivaci uprchlíků zapojit se do relokačních mechanismů by měly přispět rovněž 
prostředky aktivní politiky zaměstnanosti, jež je možno na tuto oblast vyčlenit. 
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. ocenil solidaritu obyvatel, 
krajů, obcí i podnikatelů v oblasti cestovního ruchu při zajištění ubytovacích kapacit pro uprchlíky. 
Dle provedeného průzkumu jsou kraje a obce schopny rekonstruovat ubytovací zařízení 
přicházející v úvahu pro ubytování uprchlíků s celkovou investicí až 7 mld. Kč. Za tímto účelem 
byly vytvořeny programy pro samosprávy a neziskový sektor, z nichž bylo dosud vyčerpáno 400 
mil. Kč a další prostředky jsou stále k dispozici v dostatečném objemu. 
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR 
informoval o vytvoření kontaktních míst ve zdravotnických zařízeních, přičemž informace pro 
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uprchlíky jsou k dispozici i na internetu a telefonní lince. Prozatím se nepotvrdily obavy ohledně 
možného rasantního zavlečení infekčních chorob do ČR, rovněž situace ve veřejném zdravotním 
pojištění je stabilní. Mimo český trh byly zajištěny léky v celkové hodnotě 33 mil. Kč, jež byly 
následně v několika zásilkách expedovány na pomoc Ukrajině. Mimo rámec projednávaného 
tématu závěrem upozornil, že koronavirovou epidemii nelze považovat za ukončenou, lze očekávat 
další vlny onemocnění a proto je zapotřebí nadále propagovat očkování, jež je klíčové zejména pro 
rizikové skupiny obyvatel. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák ocenil pomoc Ukrajině a uprchlíkům i špičkovou činnost 
neziskového sektoru, upozornil však na narůstající nervozitu firem a zvětšující se ekonomické 
rozdíly mezi jednotlivými odvětvími hospodářství. Problémy jsou zejména u odvětví, na něž 
dopadá energetická krize, jako je například automobilový průmysl, sklářství, doprava a logistika. 
V rámci přípravy opatření k řešení současné situace by vláda měla mít stanovený jasný 
harmonogram postupu v případě omezení nebo úplného zastavení dodávek zemního plynu 
z Ruska, měla by být precisně zajištěna deklarovaná solidarita EU v otázce dodávek surovin 
a dopracován dočasný rámec poskytování státní podpory. Klíčová je rovněž otázka nastavení 
energetického mixu a dalšího využívání uhlí, případně v jak dlouhém časovém úseku, a urychlení 
výstavby dalších jaderných zdrojů. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner doplnil, že aktuální surovinová politika již neodpovídá 
ekonomické realitě a je zapotřebí ji aktualizovat, v tomto směru probíhají jednání s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Požádal také o konzultace při nastavení relokačních mechanismů uprchlíků 
ve vazbě na možnosti zaměstnavatelů v jednotlivých regionech. 
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA označil za úspěch počet zaměstnaných uprchlíků 
i skutečnost, že nedochází k omezování možnosti zaměstnání pro české občany. SP ČR 
podporuje nastavení instrumentů motivujících uprchlíky k přesunu do jiného regionu, problémem je 
však nízká informovanost, ne zcela funkční aplikace pro mobilní telefony a nedostatečné jazykové 
kursy zejména v online formě.Důležitá je adaptace uprchlíků na život v ČR a jejich rychlé začlenění 
do standardního režimu. Pro české firmy je poválečná rekonstrukce Ukrajiny velkou příležitostí, 
proto je zapotřebí aktivnější přístup ze strany EGAP. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Martin Pýcha považuje za klíčovou otázku integrace uprchlíků, 
v tomto smyslu bude důležitá dostatečná kapacita škol a školek. V rámci diskuse o energetické 
koncepci, nastavení energetického mixu a pomoci podnikatelům nesmí být opomíjen zemědělský 
sektor, jehož odvětví náročná na spotřebu energie, jako je například chov zvířat, musí být do 
programů pomoci rovněž zahrnuty.  
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. spatřuje problém ve využití dočasného rámce 
poskytování státní podpory a požádal o urychlení prací tak, aby bylo brzy dosaženo hmatatelného 
výsledku.V nejbližší době čeká Evropský parlament klíčové hlasování o taxonomii udržitelných 
činností, přičemž zařazení plynových a jaderných zdrojů je pro ČR naprosto zásadní, proto 
zaměstnavatelé oslovili všechny poslance EP se svými argumenty. Důležité bude i přijetí 
rozhodnutí o vlastnické struktuře společnosti ČEZ, jež může mít zásadní vliv na možnost regulace 
cen energií.Závěrem upozornil na množící se stížnosti zaměstnavatelů na pracovní morálku 
některých uprchlíků. 
Předseda ČMKOS Josef Středula zdůraznil, že v aktuální situaci je třeba mít k dispozici krizové 
scénáře dalšího postupu pro případ možného omezení nebo úplného přerušení dodávek klíčových 
surovin, přičemž se zdaleka nejedná jen o ropu a zemní plyn, a strategii dalšího využívání 
národních zdrojů, včetně uhlí. V této souvislosti je nezbytné ocenit projekt na využití zbytkového 
tepla z jaderné elektrárny Dukovany jako náhradu za plynové zdroje tepla v Jihomoravském kraji. 
V souvislosti s výzvami Zelené dohody a snahou o dosažení klimatické neutrality do roku 2050 
vyzval k uzavření společné pozice za účelem prosazení oprávněných zájmů ČR a dosažení 
přijatých závazků i s využitím finančních prostředků EU.Vzhledem k vysoké inflaci je třeba 
přistoupit k valorizaci všech sociálních dávek, kdy se jako nejjednodušší cesta jeví úprava jejich 
parametrů. Vysoká inflace způsobuje problémy i v případě veřejných zakázek, u nichž došlo 
k navýšení ceny v průběhu jejich realizace. Pro aktivní řešení inflace by mělo být využito příslušné 
ustanovení zákona o cenách umožňující jejich regulaci, nadále také platí nabídka na dohodu vlády 
se sociálními partnery o plánu hospodářské strategie ČR, jenž by určil směřování a hlavní cíle 
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ekonomiky pro příští období.Závěrem zdůraznil, že další přístup k uprchlíkům by měl v první řadě 
vycházet ze znalosti toho, zda chtějí v ČR zůstat, nebo se po skončení války vrátit na Ukrajinu. Pro 
další práci s uprchlíky by také významně pomohla znalost konkrétních postupů těch, kteří jejich 
složitou situaci zneužívají. 
Předseda ASO ČR Bohumír Dufek v návaznosti na diskusi o adaptaci uprchlíků na život v ČR 
vznesl dotaz na začlenění dětí do škol a školek a v této souvislosti upozornil na možné komplikace 
přizřizování nových školek vzhledem k přísným hygienickým požadavkům a požádal ministra 
zdravotnictví o společné jednání v této věci. Apeloval také na rychlé nalezení řešení v otázce 
rostoucích cen energií, jež jsou pro řadu obyvatel již nyní likvidační, což doložil na konkrétním 
příkladu zvýšení záloh o stovky procent. Lze přitom očekávat další zhoršování situace. Vzhledem 
k tomu, že cena elektrické energie bude dále stoupat, a to i v návaznosti na plánované odstavení 
části německých jaderných elektráren, je nezbytné urychlit přípravu výstavby nového jaderného 
zdroje, přičemž elektřina by v budoucnu mohla představovat i významný vývozní artikl. V případě 
cen pohonných hmot se jeví jako problematické, když se státem vlastněná síť čerpacích stanic 
EuroOil zapojuje do cenových závodů.  
Předsedající reagoval na některé podněty, jež zazněly v diskusi, s tím, že vláda dělá maximum 
v boji s inflací, v pomoci lidem, aby se s vysokými cenami vyrovnali, i v otázce zajištění dostatku 
energií. Kritika vlády stran nedostatečné komunikace je pochopitelná, faktem však je, že o řadě 
realizovaných i připravovaných kroků komunikovat nelze, a to jak z důvodů strategických, tak 
i bezpečnostních. Stát má strategii pro situaci, kdyby došlo k okamžitému přerušení dodávek plynu 
do Evropy, byl realizován nákup vlastní zásoby plynu a vytvořen tlak na naplnění zásobníků, dále 
pokračuje hledání alternativních zdrojů, v rámci čehož získala ČR kapacitu v terminálu na 
zkapalněný plyn v Nizozemí. Problematická situace může nastat v nadcházející zimní sezoně, 
pokud však budou naplněny kapacity zásobníků a nedojde k přerušení dodávek z Ruska, neměly 
by se zásadní problémy vyskytnout. Jednou z variant zajištění tepla je využívání přebytkového 
tepla energetického sektoru. Důležité bude ale uspět v souboji o taxonomii v oblasti jádra.Během 
několika dnů bude předložen pětiletý plán omezení závislosti na ruských surovinách a následovat 
budou práce na nové energetické strategii s tím, že musí jít o detailní a komplexní materiál. 
V otázce nastavení energetického mixu nelze vzhledem k postoji EU dlouhodobě spoléhat na 
využívání uhlí, v krátkodobém horizontu nám však tato surovina může pomoci. Pokud jde o ceny 
pohonných hmot, vláda nemůže ovlivnit ceny paliv na burze, přijatá opatření k omezení růstu cen 
však mají pozitivní efekt. Problém s nedostatkem volných kapacit ve školách a školkách není 
celostátního rázu, proto je na místě relokace uprchlíků, která ale musí být vázána na celý komplex 
kritérií, mezi něž patří i kapacita trhu práce. 
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřickýpodrobně seznámil s činností 
pracovních skupin, jež ve spolupráci se zaměstnavateli řeší aktuální otázky v oblasti dovozu 
surovin a komponentů z Ruska a Běloruska, podpory exportu z ČR, platformy pro účast ČR na 
poválečné obnově Ukrajiny, problematice energií a využití dočasného rámce státní podpory a práci 
s lidskými zdroji. Je třeba zdůraznit, že skladba uprchlíků je odlišná od potřeb české ekonomiky. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložené 
informace. 
 
 
Bod 1.2 Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023 – 2027 
Ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekulauvedl, že ke strategickému plánu obdrželo Ministerstvo 
zemědělství od Evropské komise celkem 340 připomínek, jež jsou postupně projednávány 
a vypořádávány. Ministerstvo je připraveno vyvinout maximální úsilí, aby konečné znění bylo 
předloženo v září 2022 vládě a strategický plán mohl platit od 1. ledna 2023.  
Předseda ČMKOS Josef Středula zdůraznil, že otázkami strategické důležitosti je dosažení 
potravinové soběstačnosti a umožnění nákupů tak, aby nedocházelo k dalšímu zvyšování cen.  
Předseda ASO ČR Bohumír Dufek kritizoval systém rozdělování dotací v zemědělství a zdůraznil, 
že Ministerstvo zemědělství by se nemělo zaměřovat na evropskou, ale na českou potravinovou 



Úřad vlády České republiky 
Rada hospodářské a sociální dohody ČR  
 

 

Strana 5 (celkem 7) 

soběstačnost. Vzhledem k následkům války na Ukrajině a raketově rostoucím cenám potravin je 
nezbytné přijímat krizová opatření, byť protitržního charakteru. Je důležité zvýšit produkci obilovin 
a učinit kroky, jež by zabránily dalšímu růstu cen. V tuto chvíli je však přístup vlády a ministerstva 
nesprávný a je třeba se bavit o dimenzi zemědělství a zajištění českých potravin pro české 
spotřebitele. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Martin Pýcha poděkoval za navýšené kofinancování programu 
rozvoje venkova, předložený strategický plán však považuje za špatný. Současný stav zemědělství 
je zapříčiněn špatnými podmínkami vyjednanými při vstupu do EU, a zatímco předchozí vlády se 
snažily tyto podmínky vyrovnat na úroveň ostatních zemí EU, předložený návrh jde proti této 
snaze. Zemědělství není klasicky fungující tržní ekonomikou, ale přehnaně regulovaným sektorem, 
kdy platby na plochu nahradily podporu produkce, což vedlo k nadprodukci zejména obilovin 
a olejnin a poklesu produkce citlivých komodit a chovu dobytka. Podle nově nastavených pravidel 
budou platby na plochu v ČR mnohem nižší, než ve všech okolních zemích. Obecně lze 
s podporou malých zemědělců souhlasit, ale nesmí se zapomínat na zemědělce střední a velké, 
kteří se více zaměřují na produkci citlivých a méně ziskových komodit. Avizovaný časový rámec je 
nerealistický a vláda by měla hledat shodu na evropské úrovni na prodloužení přechodného 
období o jeden rok. 
Ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula připomněl, že od vstupu do EU je zemědělský sektor 
ziskový, ale zaměstnanci patří mezi nejhůře odměňované. Podařilo se vyjednat další finanční 
prostředky pro tento sektor v řádech miliard Kč s cílem pomoci především pěstitelům citlivých 
komodit a chovatelům dobytka. 
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka doplnil, že bylo 
dohodnuto další navýšení stávající alokace o 2 až 3 mld. Kč pravděpodobně cestou slevy na 
sociálním pojištění. 
Viceprezident KZPS ČR Ing. Martin Pýcha upozornil, že deklarovaná ziskovost zemědělského 
sektoru ještě neznamená, že je celý sektor zdravým ekonomickým prostředím. 
Předseda ASO ČR Bohumír Dufek požádal o schválení rozšíření kolektivní smlouvy Ministerstvem 
práce a sociálních věcí. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál s tím, že sociální partneři trvají na svých výhradách a nesouhlasném stanovisku ke 
strategickému plánu.  
 
 
Řízení 165. Plenární schůze RHSD ČR převzal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních 
věcí Ing. Marian Jurečka 
 
 
Bod 1.3 Stav implementace programů fondů EU a příprava programového období 

2021 – 2027 
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.představil předložený 
materiál a zaměřil se především na stav čerpání prostředků z minulého programového období a na 
přípravu programového období 2021 – 2027. V rámci minulého období je vlivem nedokončených 
projektů v ohrožení částka 1,3 mld. Kč, aktuálně probíhají jednání se zástupci Evropské komise 
o možnosti prodloužení pravidla n+3 na n+4 nebo o možném fázování projektů mezi dvě období, 
nicméně výsledek nelze zatím předjímat. Pozdní zahájení nového období není způsobeno ČR, 
která jinak patří mezi nejvíce připravené země v EU, ale zpožděním na straně Evropské komise, 
a je tak pro všechny evropské země stejné. V nejbližší době již dojde k vyhlašování prvních výzev. 
Vzhledem k aktuální situaci je pravděpodobné, že ještě dojde k úpravě stávající Dohody 
o partnerství. 
Prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák připomněl, že možnost čerpání prostředků z evropských 
zdrojů bude důležitá zejména v příštích dvou letech, kdy lze očekávat problémy při financování ze 
státního rozpočtu. Nové období začíná s historicky největším zpožděním a nezáleží přitom, kým je 
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způsobeno, protože společně se špatně fungujícími Národním plánem obnovy a Modernizačním 
fondem v konečném důsledky chybí peníze z evropských zdrojů právě v období, kdy by vzhledem 
k ekonomické situaci byly nejvíce potřeba. 
Předseda ČMKOS Josef Středula připomněl, žedůležitá je efektivita čerpání prostředků, tedy zda 
poskytnuté peníze skutečně pomohly. Problémem je, že přislíbené finanční prostředky 
dramatickým způsobem ztratily svou hodnotu, což může ohrozit mnoho projektů.  
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. reagoval na uplatněné 
připomínky. V případě Národního plánu obnovy přetrvává problém spočívající v nedostatečné 
připravenosti projektů i jednotlivých resortů. Rozpočet Modernizačního fondu bude navýšen o 250 
mld. Kč a i vzhledem k aktuální situaci se pracuje na úpravě alokací. Problémy s některými 
klíčovými projekty jsou indikovány i v případě Fondu pro spravedlivou transformaci. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
 
Bod 1.4 Flexibilita trhu práce a zaměstnávání zahraničních pracovníků 
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka zopakoval snahu vlády 
o větší zapojení uprchlíků na trh práce, jež však nevyřeší problémy, s nimiž se trh práce potýká, je 
proto zapotřebí realizovat i další úpravy podmínek pracovní migrace. Je diskutováno nastavení 
kvót pracovní migrace i otevření pracovního trhu uchazečům z dalších zemí, mezi něž patří např. 
Arménie.Vláda se snaží vnímat požadavky uplatňované zaměstnavateli, ale musí respektovat 
i oprávněné připomínky odborů stran dodržování pravidel zaměstnávání nebo nezbytnosti 
potřebné infrastruktury.  
Předseda ČMKOS Josef Středula důrazně varoval před narušováním systému sociálního pojištění 
prostřednictvím snižování odvodů, takový přístup je extrémně nebezpečný a argumentace nízkým 
počtem takto podpořených zkrácených pracovních úvazků nemůže obstát. Proto odbory 
s navrženou podporou zkrácených úvazků nemohou souhlasit. 
Viceprezident SP ČR Mgr. Jan Rafaj, MBA připomněl, že opatření na trhu práce by měla vycházet 
z analýzy demografického vývoje, z níž vyplývá každoroční negativní bilance 30 tisíc pracovníků 
bez šance tento vývoj v nejbližších letech zvrátit. Tento nepříznivý demografický vývoj není ze 
strany státu strategicky řešen, ani není nastaveno pravidlo dotační podpory tvorby jen nových 
pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou. Mělo by proto dojít k maximálnímu otevření 
pracovního trhu alespoň pro kvalifikované profese. V tomto kontextu je v materiálu navržené 
navýšení kvót možno chápat jako první krok, k němuž je však třeba přistoupit bezodkladně. 
Koncept zvýhodnění zkrácených úvazků je jedním z pozitivních kroků, ač ho není možné přijmout 
bez výhrad. Pokud bude tento systém fungovat dle očekávání, přinese vyšší zaměstnanost a tím 
i vyšší příjmy veřejných rozpočtů, výpadku příjmů ze sociálního pojištění se tak není třeba obávat. 
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. principiálně podpořil navrženouúpravu zkrácených 
pracovních úvazků jako nástroj zvýšení flexibility pracovního trhu, dílčí problémy spatřuje jen 
v parametrickém nastavení. Vzhledem k napjaté situaci na trhu práce je postup vlády v oblasti 
zaměstnávání zahraničních pracovníků velmi pomalý a zaměstnavatelé proto vyzývají vládu 
k urychlené relokaci kvót na další země. 
Prezident KZPS ČR Jan Wiesner požádal o předání písemného stanoviska KZPS ČR, jež je 
i přílohou záznamu z jednání plenární schůze,Úřadu práce ČR tak, aby tento orgán mohl k němu 
přijmout stanovisko před plánovaným jednáním poradního sboru ÚP ČR. 
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková 
upozornila na možné další snížení příjmů sociálního systému při aplikaci slevy na sociálním 
pojištění v zemědělství. V případě zkrácených pracovních úvazků navrhla, aby při práci nad rámec 
zkráceného úvazku až do výše plného úvazku byla odměna za práci stanovena jako práce přesčas 
a nikoliv výpočtem z průměrné mzdy. Závěrem připomněla nutnost řešení otázky pracovních 
agentur, s nimiž je mnoho negativních zkušeností. 



Úřad vlády České republiky 
Rada hospodářské a sociální dohody ČR  
 

 

Strana 7 (celkem 7) 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka shrnul proběhlou 
diskusi a zdůraznil, že je přesvědčen o pozitivním efektu navržené podpory zkrácených pracovních 
úvazků i na bilanci sociálního pojištění. U navržené slevy na sociálním pojištění v sektoru 
zemědělství je tento krok stále předmětem diskusí na pracovní úrovni a měl by se týkat výlučně 
těch, kteří produkují citlivé komodity. 
 

Z á v ě r: 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený 
materiál. 
 
Strana odborů důrazně varuje před snižováním odvodů a narušováním systému sociálního 
pojištění. 
 
Strana zaměstnavatelů vyzývá vládu k bezodkladnému navýšení a relokaci kvót 
zaměstnávání zahraničních pracovníků. 
 
 
 
 
Po projednání všech bodů programu 165. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody 
ČR poděkovalmístopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian 
Jurečkaúčastníkům Plenární schůzea její zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
Zpracoval: 
Mgr. David Kadečka 
výkonný sekretář 
RHSD ČR 


