Tisková zpráva PO - Velké podnikatelské svazy jednaly na tripartitě o novele Zákoníku práce.
Praha, 17.06.2019 Takzvaná velká novela Zákoníku práce má vyjít v platnost od července 2019 a
jednou z největších změn je výše koeficientu mechanismu podle kterého se bude nastavovat
minimální mzda. Jednání ovšem opět proběhlo bez větší konzultace s podnikatelskou veřejností. V
podstatě se jednalo o dohodu mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR, zástupci zaměstnavatelských
odborů a MPSV.
Téma minimální mzdy je trnem v patě všech malých podnikatelů. Ministerstvo práce dlouhodobě bez
předchozích konzultací a ve spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnanců vykřikuje
přemrštěné návrhy, mimo jiné například to, že by minimální mzda měla odpovídat přibližně 50%
průměrné mzdy, což by mělo naprosto katastrofický dopad právě na ty nejmenší podnikatele a
živnostníky.
Další zásadní změnou s platností od ledna 2020 je návrh týkající se doby dovolené na zotavenou.
Skupina poslanců KSČM a zástupci odborů chtějí prosadit zákonný nárok na dovolenou v délce pěti
týdnu. MPSV tvrdí, že by toto ustanovení odstranilo nerovnosti mezi zaměstnanci s nerovnou délkou
dovolené a také by pomohlo zamezit stoupajícímu trendu syndromu vyhoření.
Podnikatelské odbory s tímto ustanovením zásadně nesouhlasí, neboť by mimo jiné znamenalo
likvidační zásah do práv a ekonomické situace těch, kteří opravdu vytvářejí hodnoty - živnostníků a
podnikatelů.
Vyjádření Radomila Bábka, předsedy výboru Podnikatelských odborů:
Zákoník práce v aktuálním znění je socialistický přežitek, který především zvýhodňuje jednu stranu,
namísto aby upravoval zákonem vybrané situace vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel. Opět se
tedy jedná o tom, jak zvýhodnit zaměstnance proti podnikatelům a navíc bez jejich zástupců. To
rozhodně odporuje zásadám dobrého chování státní správy. Podnikatelské odbory se hlásí o své
právo zastupovat živnostníky a podnikatele v tripartitě a začnou v tomto smyslu podnikat legální
kroky.
Podnikatelské odbory vyzývají vládu, aby přizvala delegaci Podnikatelských odborů do Rady
hospodářské a sociální dohody ČR jako právoplatného zástupce živnostníků a malých
podnikatelů.
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