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I.
ÚVOD
Vážení ètenáøi,
právì jste otevøeli propagaèní Sborník projektu, na kterém spolupracovali všichni ètyøi
sociální partneøi zastoupení v Radì hospodáøské
a sociální dohody ÈR. Na úrovni ÈMKOS byl
realizován již od 1. bøezna 2008 pod zkráceným
názvem „Posilování sociálního dialogu“.
Tento Sborník dostáváte do rukou v období,
kdy se v mnoha oblastech našeho života promítají negativní dopady souèasné krize. By• její
nástup nebyl v dobì pøíprav a vzniku projektu
zøetelný, pøesto jsme již tehdy s pøispìním zdrojù z Evropského sociálního fondu
smìøovali klíèové aktivity projektu ke zlepšení informovanosti a pøedevším
úrovnì vzdìlanosti odboráøù a zamìstnancù.
Narùstající existenèní problémy stále radikálnìji ovlivòují život mnoha lidí.
Proto se je snažíme cestou Regionálních poradenských center informovat o dostupné pomoci, poskytovat jim dostatek kvalitních informací prostøednictvím
webového portálu www.socialnidialog.cz a vzdìlávacími aktivitami je lépe orientovat v souèasné situaci.
Sborník informuje o prùbìhu a výstupech z jednotlivých fází projektu, který
je svým rozsahem pro ÈMKOS zcela výjimeèný. Jsem rád, že prostøednictvím
tohoto projektu jsme mohli konkrétnì reagovat na aktuální potøeby mnoha èlenù
odborù a zamìstnancù. V tomto budeme i nadále pokraèovat.

Mgr. Zdenìk Málek
místopøedseda ÈMKOS
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II.
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

„Posilování sociálního dialogu s dùrazem
na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojù
a rozvoj kvality služeb sociálních partnerù“
Zkrácený název:
Gestor projektu:
Pøedkladatel projektu:
Partneøi:

Realizace projektu:
z toho ÈMKOS:

Posilování sociálního dialogu
MPSV ÈR - (OP LZZ)
Svaz prùmyslu a dopravy ÈR (SPÈR)
Èeskomoravská konfederace odborových svazù (ÈMKOS)
Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù
(KZPS)
Asociace samostatných odborù (ASO)
1.3.2008 – 31.5. 2010 (27 mìsícù)
1.3.2008 – 28.2. 2010 (24 mìsícù)

Ministerstvo práce a sociálních vìcí schválilo dne 29.8.2008
„Struènou charakteristiku projektu” v následujícím znìní:
Struèný obsah projektu
Z dlouhodobé spolupráce organizací sociálních partnerù v ÈR, tj. ÈMKOS, ASO, SP
ÈR a KZPS, byla zjištìna potøeba posílení vnitøních kapacit jednotlivých institucí, která
pøispìje k zavádìní moderních systémù øízení smìrem k zastøešovaným organizacím,
regionálním strukturám a podnikùm. Dùraz bude kladen na øízení a rozvoj lidských zdrojù
vèetnì zabezpeèení efektivního a komplexního poradenství v oblasti pracovního práva,
sociálního dialogu a motivace pro další vzdìlávání. S využitím moderních IT systémù
bude posilován a zkvalitòován tok informací uvnitø struktur sociálních partnerù i mezi
nimi. Výsledkem bude zlepšování a prohlubování komunikace zamìstnavatelsko zamìstnanecké sféry, a to zejména z pohledu rozvoje sociálního dialogu na všech úrovních. Cílem
sociálních partnerù je poskytování služeb svým èlenùm na úrovni evropských standardù.
Oblast vstupního a prohlubujícího vzdìlávání bude zamìøena na vzdìlávací procesy, které
budou pøispívat ke zvyšování adaptability zamìstnancù, rozšíøí konkurenceschopnost
podnikù a organizací a v neposlední øadì povedou k posílení konkurenceschopnosti Èeské
republiky. Projekt je rozdìlen do 16 klíèových aktivit, které jsou dále v tomto materiálu
konkretizovány.

Charakteristika hlavních cílù projektu
Zámìrem projektu je zvýšení a rozšíøení znalostí, profesních kompetencí a schopností
managementu a zamìstnancù institucí sociálních partnerù a dále obecnì zamìstnavatelù
a zamìstnancù v problematikách pracovnì právních vztahù, sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání, ekonomických, jazykových, technologických a projektových. Dále pak
zkvalitnìní procesu moderního zpùsobu øízení a zejména pak zkvalitnìní poskytovaných
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služeb evropských standardù na národní, regionální a podnikové úrovni. Souèástí tìchto
služeb bude zejména poskytování poradenství prostøednictvím poradenských center pro
zamìstnavatele a zamìstnance v regionu a poskytování odpovídajícího toku informací,
které budou mít za cíl zkvalitnìní tripartitních a bipartitních konzultací a budou zabezpeèovat propojení do evropského sociálního dialogu.

Zdùvodnìní potøebnosti projektu
Organizace sociálních partnerù si
stále více uvìdomují svùj podíl odpovìdnosti za otázky zamìstnanosti spojené se
sociálním dialogem na všech úrovních.
Zkušenosti pøedcházejících projektù
odhalily nutnost rozvoje oblasti poradenství v otázkách kolektivního vyjednávání,
pracovnì právních vztahù, motivace pro
další vzdìlávání (profesní, zájmové).

Jednání øídícího týmu projektu
Potøeby, které je nutno zabezpeèovat, lze charakterizovat takto:
a)

zvýšení kapacity sociálních partnerù, kde kapacita je chápána jako schopnost osob
zastupujících „SP“ v rozvoji sociálního dialogu. Tyto schopnosti je nutné rozvíjet
odborným vzdìláváním v širokém spektru oblastí od pracovnì právních, finanèních
po komunikaèní;

b)

zlepšení fungování a efektivity vnitøního aparátu organizací „SP“, které pak budou
poskytovat lepší servis, poradenství, konzultaèní èinnosti v oblastech rozvoje
lidských zdrojù, právních, ekonomických, technologických a dalších;

c)

profesionální vystupování „SP“ ÈR pøi jednáních na národní i evropské úrovni zejména pøi evropském sociálním dialogu, kde jsou prezentovány názory za celou ÈR.

Projekt svým zamìøením a charakterem cílù navazuje kromì priority OP LZZ i na
øadu dalších klíèových strategických dokumentù jak národních (Národní rozvojový plán,
Strategie rozvoje lidských zdrojù pro ÈR, Národní akèní plán zamìstnanosti a strategické
dokumenty jednotlivých krajù), tak unijních, pøedevším na Lisabonskou strategii.

Cílová skupina
Sociální partneøi, jejich organizace a jejich zamìstnanci.
Projekt je zpracováván za úèelem pomoci cílové skupinì. Na základì šetøení z loòské
ho roku bude provedena analýza potøeb cílových skupin v úvodu projektu, která je vhodným nástrojem k posouzení celkové poptávky cílové skupiny po detailních a relevantních
náplních projektu i ke zhodnocení jeho udržitelnosti. Její zpracování nám umožní:
§definovat detailní možnosti a zpùsoby dosažení cíle a jejich pøedpokládaný dopad;
§udìlat si pøedstavu o velikosti cílové skupiny a pøípadnì uzpùsobit, rozšíøit èi zinten-

zivnit jednotlivé vzdìlávací i poradenské aktivity, která se aktivnì do projektu zapojí;
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§zjistit skuteèné potøeby cílové skupiny a na jejich základì pøipravit detailní harmono-

gram jednotlivých obsahových èástí daných vzdìlávacích akcí a vyhodnotit nutnou
obsahovou náplò webového portálu;
§kriticky zhodnotit souèasné schopnosti sociálních partnerù, služby a poradenství

poskytované cílové skupinì.
Aktivity projektu jsou zamìøeny na vzdìlávání, informování a poradenství. Dùležitým cílem projektu je zvýšení adaptability zamìstnavatelù a jejich zamìstnancù, kteøí mají
vazbu na sociální partnery, zvýšení vzdìlanosti a informovanosti tìchto subjektù a poskytnutí širokého spektra informací, know-how a poradenství.

Popis klíèové aktivity projektu
01 Diagnostika cílù pro sociální partnery
Tato aktivita bude zajiš•ovat definování a nalezení odpovìdí na následující otázky: Co
dalšího zamìstnavatelé a zamìstnanci od sociálního partnerství oèekávají? Jak rozšíøit èi
detailnìji specifikovat v rámci tohoto projektu dosažení jejich oèekávání?
V rámci této etapy každá z institucí sociálních partnerù vypracuje strategický dokument, s jehož pomocí budou definovány jednotlivé požadavky, cíle a pøedstavy. Zároveò
nastíní možnosti øešení souèasných problémových situací.
Jedná se o dlouhodobou cílevìdomou èinnost, která bude mimo jiné zajiš•ovat poskytování informací veøejnosti a zároveò získávání zpìtné vazby a dalších informací od
veøejnosti (èlenské základny).
02 Diagnostika institucionálních procesù – Analýza souèasného organizaèního uspoøádání
Analýza silných a slabých stránek informaèních tokù v institucionálních procesech,
porovnání vstupù a výstupù jednotlivých procesù a jejich návazností. Výsledkem této analýzy budou doporuèení ke zlepšení.
Cílem je ovìøení oprávnìnosti požadavkù na kvalifikaci pracovníkù pøi uplatnìní
rovných pøíležitostí. Projekt pøedpokládá realizaci analýzou doporuèovaných opatøení.
Nezbytnou souèástí této etapy je otevøená komunikace se zamìstnanci o plánovaných
opatøeních a o tom, co jim zmìna pøinese pozitivního a co se od nich oèekává. Žádná
zmìna nemùže úspìšnì probìhnout bez souhlasu zamìstnancù organizace. Je nutné
vytvoøit vhodné sociální klima a nepodcenit sociálnì psychologické aspekty zamìstnancù
sociálních partnerù.
Hlavními pøínosy budou:
1)

Poznání silných a slabých stránek zabìhnutých procesù instituce jako pøíležitosti
k jejich zlepšení.

2)

Stanovení odpovídající struktury pracovních míst z hlediska kvantity i kvality –
požadavkù na pracovní místa (pracovní èinnost a její podmínky, nároky na kvalifikaci, motivaci a stimulaci k vykonávání práce, finanèní ohodnocení, kariérový
postup).

3)

Úspora penìz a èasu do budoucna.
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4)

Zlepšení prùhlednosti èinností z pohledu vzájemné spolupráce odborných útvarù
a dále z pohledu jak vrcholových orgánù, tak i èlenských základen.

5)

Definování nejdùležitìjších èinností sociálních partnerù jako základ procesnì
orientovaného systému øízení. Vytvoøení pøedpokladù pro tvorbu a rozvoj procesního
modelu.

03 Analýza pracovních míst – zamìstnancù a osob sociálních partnerù (na
stranì zamìstnavatelù)
ÈMKOS se nepodílí.
04 Analýza vzdìlávacích potøeb
Dle definic sociálních partnerù se v Èeské republice nenacházejí jiné instituce, které
by mohly jejich role v pracovnìprávní oblasti zastat a jejich další vzdìlávání je nezbytnou
èinností k poskytování kvalitních služeb a zajištìní efektivního vedení sociálního dialogu
i kolektivních vyjednávání.
Analýza vzdìlávacích potøeb je soubor metod, které umožòují urèit vzdìlávací
potøeby jednotlivcù s cílem vytvoøit podmínky pro celoživotní uèení v kontextu rovných
pøíležitostí. Mezi základní nástroje analýzy patøí napø.: Development Centre, dotazníky,
strukturované rozhovory, modelové situace a další analytické metody. Aktéry budou
všichni zamìstnanci sociálních partnerù. Hlavním úèelem bude sestavení reprezentativního vzdìlávacího plánu instituce s cílem správnì identifikovat klíèové oblasti rozvoje
svých zamìstnancù. Bude dosaženo:
§Identifikace skuteèných potøeb sociálních partnerù v oblasti vzdìlávání.
§Sestavení efektivních vzdìlávacích programù zacílených na reálné potøeby instituce

a jejich zamìstnancù.
05 Vstupní vzdìlávání
Pro novì nastupující zamìstnance s cílem seznámení se s organizací jako takovou,
jejím fungováním, organizaèní strukturou atd., nutno doplnit o další metody jako napø.:
mentoring, kouèing, stínování pracovníkù.
Systém trainee programù je výhodný jak pro sociální partnery, tak pro samotného
uchazeèe. Dojde k ovìøení toho, zda studijní výsledky uchazeèe odpovídají jeho skuteèným dovednostem a naplòuje jeho pøedstavy z hlediska pracovního i mimopracovního.
06 Prohlubující vzdìlávání A
Pracovnì právní vztahy
Oblast BOZP
Sociální dialog
Oblast RLZ a motivace pro další vzdìlávání
07 Prohlubující vzdìlávání B
Komunikace a vyjednávání
Stres na pracovišti
Osobnostní rozvoj
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08 Prohlubující vzdìlávání C
Jazykové vzdìlávání
Motivace pro vzdìlávání
Problematika EU
Výpoèetní technika
09 Kompletní pøíprava kvalitního technologického a informaèního zázemí
Jde o soubor procesù a zmìn, které umožòují urèit a pøipravit sociální partnery na
delší èasové období, na technologické zmìny. Jedná se pøedevším o zdokonalení èi znovu
vybavení nìkterých oddìlení informaèními a komunikaèními technologiemi, vybavení
kvalitními a legálními softwary pro standardní i nadstavbovou práci a komunikaci, VPN
tunel – dálkové pøipojení k serveru. Cílem je zvýšení efektivity práce, podpora èinností
sociálních partnerù a rozšíøení možností uplatnìní zkušeností a znalostí jejich pracovníkù.
V rámci projetu bude analyzován souèasný stav a podrobnì definován cílový stav. Na
základì tìchto informací bude vytvoøen plán realizace.
10 Vytvoøení webové platformy www.socialnidialog.cz (web. portál)
Platforma www.socialnidialog.cz bude zahrnonvat:
§
aktuální zprávy z jednání tripartity,
§
výsledky kolektivního vyjednávání,
§
aktualizovaná znìní zákonù,
§
zákony a vyhlášky k pøipomínkám,
§
dokumenty Rady Evropské unie,
§
on-line právní poradna,
§
diskuzní fórum,
§
a další analýzy potøeb sociálních partnerù.

11 Modernizace webových stránek jednotlivých sociálních partnerù
Webové stránky sociálních partnerù mohou obsahovat celkem 3 èásti:
§Prezentace sociálního partnera vùèi široké veøejnosti, plnohodnotné jazykové mutace

stránek tìchto internetových stránek.
§Prezentace vùèi èlenské základnì – intranetový pøístup k informacím a aplikacím

pøístupným èlenské základnì na základì registraèních údajù.
§Podpora èinnosti sekretariátu – intranetové stránky pro práci pracovníkù (využití

groupwaru, sdílený kalendáø, sledování dovolených, kontakty a další informace,
e-learning, podpora project managementu, znalostní báze atd.).
Webové stránky budou splòovat pøedevším následující požadavky:
§Jednotný vzhled – viz Corporate identity.
§Pokroèilý systém editace za zachování jednotného vzhledu stránek, možnost úprav

webových stránek pracovníky sociálních partnerù na základì oprávnìní.
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§Rychle najít, co hledám – vyhledávání podle rùzných kritérií (newton).
§Pøístupnost stránek handikepovaným osobám, pøípadnì pro uživatele, kteøí nemo-

hou naplno využívat všech vstupních nebo výstupních zaøízení (napø. uživatelé
pouze s klávesnicí) – jedná se nám o zapojení zamìstnancù sociálních partnerù
s handikepem èi vážnìjším postižením, jejiž práce s poèítaèem je v mnoha ohledech
složitìjší.
§Vícejazyènost.
§Pøístup z mobilních zaøízení (textová podoba stránek).
§Pøehlednost spojená s uživatelskou použitelností.
§Úplnost a aktuálnost informací.
§Kompatibilita webu se všemi nejrozšíøenìjšími webovými prohlížeèi.

12 Vytvoøení corporate identity jednotlivých sociálních partnerù
Corporate identity pøedstavuje jednotný vizuální styl firmy, zpùsob, jakým se spoleènost prezentuje navenek. Nejedná se tedy pouze o webové stránky, potøeba jednotné
vizuální formy se týká všech propagaèních materiálù, napø.: merkantilní tiskoviny
(vizitky, hlavièkové papíry, obálky), firemní dokumenty (šablony zpráv, smlouvy), reklama (katalogy, letáky, inzeráty), elektronické dokumenty (šablony pro email èi projektor).
Významnou roli hraje v Corporate identity první dojem, celkový pocit a estetické zpracování. Pøi tvorbì Corporate identity budou respektovány environmentální aspekty a princip rovných pøíležitostí.
Tato klíèová aktivita byla z projektu rozhodnutím MPSV ÈR v y ø a z e n a.
13 Vytvoøení sítì poradenských center
V rámci projektu budou zøízena poradenská centra, která budou plnit úlohu zprostøedkovatele informací v oblasti pracovnì právních vztahù a sociálního dialogu na
regionální úrovni (vyjma NUTS II Praha) jak na stranì odborové, tak i zamìstnavatelské.
V souvislosti s tím budou u jednotlivých sociálních partnerù zøízena pracovní místa
junior konzultantù pro rozvoj lidských zdrojù mající za cíl podporovat a motivovat
pracovníky k dalšímu profesnímu vzdìlávání a organizace k podpoøe vzdìlávání jako
systému zvyšování kvalifikace.
Hlavním cílem je smìøovat k vytvoøení regionálního systému poradenských a konzultaèních støedisek sociálních partnerù, kde budou k dispozici junior konzultanti za úèelem
poskytování informací v oblasti pracovnì právních vztahù, krajského sociálního dialogu
a s možností úèasti nezávislého pozorovatele na kolektivním vyjednávání.
14 Pøenos zkušeností a pøíkladù drobné praxe ze zahranièí
Bude vytvoøena databáze pøíkladù dobré praxe v oblasti sociálního dialogu. Tyto nástroje budou zahrnovat ucelené projekty, zajímavé poèiny, dobré zkušenosti, aktivity nebo
akce pøipravené a realizované na rùzných úrovních sociálního dialogu. Pøíklady dobré
praxe mají sloužit pøedevším jako inspirace pro další poèiny sociálních partnerù a pøíp.
další organizace a pøispìt tak k postupnému zavádìní tìchto mechanismù v celé šíøi
sociálního dialogu. Databáze bude prùbìžnì aktualizována a doplòována o nové pøíklady.
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V rámci této etapy budou organizovány kulaté stoly sociálních partnerù. Budou
poøádány workshopy za úèelem výmìny zkušeností a informací zúèastnìných partnerù se
zahranièím.
Pøedevším v této etapì bude mezinárodní spolupráce hrát významnou roli. Spolupráce s evropskými sociálními partnery umožní pøenos zkušeností a dobré praxe ze zahranièí, efektivnìjší komunikaci, rozvoj odborných znalostí a další.
15 Øízení projektu
Zabezpeèovat øízení, organizaci a koordinaci jednotlivých aktivit projektu. Vedení
výkaznictví, dodržování obsahového, èasového a finanèního harmonogramu projektu.
Zajištìní kontroly auditorem ÈMKOS. Zabezpeèení výbìrových øízení dle metodiky OP

Realizaèní tým projektu ÈMKOS a zástupci RPC PZ
16. Publicita projektu
V rámci realizace jednotlivých aktivit projektu budou využívány nástroje komunikace
a publicity, pøedevším internet, tištìné materiály, komunikace s médii, propagaèní pøedmìty apod.
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III.
VYJÁDØENÍ PARTNERA V PROJEKTU
3.1 Svaz prùmyslu a dopravy ÈR
Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi,
dovolte mi na úvod sborníku napsat pár slov za
Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky – realizátora
a pøedkladatele projektu „Posilování sociálního dialogu
s dùrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských
zdrojù a rozvoj kvality služeb sociálních partnerù“.
Jako jeden z hlavních tvùrcù zámìru a následných
úprav projektu a posléze jako hlavní koordinátorka
projektu jsem stále plná dojmù i pøedstav o prùbìhu
sociálního dialogu v ÈR.

Mgr. Anna Chvojková

V této dobì procházíme velkými spoleèenskými
koordinátorka projektu
a ekonomickými turbulencemi. Jsme svìdky hluboké
svìtové ekonomické krize, dochází k destabilizaci jistot zamìstnavatelù i zamìstnancù
a ke zmìnám tržních podmínek. Víc než kdy jindy pøicházíme do kontaktu s problémy,
které se pøenášejí na pùdu sociálních partnerù, a v rámci našeho projektu se snažíme
reagovat na aktuální situaci a trendy.
Projekt a celá jeho koncepce vzešla z dlouhodobé spolupráce organizací sociálních
partnerù a to Svazu prùmyslu a dopravy ÈR jako realizátora a pøedkladatele projektu
a partnerù Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù, Èeskomoravské
konfederace odborových organizací a Asociace samostatných odborù. Z pøedchozích
projektù a zkušeností byla zjištìna potøeba posílení vnitøních kapacit a aparátù výše
uvedených institucí, které povedou k zavádìní moderních systémù øízení. Toto posílení
má dlouhodobý dopad na zlepšování komunikace zamìstnavatelsko-zamìstnanecké sféry.
Klíèové aktivity projektu vedou k vytvoøení a zavedení nových moderních zpùsobù øízení
organizace, zejména øízení lidských zdrojù a stanovování vzdìlávacích potøeb èlenských
základen sociálních partnerù. Pokud mají sociální partneøi poskytovat služby a servis
evropských standardù, musí si uvìdomit, že se zmìnami a zvýšením pracovní efektivity je
tøeba zaèít u sebe a poté pøedávat dobré zkušenosti zastøešovaným organizacím. Výstupy
tìchto klíèových aktivit svìdèí o tom, že se nám naše námaha vyplatila a sociální partneøi
vytvoøili v rámci svých sítí centra poskytující poradenství, informace a samotné vzdìlávání
zamìstnavatelùm a zamìstnancùm zamìøené na doplòování, rozšiøování a zvyšování
znalostí a jejich uplatnìní v rùzných oblastech pomocí efektivní spolupráce se vzdìlávacími organizacemi.
Hlavním zámìrem projektu bylo a stále ještì je zlepšení fungování
a efektivity vnitøního aparátu organizací sociálních partnerù, kteøí pak
cílovým skupinám poskytnou lepší servis, poradenství, konzultaèní
èinnosti v oblastech rozvoje lidských zdrojù, právních, ekonomických,
technologických a dalších. Zároveò je prioritou profesionální vystu-
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pování zástupcù sociálních partnerù ÈR pøi jednáních na regionální, národní i evropské
úrovni a kvalitní zabezpeèení agendy, podporující representativnost sociálních partnerù
na mezinárodním poli (podpora jazykového, odborného, technického vzdìlávání zamìstnancù a spolupracujících osob sekretariátù svazù a odborù a využívání moderních zpùsobù komunikace).
V rámci projektu jsme si jako partneøi dali za cíl vytvoøit souhrnný webový portál pro
sociální partnery s aktualizací témat, která se na poli sociálního dialogu odehrávají,
legislativními analýzami, poradenstvím, ekonomickými názory a další. Sociální partneøi
se snaží v rámci svých možností pøistupovat operativnì ke každému problému, ale
vzhledem k sílícím vlivùm globalizace, zrychlování pøenosu informací a jejich množství
byla více než nutná kompletní reorganizace sociálního dialogu, jejímž hlavním cílem bylo
zkvalitnìní služeb sociálních partnerù a jejich zvýšená efektivita. Tento projekt jako vùbec
první svého druhu se zamìøil na vyplnìní výše zmínìných mezer a pøispìl i k rozšíøení
povìdomí veøejnosti o sociálním dialogu.
Souèasný stav sociálního dialogu v ÈR má za sebou již více než patnáctiletou historii,
nicménì v posledních letech není patrný žádný vývoj, pouze stagnace. Ve srovnání se
západními evropskými státy je èinnost sociálních partnerù znaènì omezená a sociální
dialog se toèí pouze operativnì kolem aktuálních legislativních problémù. Problematika
sociálního dialogu však zahrnuje koncepèní øešení, pøedcházení problémù, odborné
diskuse, pravidelné vzdìlávání, informování veøejnosti a to vše jako soubor aktivit, které
cílenì pøispìjí k ekonomickému rùstu vyspìlého státu. V ÈR se tak zatím nedìlo, hlavnì
z dùvodu finanèní nároènosti zahájení tìchto aktivit.
Pøi pravidelných schùzkách realizaèního týmu, který jsem vedla jako koordinátorka
projektu a kterého se úèastnili ètyøi hlavní manažeøi za každou organizaci, jsme se snažili
ohodnotit pokrok, kterého jsme dosáhli a odhalit slabá místa, na která se zamìøit v dalších
etapách realizace. V dalším textu Vám spoleènì s hlavní manažerkou za Svaz prùmyslu
a dopravy ÈR pøedstavíme struèný obsah nejdùležitìjších klíèových aktivit a prùbìh jejich
realizace.

Diagnostika cílù pro sociální partnery
Vycházela z analýzy stavu sociálního dialogu a stanovila návazné cíle pro oblast
vedení sociálního dialogu a prostøedky, jak jich dosáhnout. Vycházela ze strategických
a programových dokumentù, z dotazníkových šetøení cílových skupin.
V rámci této etapy každá z institucí sociálních partnerù vypracovala strategický
dokument, pomocí nìhož definovala cíle a pøedstavy svého pùsobení. Tento dokument byl
projednán vedením organizací sociálních partnerù.
V prùbìhu realizace byly zpracovány nástroje k zefektivnìní technik a zjiš•ování
zpìtné vazby pro lepší komunikaci s èlenskou základnou, veøejností a samotnými sociálními partnery do výsledného strategického dokumentu, který se stal hlavním výstupem
klíèové aktivity.

Diagnostika institucionálních procesù
Klíèová aktivita se zabývala pøedevším analýzou silných a slabých stránek informaèních tokù a porovnáním vstupù a výstupù jednotlivých procesù a jejich návaznostmi.
Pro objektivnost byla realizace zadána externím spoleènostem.
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ÈMKOS s ASO se zamìøili na zjištìní zabìhnutých procesù u obou institucí s dùrazem na slabé a silné stránky, možné hrozby a pøíležitosti v další èinnosti odborù se stìžejním dopadem na prùbìh a budoucnost sociálního dialogu.
Diagnostická analýza za KZPS obsahovala SWOT analýzu a vymezení silných a slabých stránek jednotlivých èlenských institucí, rizika ohrožující plynulou podnikatelskou
èinnost na úrovni jednotlivých svazù. Výstup SP ÈR odpovídal svým obsahem komplexní
analýze institucionálních procesù organizace.
Výsledkem analýz byla doporuèení ke zlepšení èinností a procesù v organizacích
sociálních partnerù.

Analýza pracovních míst a personálních èinností
Tato klíèová aktivita byla realizována v plném rozsahu u Svazu prùmyslu a dopravy
ÈR a zpracovatelem byla spoleènost M. C. TRITON, spol. s r.o. Strana odborù se u této
aktivity úèastnila jako pozorovatel za úèelem získání podrobných informací o prùbìhu
této aktivity.
U partnera KZPS se realizace aktivity uskuteènila jako souèást výše uvedené diagnostické analýzy a probìhla na úrovni Koordinaèní rady KZPS, øídícího týmu projektu,
sekretariátu KZSP a sekretariátù svazù. Na základì uvedené analýzy a ve spojitosti
s dalšími klíèovými aktivitami byly jednotlivým subjektùm v Analýze nabídnuty možnosti
na efektivnìjší personální zabezpeèení jejich èinnosti a pøíp. zmìnu skladby stávajících
zamìstnancù.

Analýza vzdìlávacích potøeb
K identifikaci vzdìlávacích potøeb se konala šetøení v obdobích èervenec – záøí 2008
a leden - únor 2009. Tato šetøení probìhla formou pøímého dotazování a také pomocí
on-line dotazníkù. K vyplnìní dotazníkového šetøení byli vyzváni celé èlenské základny
sociálních partnerù.
Na stranì zamìstnavatelù dotazníkové šetøení obsahovalo následující oblasti:

§
sociální dialog,
§
pracovnì právní vztahy,
§
rovné pøíležitosti,
§
ekonomika a úèetnictví,
§
environmentální vzdìlávání,
§
vzdìlávání v oblasti BOZP,
§
mìkké dovednosti související se sociálním dialogem,
§
manažerské a komunikaèní dovednosti pro sociální partnery,
§
jazykové vzdìlávání,
§
vzdìlávání v oblasti problematiky EU pro sociální partnery,
§
vzdìlávání v oblasti výpoèetní techniky.
Vzdìlávací potøeby byly identifikovány také prostøednictvím zájmu o úèast na pøipravovaných kulatých stolech.
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Jednalo se o:

§
problematiku nemocenského pojištìní,
§
problémy zamìstnavatelù s exekucemi na mzdy zamìstnancù,
§
dotaèní pøíležitosti pro podnikatele,
§
reprezentaci podnikatelù v EU.
Dotazníkové šetøení si nekladlo za cíl detailnì zmapovat vzdìlávací potøeby èlenské
základy, ale šlo pøedevším o získání kontaktù na kompetentní zamìstnance a postihnutí
zájmu o nabízené vzdìlávací aktivity.

Vzdìlávání
Vzdìlávání èlenských základen sociálních partnerù a osob zapojených do jednání se
sociálními partnery je alfou a omegou a zároveò silnou stránkou celého projektu. Celkem
má být proškoleno více než šest tisíc osob a již nyní mùžeme konstatovat, že daného cíle
bude dosaženo. Jsme ve dvou tøetinách realizace vzdìlávacích aktivit a už nyní máme
proškoleno více než 80 % celkového poètu. (V rámci projektu bylo plánováno 200
semináøù v minimálnì 10 tematických oblastech a proškolení 6000 osob z cílové skupiny
projektu.)
Nejvìtší zásluhy na realizaci této aktivity bezesporu náleží pracovníkùm v regionech.
Tito regionální pracovníci mìli jistì nelehkou úlohu navázat dobrou komunikaci s podniky a jejich zamìstnanci, která je základem pro sociální
dialog. Své role se také velice dobøe zhostili manažeøi
vzdìlávání, kteøí pracovníkùm v regionech poskytovali
a poskytují nezbytnou podporu a metodické vedení.

Kompletní pøíprava kvalitního technologického a informaèního zázemí
V dnešní dobì je možné zvyšovat efektivitu práce
a spolupráce pøedevším to díky kvalitnímu technologickému a informaènímu zázemí. V rámci projektu tedy
byla realizována øada krokù, jež napomohly ke zlepšení
komunikace a sdílení zkušeností mezi centrálami a pracovišti v regionech. Novì mùžeme napø. pracovat
s groupwarovou aplikací, pøistupovat do vnitøní sítì
organizace vzdáleným pøipojením, využívat online for-

Ing. Alice Èechová
hlavní manažerka SP ÈR

muláøe pro pøihlašování na vzdìlávací akce a kulaté stoly nebo pracovat s aplikacemi na
online dotazníková šetøení.

Vytvoøení webové platformy „www.socialnidialog.cz"
Naprosto inovativní produkt projektu je vytvoøení webové platformy
www.socialnidialog.cz. Jedná se o souhrnné informativní webové stránky s maximálním
množstvím informací pro stranu zamìstnavatelskou i zamìstnaneckou. Webová platforma je bez omezení pøístupná jak pro partnery navzájem, tak pro veøejnost. Celá
platforma je administrována na uživatelsky jednoduchém systému a zahrnuje:

§
Aktuální zprávy z jednání tripartity
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§
Výsledky kolektivních vyjednávání
§
Aktualizovaná znìní zákonù
§
Zákony a vyhlášky k pøipomínkám
§
Dokumenty Rady Evropské unie
§
Diskusní fórum
§
a další.
Souèástí portálu www.socialnidialog.cz. je i webportál ÈMKOS www.e-sondy.cz
prezentující aktuální informace z oblasti sociálního dialogu za odbory. Dále poskytuje
služby právního poradenství pro zamìstnance, na kterých se podílejí i právníci pùsobící
v regionech.

Modernizace webových stránek jednotlivých sociálních partnerù
Klíèová aktivita má napomoci rychlému pøenosu informací z ústøedí jednotlivých
organizací sociálních partnerù k cílovým skupinám. K tomu musí zákonitì dojít pomocí
nepøetržité informovanosti regionálních pracovníkù. Nejjednodušší formou je zøízení
aktivních webových stránek jednotlivých sociálních partnerù s intranetovou bází s možným pøístupem z jakéhokoli poèítaèe, díky èemuž mohou regionální pracovníci komunikovat s ústøedím rychleji a snáze získávat potøebné podkladové materiály pro svou
èinnost a distribuovat analytické výstupy jednotlivých odvìtví a regionù. Zároveò je
vytvoøeno pøímé napojení a propojení webových stránek jednotlivých sociálních partnerù
spoleènì s webovou platformou projektu, èímž vznikl unikátní informaèní zdroj pro cílové
skupiny z øad zamìstnavatelù i zamìstnancù.

Vytvoøení sítì poradenských center
Další ze stìžejních èástí projektu je vybudování sítì regionálních pracoviš•. V rámci
projektu byla zøízena poradenská centra, která plní úlohu zprostøedkovatele informací
v oblasti pracovnì-právních vztahù a sociálního dialogu na regionální úrovni (vyjma
Prahy) jak na stranì odborové, tak i zamìstnavatelské.
Na úrovni SP ÈR vzniklo celkem 7 regionálních kanceláøí a ÈMKOS provozuje regionální centra ve 12 krajích ÈR.

Pøenos zkušeností a pøíkladù dobré praxe ze zahranièí
Obecnì je dobrá praxe úspìšný a efektivní pøístup k øešení problému. Dobrá praxe
obvykle staví na kreativitì a aktivním pøístupu tìch, kteøí jí vykonávají, a znamená také
používání ménì obvyklých metod, které obecnì èiní výkon efektivnìjším.
Pøenos zkušeností se dìl napøíklad prostøednictvím zahranièních stáží a kulatých
stolù s mezinárodní úèastí, uskuteènily se workshopy za úèelem výmìny zkušeností
a informací zúèastnìných partnerù se zahranièím. V rámci zahranièní stáže byly pro
delegované osoby odvìtvových svazù zajištìny vícedenní programy v oblasti sociálního
dialogu na zahranièní partnerské instituci sociálních partnerù za úèelem implementace
zahranièních zkušeností na lokální èeské úrovni.

Øízení projektu
Vlastní realizace projektu je závislá na uplatnìní efektivních zpùsobù øízení. Mezi
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základní aktivity spadají pravidelná setkání øídícího týmu minimálnì jednou mìsíènì
a interní setkání v rámci každé instituce sociálních partnerù jednou za ètrnáct dní. V rámci
této aktivity jsou kontrolovány èinnosti, které vedou ke splnìní požadavkù projektu. I pøes
obèas napjatou atmosféru a množství ad hoc problémù, které se obèas naskytly, je možné
øíci, že jsme jako partneøi projektu došli pokaždé ke shodì a vzájemnou spolupráci je
možné ohodnotit velmi kladnì.
Základním cílem každé schùzky bylo dodat výsledek vèas, v plné funkcionalitì,
s dodrženými náklady. Velký dùraz v prùbìhu této aktivity, která jako stìžejní prostupovala celým projektem, byl kladen na eliminaci možných rizik v prùbìhu øešení
projektu, stejnì jako na monitoring a vyhodnocování zpìtné vazby cílových skupin. Za to
patøí mé podìkování všem ètyøem hlavním manažerùm za jejich pracovitost, prùbojnost
a nasazení.

Zapojení cílové skupiny
Pøi zapojování a získávání cílových skupin jsme využívali své dosavadní zkušenosti
a kontakty. Významným pøínosem bylo zapojení cílových skupin do systematického
a dlouhodobého procesu poradenství a vzdìlávání, což pro mnoho z nich znamenalo
jedineènou pøíležitost zúèastnit se procesu celoživotního uèení a navázat kontakty
s ostatními lidmi v dalších profesích v rámci celé ÈR. Zde svou nezamìnitelnou úlohu
sehráli regionální pracovníci sociálních partnerù, kteøí se cílové skupinì intenzivnì
vìnovali.
Na závìr mi dovolte podìkování celému týmu a zástupcùm jednotlivých partnerù za
jejich trpìlivost, píli, preciznost a dùslednost. S Vaším svolením si nám dovoluji popøát
hodnì úspìchù v dalších letech pøi realizaci èinností, jež pøispívají k rùstu ekonomické
úrovnì v ÈR, a to primárnì podporou podnikatelského prostøedí ze strany zamìstnavatelských svazù a ochranou zamìstnancù ze strany odborových organizací.

Sídlo
Svazu prùmyslu a dopravy ÈR
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3.2 Zapojení Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù
ÈR do projektu „Posilování kapacit sociálních partnerù“
Slovo úvodem
Když jsem byl požádán mým velmi dobrým kolegou a kamarádem, abych ze svého pohledu napsal
èlánek o zapojení Konfederace zamìstnavatelských
a podnikatelských svazù ÈR (KZPS ÈR), mìl jsem
rázem problém. Je možné na nìkolika stranách popsat
proces, který se vyvíjí, má nìjaký zaèátek, v souèasné
dobì se realizuje a bude mít v následující období pokraèování a to se již se pøipravují další projekty. Pøipadalo
mi to jako zachycení dìje místo na filmový pás na sérii
fotografií. Jak se mi to podaøilo, ponechám na Vašem
laskavém uvážení.
Uvedený projekt se nezrodil na zelené louce, ale
Dr. Jan Zikeš
jeho zrod má své souvislosti. Jako první souvislost bych
hlavní manažer KZPS
oznaèil vùbec vytvoøení pilotního projektu, který
garantovala ÈMKOS pod názvem „Vytvoøení a pilotování systému financování rozvoje
lidských zdrojù (dalšího vzdìlávání) sociálních partnerù v oblasti sociálního dialogu
a pracovního práva“. Tento byl èasovì i finanènì limitován, ale ukázal nám své limity
a naznaèil problémy, ale souèasnì jasnì pøedestøel další možnosti a per-spektivy.
Nejde o nic jiného, než je sociální dialog. Slovíèka velmi frekventovaná, ale málokdo si
dovedl pøedstavit, jak postavit na nìm projekt. Na sociální dialog musí být 2 partneøi Zamìstnavatelé a Zamìstnanci. A tito partneøi musí mít potøebu a chu• spolupracovat. Na
druhou stranu je potøeba øíci, že sociální dialog tady probíhal a probíhá a bude probíhat
bez ohledu na nìjaké projekty. Šlo tedy „pouze“ o to na jedné stranì využít stávajících
zkušeností ze sociálního dialogu a na stranì druhé mu pomoci právì projektem èi projekty.
Po ukonèení pilotního projektu bylo ujednáno sociálními partnery, že budou
pokraèovat projektem novým, znaènì širším a také nákladnìjším. Pro tentokrát si vedení
projektu vzal za své Svaz prùmyslu a dopravy ÈR a naše KZPS spolu s obìma odborovými
organizacemi (ÈMKOS a ASO) se stali v projektu partnery. Obì strany – odborová i zamìstnavatelská – si ponechávají v projektu svou urèitou autonomii, zejména co se týèe
obsahu.

Kdo jsme
Nyní by asi bylo úplnì nejsprávnìjší øíci nìco o Konfederaci zamìstnavatelských
a podnikatelských svazù ÈR (KZPS ÈR) a tím osvìtlit svou vnitøní organizaci pro lepší
pochopení fungování projektu. KZPS ÈR je oficiálnì øeèeno otevøené nezávislé zájmové
sdružení, které bylo založeno podle zákona è. 83/90 Sb., o sdružování obèanù. Èlenství
v Konfederaci je samozøejmì dobrovolné. Nutno podotknout, že
èlenskými organizacemi Konfederace jsou pouze zamìstnavatelské
svazy a sdružení, ale nikoliv jednotlivé podniky.
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Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù pøedevším:
1. sdružuje sedm reprezentativních zamìstnavatelských svazù z oblasti stavebnictví,
textilního prùmyslu, malého a støedního podnikání, družstevnictví, zemìdìlství,
dùlního a naftového prùmyslu, døevozpracujícího prùmyslu, školství, zdravotnictví,
kultury a sociálních služeb;
2. zastupuje 23 000 èlenských subjektù s více než 678 000 zamìstnanci;
3. podporuje prosazování specifických zájmù svých èlenù v oblasti legislativy a v dalších
oblastech;
4. formuluje spoleèné podnikatelské a zamìstnavatelské zájmy svých èlenù a prosazuje je
v souèinnosti s pøíslušnými státními orgány, ostatními zamìstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v rùzných formách konzultací s vládou;
5. spolupracuje se Svazem prùmyslu a dopravy ÈR, Hospodáøskou komorou ÈR, Agrární
komorou ÈR, Svazem obchodu a cestovního ruchu ÈR a dalšími organizacemi;
6. je jedním ze sociálních partnerù zastupujícím stranu podnikatelù v Radì hospodáøské
a sociální dohody (Tripartitì).
A nyní ještì pro dokreslení bych mìl vyjmenovat jednotlivé èlenské organizace
KZPS:
1. Asociace textilního-odìvního-kožedìlného prùmyslu (ATOK)
2. Družstevní asociace ÈR, ta je v KZPS prostøednictvím Svazu èeských a moravských
výrobních družstev
3. Sdružení podnikatelù a živnostníkù ÈR
4. Svaz podnikatelù ve stavebnictví v ÈR
5. Unie zamìstnavatelských svazù ÈR
6. Zamìstnavatelský svaz dùlního a naftového prùmyslu
7. Zemìdìlský svaz ÈR
A aby to bylo trochu jednodušší, nebo možná složitìjší bych mìl v krátkosti pøedstavit
jednotlivé èlenské svazy:
1.

Asociace textilního-odìvního-kožedìlného prùmyslu (ATOK):

§
ATOK je nezisková organizace, sdružující právnické a fyzické osoby operující zejména
na stranì výroby v odvìtví textil, odìv;
§
ATOK podporuje a organizuje aktivity posilující konkurenceschopnost textilního
a odìvního odvìtví;
§
ATOK reprezentuje a hájí zájmy svých èlenù ve vztahu ke státním, nestátním
i podnikatelským subjektùm v Èeské republice, EU a zahranièí;
§
ATOK usiluje o pravdivé vnímání významu a postavení textilního a odìvního odvìtví
v èeské ekonomice;
§
ATOK prosazuje rovnoprávné principy výmìny zboží;
§
ATOK rozvíjí zejména ty èinnosti, které jeho èlenové nemohou dobøe vykonávat
samostatnì, nebo je pro nì jejich vykonávání samostatnì ménì efektivní.
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2. Družstevní asociace ÈR, ta je v KZPS prostøednictvím Svazu èeských a moravských výrobních družstev (DA, SÈMVD):

§
poskytuje informaèní, poradenské a konzultaèní služby svým èlenùm v oblasti právní,
sociální, ekonomické, vzdìláni, obchodní a marketingové;
§
zøizuje a spravuje úèelové fondy;
§
organizuje spoleèné expozice na veletrzích, výstavách a kontraktaèních jednáních
v ÈR a v zahranièí a pomáhá pøi vyhledávání obchodních partnerù;
§
pomáhá pøi pøípravì a pøedkládaní projektù umožòujících èerpaní prostøedkù z evropských i tuzemských fondù;
§
zajiš•uje spoleèné marketingové a PR aktivity;
§
vydává periodikum Informaèní pøehled, který je zdrojem informaci pro èleny;
§
vydává èasopis Výrobní družstevnictví, který je urèen pro širokou veøejnost.
3. Sdružení podnikatelù a živnostníkù ÈR (SPŽ ÈR):

§
je zamìstnavatelský svaz soukromých podnikatelù pøevážnì malého a støedního stavu
a živnostníkù, prosazuje a obhajuje zájmy svých èlenù, podporuje je a pomáhá jim;
§
vytváøí podmínky pro dynamický rozvoj malého a støedního podnikatelského stavu,
který považuje za garanta hospodáøské stability státu a sociálního smíru;
§
prosazuje mezi svými èleny zásady tržní ekonomiky s vylouèením nekalé soutìže,
obhajuje a hájí jejich zájmy pøi jednáních s orgány státní správy a odbory;
§
hájí hospodáøská a sociální práva svých èlenù a prosazovat je ve vztahu k orgánùm
veøejné správy, mezinárodním institucím, územním a jiným orgánùm a organizací,
odborovým organizacím a institucím sociálního partnerství;
§
podílí se na tvorbì a zdokonalování právních pøedpisù a formování pravidel hospodáøské, finanèní, daòové a úvìrové politiky vùèi podnikatelùm a živnostníkùm;
§
dohlíží na vytváøení podmínek ochrany hospodáøské soutìže;
§
zaujímá postavení sociálního partnera a vést na své úrovni kolektivní vyjednávání
s pøíslušnými odborovými orgány, uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupnì.
4.

Svaz podnikatelù ve stavebnictví v ÈR (SPS ÈR)

§
sdružení podnikatelù stavební výroby, výroby stavebních hmot a výrobkù pro stavebnictví, projektových a inženýrských organizací;
§
podporuje a hájí zájmy svých èlenù v oblasti:
- legislativy,
- zamìstnavatelské, cenové a finanèní,
- stavebního trhu,
- exportu stavebních prací a materiálù;
§
Svaz je èlenem Evropské federace stavebního prùmyslu FIEC.
5.

Unie zamìstnavatelských svazù ÈR (UZS ÈR)

§
sdružuje ve svých sekcích zamìstnavatelské svazy z oblasti prùmyslu, pojiš•ovnictví,
zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb;
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§
zastupuje tak obchodní spoleènosti, pøíspìvkové a rozpoètové organizace státu, krajù
i obcí i nestátní neziskové organizace, jež v souètu zamìstnávají témìø 400 000
zamìstnancù;
§
již od roku 1990 se Unie podílí na tvorbì a realizaci hospodáøské a sociální politiky ÈR
zejména tím, že formuluje spoleèné zájmy svých èlenù a prosazuje je v dialogu
s Parlamentem ÈR, Vládou ÈR, Asociací krajù ÈR, Svazem mìst a obcí ÈR, odborovými organizacemi a ostatními organizacemi zamìstnavatelù;
§
Unie je úèastníkem legislativního procesu i tvorby rozvojových koncepcí, její pøedstavitelé pravidelnì vystupují s aktuálními stanovisky na plénu Rady hospodáøské
a sociální dohody ÈR i v jejích pracovních týmech;
§
Unie je také zastoupena v øadì dalších poradních orgánù vlády i jednotlivých resortù.
Svého zástupce má rovnìž v Evropském hospodáøském a sociálním výboru;
§
Unie je zakladatelskou organizací Manažerského svazového fondu, podílí se na
zajiš•ování èinnosti CEBRE – Èeské podnikatelské reprezentace pøi EU. Svým
èlenským svazùm poskytuje aktuální zpravodajství z legislativního procesu Èeské
republiky i Evropské unie;
§
do programu spoleèenské odpovìdnosti firem se Unie zapojila podporou èinnosti
Národní rady osob se zdravotním postižením ÈR.
6.

Zamìstnavatelský svaz dùlního a naftového prùmyslu (ZSDRP)

§
je nezávislou a dobrovolnou organizací, sdružující akciové spoleènosti, státní podniky
a další podnikatelské subjekty v uhelném, rudném, uranovém a naftovém prùmyslu
a v oblastech s báòskou èinností související nebo na ni navazující;
§
k hlavním aktivitám ZSDNP patøí zejména problematika nového horního zákona,
energetická koncepce státu a útlumové procesy, vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupnì atd.;
§
je vydavatelem technicko-ekonomického mìsíèníku Uhlí Rudy Geologický prùzkum.
7.

Zemìdìlský svaz ÈR (ZS ÈR)

§
je dobrovolným, nepolitickým a samosprávným sdružením právnických i fyzických
osob pùsobících v oblasti zemìdìlství;
§
plní i funkci podnikatelské zájmové organizace v orgánech sociálního partnerství (tripartita) a v kolektivním vyjednávání v rámci politického systému ÈR;
§
sdružuje 1008 èlenù, z toho 476 obchodních spoleèností a 408 zemìdìlských družstev, sdružených do 48 územních organizací; naši èlenové zamìstnávají 49% pracovníkù, to znamená, že ZS ÈR celoroènì zajiš•uje zásadní podíl zamìstnanosti v zemìdìlství a tím i na celém venkovì;
§
je nejvýznamnìjší zamìstnavatelskou organizací v oblasti zemìdìlství;
§
hlavním pøedmìtem èinnosti je efektivní obhajoba a prosazování zájmù èlenù
v oblasti produkce, jejího odbytu a zhodnocování, úsilí o rozvoj zemìdìlství a venkova
a pomoc èlenùm vp rozvoji jejich podnikatelských aktivit;
§
poskytuje èlenùm služby, poradenský servis a vzdìlávání v oblasti hospodáøské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální;
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§
cílem svazu je sdružovat zemìdìlské podnikatele vytváøející rozhodující èást zemìdìlské výroby a obhospodaøující významný podíl pùdní výmìry ÈR;
§
základní principy výstavby svazu jsou urèeny potøebami moderního podnikání
v evropském zemìdìlství;
§
prosazuje existenèní zájmy svých èlenù, pomáhá vyhovìt nároèným podmínkám
sjednocujícího se evropského trhu, analyzuje agrární politiku, podporuje družstevní
formy podnikání v zemìdìlství a sdružování zemìdìlcù do odbytových družstev;
§
je èlenem Družstevní Asociace ÈR, Mezinárodního družstevního svazu a evropského
seskupení zemìdìlcù COPA/COGECA.

Nìkolik slov k sociálnímu dialogu:
Sociální dialog je modelem, který má za cíl spoleèné øešení problémù a vyrovnávání
zájmù, a sice svou orientací na spoleèné cíle a svou ochotou ke konsenzu a kompromisu.
Institucionální rámec sociálního dialogu vznikl hned na poèátku devadesátých let, kdy se
vláda ve spolupráci s odbory a vznikajícími podnikatelskými a zamìstnavatelskými svazy
rozhodla vytvoøit na národní úrovni trojstrannou dohodovací instituci v podobì tripartity,
Radu hospodáøské a sociální dohody (dále RHSD), název se v prùbìhu doby nìkolikrát
mìnil. Vytvoøené tripartitní orgány - federální i dva národní - vznikly jako spoleèný,
dobrovolný, dohodovací a iniciativní orgán vlády, odborù a zamìstnavatelù. Základní idea
spoèívala v tom, že kromì specifických a mnohdy protikladných zájmù a aktivit jednotlivých partnerù existují spoleèné cíle a pro jejich dosažení je tøeba vyvíjet spoleèné
aktivity, harmonizovat zájmy, hledat konsenzus.
Sociální dialog spoèívá v rùzných formách komunikace mezi zamìstnavateli
a zamìstnanci, pomáhá vytváøet podmínky pro zachování sociálního smíru a kultivované
øešení kolektivních sporù. Zároveò je to nezbytný mechanismus stanovení právního rámce
pro tyto vztahy. Ten tvoøí jak obecnì závazné právní normy, tak smluvní vztahy na
rùzných úrovních. V každém pøípadì je ale žádoucí, aby zejména normy týkající se
sociální politiky v širokém slova smyslu vznikaly za úèasti základních hráèù: zamìstnancù
a zamìstnavatelù, co nejblíže reálnému životu.
Sociální dialog je zejména chápán jako jeden ze zdrojù úspìšné politiky zamìstnanosti. Prostøednictvím kolektivních smluv se sociální partneøi na evropské úrovni
i v rámci jednotlivých státù evropských spoleèenství podílejí formou kolektivního vyjednávání na dotváøení stávajícího právního øádu.
Jde tedy o dvì funkce sociálního dialogu, a to jako nástroje k zajištìní sociálního smíru
a dále nástroje tvorby právních norem. Zkušenosti z nìkterých evropských zemí vycházející z uzavírání tzv. rámcových dohod napovídají, že v oblasti normotvorby lze ponechat
sociálním partnerùm starost o hledání kompromisu, aniž by se vláda pøipravovala
o poslední slovo. Úspìch pochopitelnì není nikdy zaruèen, avšak dosažený kompromis má
mnohem vìtší šanci být respektován jak sociálními partnery, tak zákonodárci. Ukazuje se,
že sociální dialog mùže být i zdrojem závažných spoleèných iniciativ.
Obsahový horizont a dosah sociálního dialogu v EU ovšem pøesahuje rámec sociální
politiky a politiky zamìstnanosti. Nejménì posledních patnáct let sociálního dialogu
v Evropì sledovalo prostøednictvím rùzných sociálních paktù a dohod na národní úrovni
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regulaci rùstu mezd v závislosti na produktivitì, a tím obnovení makroekonomické stability, snížení inflace, snížení úrokových sazeb, tzn. v dùsledku i vytvoøení pøedpokladù
pro ještì užší ekonomickou kooperaci èlenských zemí EU.

Analýza klíèových aktivit
V rámci našeho projektu Posilování sociálního dialogu s dùrazem na modernizaci
institucí, rozvoj lidských zdrojù a rozvoj kvality služeb sociálních služeb“ byla zpracována
analýza klíèových aktivit è. 1 - 4. Tyto klíèové aktivity se týkají provedení empirického
šetøení a zpracování analytických materiálù k rozhodujícím cílùm projektu. Mùžeme si je
pøiblížit:
Klíèová aktivita è. 1 „Diagnostika cílù pro sociální partnery“ si klade za cíl na
základì analýzy stavu sociálního dialogu (dále SD) na všech úrovních stanovit návazné
cíle pro oblast vedení sociálního dialogu a prostøedky jak jich dosáhnout. Specifickým
cílem je návrh zefektivnìní komunikace v oblasti SD. Hlavní oblast má být zamìøena na
cílené a úèelné PR vùèi cílové skupinì a stanovení technik a nástrojù, pomocí kterých
instituce vybudují a udrží vztahy se svým okolím, èlenskou základnou a s veøejností.
Klíèová aktivita è. 2 „Diagnostika institucionálních procesù“ pøedstavuje analýzu
silných a slabých stránek informaèních tokù v institucionálních procesech. Cílem je definování nejdùležitìjších èinností sociálních partnerù jako základ procesnì orientovaného
systému øízení, dále vytváøení pøedpokladù pro tvorbu a rozvoj procesního modelu
a nejvhodnìjší zaèlenìní regionálních zastoupení do souèasných struktur, definování
služeb a procesù pøenesených na regionální zastoupení.
Klíèová aktivita è. 3 „Analýza pracovních míst – zamìstnancù a osob sociálních
partnerù (na stranì zamìstnavatelù)“ má za cíl nadefinovat chybìjící schopnosti jednotlivých osob, majících podle klíèové aktivity è. 2 vazbu na zajiš•ování odborných kompetencí a poradenství pro regionální poboèky v oblasti sociálního dialogu, kolektivního
vyjednávání, pracovnì právních vztahù. Má se zjistit sociální, profesní a kvalifikaèní
strukturu pracovníkù, jejich rozvojový potenciál a pøínos pro organizaci. Pøitom nejdùležitìjší složkou personální strategie má být naplòování klíèové aktivity è. 4 – vzdìlávání.
Klíèová aktivita è. 4 s názvem „Analýza vzdìlávacích potøeb“ si vytýèila za cíl urèit
potøeby v oblasti vzdìlávání pro cílovou skupinu za úèelem vytvoøení podmínek pro
celoživotní uèení v kontextu rovných pøíležitostí. V rámci projektu je hlavním cílem
sestavení reprezentativního vzdìlávacího plánu institucí sociálního dialogu a správné
identifikace klíèových oblastí rozvoje zamìstnancù. Materiál je pøíspìvkem ke splnìní
tohoto úkolu za subjekty sdružené v Konfederaci zamìstnavatelských a podnikatelských
svazù ÈR. Kromì ní zpracovaly analogický materiál i další partneøi projektu (ÈMKOS,
ASO, SP ÈR).
Analýza v sobì sluèuje všechny dílèí analýzy a výstupy, které se týkají uvedených ètyø
klíèových aktivit. V souladu s pravidly operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost
je hlavní dùraz položen na klíèovou aktivitu è. 4 – vzdìlávání. Ostatní klíèové aktivity jsou
v tomto smìru vstupem, který má zmapovat kvalitu, potenciál a úlohu disponibilního
lidského èinitele smìrem k jeho zkvalitnìní prostøednictvím soustavného vzdìlávání.
Pøi zpracování Analýzy bylo použito metody dotazníkového šetøení a rozhovorù
s vedoucími pracovníky jednotlivých svazù i celé Konfederace. Dále bylo èerpáno z webo-
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vých stránek KZPS a èlenských svazù, jejich strategických dokumentù. Vypracování
analýzy bylo podloženo studiem odborných materiálù, nezbytných pro stanovení teoreticko-metodologických východisek.

Realizace
Projekt je zamìøen právì na posílení kapacity a kvality práce sekretariátù, a to
zejména v tìchto základních oblastech:

§
navržení, realizace a udržení kontinuálního systému vzdìlávání;
§
zlepšení organizace práce sekretariátù zejména smìrem k práci s informacemi;
§
využití èeského pøedsednictví EU i existujících dotaèních fondù k prohloubení
mezinárodní spolupráce a pøenosu dobré praxe ze zemí EU do èinnosti èlenských
organizací.
Jaké jsme identifikovali problémy:

§
etika podnikání a sociální odpovìdnost firem - k tomu budou muset èlenské svazy
KZPS ÈR vyvinout daleko vìtší tlak na jednotlivé podniky, aby tvùrèím zpùsobem
a nebyrokraticky (èili ne pouze „papírovì“ za úèelem získání nìjakého certifikátu)
implementovaly pøíslušné etické kodexy a indikátory sociální odpovìdnosti firem;
§
potøeba lépe znát evropskou legislativu a obsah jednotlivých naøízení a smìrnic,
protože v rámci jejich implementace do práva ÈR dochází velmi èasto k jejich zpøísòování nad rámec pùvodního zámìru EK;
§
zapojit se více do diskusí ohlednì zavedení eura, zde je nutno podotknout, že ne
všechny organizace sdružené v KZPS se k zavedení eura staví jednoznaènì kladnì;
§
webové stránky, která jsou málo orientovány na veøejnost;
§
nedostateèné personální zajištìní sekretariátu KZPS a nìkterých èlenských svazù;
§
zastaralost ve vybavení PC a SW;
§
potøebnost uskuteènìní auditu informaèních a procesních tokù;
§
konservatizmus a odpor ke zmìnám;
§
nedostatek financí;
§
nadmìrný pragmatismus podnikatelù, kteøí jsou sdruženi v èlenských svazech (snaha
zúžit èinnost KZPS a svazù pouze na jednostranné prosazování krátkodobých zájmù
a požadavkù);
§
pochybnosti o smyslu sdružování, pøehnaný individualismus, neochota ke spolupráci;
§
podceòování sociálního dialogu, pøezíravý postoj k sociálním partnerùm;
§
nepochopení prospìšnosti myšlenky evropské integrace.
V rámci identifikace nedostatkù v kvalifikaèním vybavení a z nich vyplývajících vzdìlávacích potøeb byly zkoumány nejen preference jednotlivých pracovníkù, ale pøedevším
problémy, které limitují zvýšení kvality a úèinnosti jejich práce. Prùzkum se zamìøil na
osm klíèových oblastí, které se v rùzné míøe dotýkají každodenní èinnosti pracovníkù
sekretariátù.
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Jedná se o tyto oblasti:

§
práce s PC a komunikaèní technikou;
§
jazyková pøipravenost (souvislost i èeským pøedsednictvím EU);
§
manažerské a komunikaèní schopnosti a dovednosti;
§
znalost pracovnìprávní legislativy;
§
znalost evropské legislativy a pøenos dobré praxe ze zahranièí;
§
oblast šetrného vztahu k životnímu prostøedí a udržitelného rozvoje;
§
oblast systémù øízení kvality a bezpeènosti práce;
§
oblast financí, úèetnictví a daní.
Ve všech tìchto oblastech se projevil dosavadní nedostatek pozornosti (i finanèních
prostøedkù) k dalšímu vzdìlávání zamìstnancù. Dovednosti pracovníkù v oblasti komunikaèní a výpoèetní techniky jsou rovnìž limitovány zastaralým zaøízením i SW.
Vlastním šetøením KZPS ÈR byly v rámci analýzy cílové skupiny shromáždìny
a vyhodnoceny podklady pro zpracování plánu dlouhodobého vzdìlávání. Bylo provedeno dotazníkové šetøení týkající se celé cílové skupiny. Výsledky jsou shrnuty právì
v citované analýze klíèové aktivity è. 4, kde šlo pøedevším o vypracování reprezentativního
plánu vzdìlávacích aktivit:
1)

vypracovat náplò vzdìlávání v rámci schváleného projektu,

2) v rámci udržitelnosti projektu zpracovat plán na další období, popøípadì na rozšíøení
systému vzdìlávání financovaného z dalšího dotaèního projektu nebo z vlastních zdrojù.
Z tohoto dùvodu návrhy na kurzy pøekraèovaly do urèité míry schválený projekt.
Nicménì ve vìtšinì pøípadù jde o upøesnìní a konkretizace schválené žádosti. Analýza
poskytla realizaènímu týmu podklady pro dopracování obsahové náplnì a èasového harmonogramu jednotlivých kursù.
Pro lepší informovanost pøikládám souhrnnou tabulku Návrhù na vzdìlávací aktivity
tak, jak se objevily v námi zpracované analýze:

Sídlo
Konfederace zamìstnavatelských
a podnikatelských svazù
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Tabulka è. 13: Návrhy na kursy vèetnì poètù úèastníkù

Zdroj: KZPS, vlastní šetøení zpracovatele
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A ještì mi dovolte jednu tabulku, která charakterizuje souèasný stav realizace
vzdìlávacích aktivit k záøí 2009, kdy realizace teprve zaèíná:

Pøi porovnání obou tìchto tabulek je vidno, jak šedivá je teorie a jak zelený je strom
života. Analýza byla provádìna v podstatì pøed rokem a výsledná realizaèní tabulka je
platní k mìsíci záøí 2009. A chci zdùraznit, že první tabulka (tabulka è. 13) je zpracována
na základì dotazníkového šetøení stejných osob, které se podílely na zpracování aktuálního spektra semináøù.
Pouze pro ilustraci uvedu problematiku datových schránek. Pøed rokem o jejich
tvorbì a zavádìní vìdìl málokdo zasvìcený a sešel se rok s rokem a jaký je z nich hit.
Najednou je všichni potøebujeme.

Závìrem
Hodnotit, jak se projekt zdaøil, èi jak se podaøilo naplnit jeho jednotlivé cíle je myslím
pøedèasné, ale slušelo by se podìkovat všem, kteøí se na jeho zrodu a uskuteèòování
podíleli a podílí (MPSV a jeho odboru ESF, SP ÈR a jeho øeditelce sekce podpory RLZ,
ÈMKOS a jeho vedoucímu oddìlení RLZ a projektovou èinnost).
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3.3 Zapojení Asociace samostatných odborù do projektu
ASO se prostøednictvím Odborového sdružení
železnièáøù zapojilo jako partner do projektu „Posilování sociálního dialogu s dùrazem na modernizaci
institucí, rozvoj lidských zdrojù a rozvoj kvality služeb
sociálních partnerù“ na základì již zapoèaté spolupráce
s ÈMKOS, SP ÈR a KZPS v pøedcházejících projektech. Tyto projekty odhalily nutnost rozvoje poradenství v otázkách kolektivního vyjednávání, pracovnì
právních vztahù, rozvoje komplexního poskytování
kvalitních informací, zkvalitnìní sociálního dialogu
mezi zamìstnavateli a zamìstnanci, zlepšení institucionálních procesù.

Jiøí Brunclík

Opodstatnìnost zapojení ASO jako druhé nejvìtší
manažer vzdìlávání ASO
odborové centrály v ÈR do tohoto rozsáhlého projektu
je logickým krokem k naplòování cílù, které byly stanoveny již pøi jejím vzniku v r. 1995
zakladatelskými svazy (Odborový svaz pracovníkù zemìdìlství a výživy, Jednotný svaz
soukromých zamìstnancù, Èeský odborový svaz energetikù) i dalších deseti svazù, kde
pøedevším Odborové sdružení železnièáøù a Lékaøský odborový klub – Svaz èeských
lékaøù svojí širokou základnou s celorepublikovou pùsobností využijí celou škálu nabídky
tohoto projektu.
K dosažení vytyèených cílù byly projektem stanoveny klíèové aktivity, k jejichž
naplòování ASO (OSŽ) oslovilo své èlenské svazy, odborové organizace a èlenskou
základnu k zjištìní požadavkù, pøedstav i cílù v jednotlivých oblastech.
Z hlediska zamìstnancù a odborových organizací byl kladen nejvìtší dùraz na zajištìní dostateèné kapacity osob pro vedení sociálního dialogu a jejich zkvalitnìní dalším
vzdìláváním. Z provedeného dotazníkové šetøení, do kterého bylo zapojeno cca 100 èlenù
a funkcionáøù odborových organizací ASO (OSŽ), kde kromì zjištìní o jejich pracovním
zaøazení, úèasti na sociálním dialogu, se vyprofiloval zájem o témata, která jsou rozhodující v dalším programu vzdìlávání.
Z šetøení také vyplynulo, že je kladen dùraz na vzdìlávací akce k Zákoníku práce
(s obsahovým zamìøením na pracovnì právní vztahy, práva a povinnosti zamìstnancù
a zamìstnavatelù, práva odborových organizací, formy práce), dále na Sociální dialog
(úèast jednotlivých stran, legislativní úprava, obsahu kolektivní smlouvy, zpùsob jednání),
Rozvoj lidských zdrojù (osobnostní rozvoj sociálních partnerù, úèinná komunikace, øízení
lidských zdrojù, prezentaèní dovednosti, asertivita, etiketa, motivace pro celoživotní
vzdìlávání). Potøebnou oblastí byla BOZP (základní pojmy BOZP, odpovìdi na aktuální
otázky, postavení BOZP v pracovním právu).
V rámci projektu se podaøilo kolektivem autorù ÈMKOS
a ASO vytvoøit v r. 2008 zdaøilé uèební manuály k výše uvedeným
oblastem a následnì stanovit èasový harmonogram jednotlivých
vzdìlávacích akcí v r. 2009. ASO (OSŽ) zabezpeèilo do poloviny
tohoto roku 6 semináøù, z toho k Zákoníku práce v Ústí n/L., Brnì
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ASO

potøebných podmínek v jednotlivých aktivitách, zejména pro vzdìlávání zástupcù zamìstnancù, tj. odborových funkcionáøù, ale i tìch, kteøí se podílí na sociálním dialogu se zamìstnavateli.
Úèastníci jednotlivých semináøù se
rekrutovali z regionu, kde akce probíhala.
Jednalo se vìtšinou o funkcionáøe nebo
èleny závodních výborù odborových
organizací, pøípadnì zástupcù kolektivních vyjednavaèù. Urèení lektoøi se
snažili o naplnìní obsahové èásti semináøù vèetnì zodpovìzení dotazù i praktického doporuèení pro další orientaci
v zákonných normách a další možné
vzdìlávání.

Realizaèní tým ASO (OSŽ) zleva:
ing. Eva Líbalová, Zdenìk Brada, Jiøí Brunclík
a Plzni, k sociálnímu dialogu v Olomouci
a È. Budìjovicích, BOZP v Kralupech
n/Vl. a 10.9. k sociálnímu dialogu v Ostravì.
Realizaci projektu za ASO (OSŽ) má
na starosti realizaèní tým ve složení
Zdenìk Brada - hlavní manažer, Jiøí Brunclík - manažer vzdìlávání a ing. Eva Líbalová - úèetní, jehož èlenové v úzké spolupráci s dalšími partnery projektu, pøedevším s ÈMKOS a jeho hlavním manažerem
Mgr. Martinkem, se snaží o vytvoøení

Semináø BOZP v Kralupech n/Vl.
Uskuteènìné semináøe jednoznaènì
potvrdily oprávnìnost jejich realizace.
Zájem mnohdy pøevyšoval stanovené
kvóty 30 úèastníkù. Pøipomínky byly
vznášeny pøedevším k malému èasovému
prostoru pro zvládnutí celého programu,
bylo navrhováno, aby v dalších projektech
byly tyto akce alespoò dvoudenní. Kladnì
bylo hodnoceno to, že všichni úèastníci
semináøe obdrželi velmi dobøe zpracované uèební manuály a další písemné
materiály od lektorù, které jim budou
následným pomocníkem pøi jednání se
zamìstnavateli v jednotlivých oblastech.

Úèastníci semináøe „Pracovní právo“ v Brnì
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Zpìtná vazba o prùbìhu každého semináøe byla zjiš•ována formou dotazníkù, které
úèastníci vyplnili. V prùbìhu realizace semináøù jsme položili nìkterým pøedsedùm ZO
tyto otázky:
1. Jak jste byli spokojeni s prùbìhem semináøe?
2. Jak uplatníte nabyté znalosti?
3. Domníváte se, že by se v podobných
aktivitách mìlo pokraèovat? a odpovìdi:
1. Semináø Sociální dialog byl postaven
na vysoce profesionální úrovni.
2. Urèitì lze nìkteré znalosti ze semináøe
využít ve své profesi, taktéž v pøípadì, že
by se zamìstnanec na nás obrátil s nìjakým problémem.
3. Myslím si, že ano, jen úèastníci semináøe urèitì nestihli vstøebat všechny informace, proto by možná stálo za zvážení,
zda by semináø nebylo vhodné uspoøádat
jako dvoudenní.

Iva Strbaèková - pøedsedkynì ZO Ostrava,
semináø „Sociální dialog v ÈR“ (Ostrava)
pokraèovaly, a zvláštì noví funkcionáøi
mohli èerpat informace do své práce.
1. Celý prùbìh semináøe byl perfektnì
pøipraven a tomu odpovídal i samotný
semináø. Krásné prostøedí kulturního sálu
jen doplnilo pøíjemnou atmosféru.
2. Jako pøedseda ZO OSŽ je pro naší ZO
uplatnìní podobných semináøù v praxi
dùležité.
3. Jsem pøesvìdèen o nutnosti a potøeb-

Václav Krhounek – pøedseda ZO DKV Plzeò
semináø „Pracovní právo“ (Plzeò)
1. S prùbìhem semináøe „Pracovní právo“ 14.5. 2009 jsem byl, jako aktivní
funkcionáø, velmi spokojen, protože jsem
si mohl doplnit nìkteré nové poznatky
z této oblasti.
2. Nabyté znalosti mi pomohou správnì
reagovat v nìkterých situacích týkajících
se urèitých pracovnìprávních problémù.

Pøedseda ZO Zdenìk Görner, žst. Kralupy
semináø „BOZP“ (Kralupy n/Vl.)

3. Doporuèuji, aby podobné semináøe
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nosti v podobných semináøích pokraèovat, pøípadnì zaøadit i další okruhy problematiky
souvisejících nejen s odborovou èinností.
1. Lektor na úrovni, uèební materiál
skvìle pøipraven, stejnì jako vše od organizátorù.
2. Jako zástupce zamìstnancù jednám se
zamìstnavatelem neustále a pøípadnì
uzavíráme dílèí kolektivní smlouvy.
3. Urèitì ano. Vždy• samotný sociální
dialog je oblast, ve které je nutné neustále
rozšiøovat své znalosti.
Je pøedpoklad, že i zbývající dva
semináøe (Pardubice – pracovní právo,
Hradec Králové – rozvoj lidských zdrojù)
umožní úèastníkùm nabýt co nejvíce
vìdomostí tak, aby jejich uplatnìní bylo
co nejefektivnìjší.

Jan Wellart, pøedseda ZO žst. Pøerov,
semináø „Sociální dialog v ÈR“(Olomouc)

Organizátoøi za ASO (OSŽ) se snažili o propagaci tìchto akcí i v regionálních mediích
(rozhlas, deníky), ne vždy však byl adekvátní zájem.
Vytvoøením regionálních poradenských center (RPC) byl naplnìn další z klíèových
úkolù projektu. Ve 12 krajích je tak dána možnost pro zamìstnance a odboráøe využít
porad v oblasti pracovnì právních vztahù, sociálního dialogu, ale i získat další informace
a pøedevším využít kvalifikovanou pomoc právníka. I když tato centra jsou pod hlavièkou
ÈMKOS, jejich využití je pro všechny zamìstnance i odboráøe a pomoc je poskytována dle
„Zásad….“. V této oblasti je potøeba vìtší osvìty pøedevším smìrem k èlenské základnì
a odborovým organizacím ASO, i když pro tento úèel byly využívány všechny možnosti
pøi aktivech a zasedáních odborových orgánù, pøedevším v rámci OSŽ. Jako nanejvýš
potøebné je prodloužení èinnosti RPC do dalších let (èinnost do 31.12. 2009).
Poøízení informaèní a komunikaèní technologie probìhlo ponìkud v delším horizontu, v dalším prùbìhu projektu jsou tato vybavení plnì využívána ke zvýšení efektivity
práce, pøedevším v rychlejší komunikaci, využití webu apod. Návaznì probíhá modernizace webových stránek tak, aby co nejvíce umožnila informaci o projektu, prezentaci
jednotlivých partnerù .
Dosavadní prùbìh projektu jednoznaènì prokázal své opodstatnìní a lze konstatovat,
že uskuteènìnými aktivitami pøispìl ke zkvalitnìní sociálního dialogu na všech úrovních,
zejména zvýšením znalostí jejich aktérù, ale také rozšíøením odpovìdnosti a kompetence.
Ukazuje se jako nanejvýš potøebné navázat na tento projekt tak, aby dosažená úroveò
byla nejen zachována, ale udržela krok s narùstajícím tempem moderních zpùsobù øízení,
zvyšujících se organizaèních zmìn se snahou snižování zamìstnancù.
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3.4 Èeskomoravská konfederace odborových svazù
Vážené kolegynì, vážení kolegové, milí pøátelé,
rád bych se nìkolika slovy zmínil o projektu, který
všichni zkrácenì nazýváme „Posilování sociálního dialogu“. Tak rozsáhlý projekt pøedstavuje v prùbìhu své
realizace stovky a možná tisíce èinností, které je tøeba
zvládnout nejen v kanceláøích manažerù projektu, ale
i v organizacích sociálních partnerù a zejména v regionech.
Projekt byl pro ÈMKOS zahájen 1.3. 2008. Je to
datum významné, ale daleko podstatnìjší události
Mgr. Dušan Martinek
nastaly již v roce 2005, kdy odbory, reprezentované
hlavní
manažer ÈMKOS
ÈMKOS, pøišly s návrhem na získání finanèních
prostøedkù pro své projekty a pro projekty dalších
sociálních partnerù, prostøednictvím dokumentu nazvaného „Realizace strategie rozvoje
lidských zdrojù v ÈR“. Ten byl schválen tehdejší vládou 21.12. 2005, a v jednom z návrhù
opatøení (èíslo 1.4.1.1.b) doporuèil sociálním partnerùm vytvoøit systém financování
dalšího vzdìlávání sociálních partnerù v oblasti sociálního dialogu a pracovního práva.
Souèasnì byla vyèlenìna finanèní podpora ve výši 10 milionù korun pro rok 2006.
ÈMKOS se této nabídky chopila a vytvoøila projekt se všemi sociálními partnery
zastoupenými v Radì hospodáøské a sociální pomoci Èeské republiky (RHSD). Prùbìh
projektu, jeho vedení a výstupy ukázaly, že sociální partneøi jsou pøipraveni na realizaci
i daleko vìtších projektù, pøinášejících vyšší finanèní podporu.
V polovinì roku 2006 došlo ještì k další významné události. Evropský parlament
a Rada Evropské unie vydala dvì naøízení (1081/2006 a 1083/2006), ve kterých vyzvala
vlády èlenských zemí EU k uvolnìní finanèních prostøedkù z ESF pro posilování kapacit
sociálních partnerù a rozvoj sociálního dialogu v plánovacím období 2007 – 2013.
Již poèátkem roku 2007, konkrétnì 9. ledna, se konala plenární schùze RHSD ÈR,
kdy tehdejší ministr práce a sociálních vìcí Petr Neèas odsouhlasil další podmíneènou
dotaci ze státního rozpoètu pro pokraèování projektu z roku 2006. I v roce 2007 zùstala
nositelem projektu ÈMKOS, další èlenové RHSD za stranu zamìstnavatelù a zamìstnancù se stali partnery. Podmínkou této dotace bylo vypracování návrhu projektu, který
by byl v letech 2008 a dalších financován mimo prostøedky státního rozpoètu. To se také
stalo a jedním z výstupù projektu byl návrh na èerpání prostøedkù z ESF. I pøes prùtahy
v øešení dotací z ESF, které byly zavinìny politickou situací v ÈR, došlo 18.2. 2008 ke
zveøejnìní „Výzvy na posilování kapacit sociálních partnerù a rozvoj sociálního dialogu“.
V této dobì již byli sociální partneøi dostateènì pøipraveni
k uzavøení dohody o nositeli projektu, kterým byl tentokrát Svaz
prùmyslu a dopravy ÈR (SPÈR), o obsahu projektu a o finanèním
pøerozdìlení uvnitø projektu, a proto byl projekt pøedložen již
27.2. 2008 s úèinností od 1.3. 2008. Ve struktuøe MPSV ÈR byl
projekt schválen 27.6. 2008 a 29.8. 2008 bylo doruèeno SPÈR
rozhodnutí o poskytnutí dotace s úèinností od 1.3. 2008.
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ÈMKOS

Ponìkud obsáhle, ale pøece jen jsme se opìt vrátili k datu 1.3. 2008, které otevøelo
cestu k naplòování jednotlivých aktivit projektu. Z popsaného výètu událostí je zøejmé,
jak velkou iniciativu vyvíjelo vedení ÈMKOS, zvláštì místopøedsedové Jaroslav Zavadil
a Zdenìk Málek a Oddìlení pro rozvoj lidských zdrojù a projektovou èinnost, aby byly
získány finanèní prostøedky pro sociální partnery a pro zabezpeèení potøeb odborù
a zamìstnancù v oblasti rozvoje lidských zdrojù a sociálního dialogu..
Ve svém úvodním vyjádøení nechci popisovat jednotlivé aktivity, jejich plnìní a výstupy, ale mám snahu zdùraznit èinnosti, které jsou mimo klíèové aktivity, ale bez kterých by
nebylo možné projekt realizovat. Jednou z takových èinností je zapojení jednotlivých
odborových svazù do aktivit projektu. Již koncem roku 2007 ÈMKOS oslovila všechny
odborové svazy s výzvou ke spolupráci. K úèasti na projektu se pøihlásilo 19 odborových
svazù. Jedná se o OS pracovníkù hornictví, geologie a naftového prùmyslu, OS ECHO, OS
STAVBA ÈR, Vysokoškolský OS, OS pracovníkù døevozpracujících odvìtví, lesního
a vodního hospodáøství v ÈR, OS pracovníkù v textilním, odìvním a kožedìlném
prùmyslu Èech a Moravy, UNIOS, OS dopravy, OS zdravotnictví a sociální péèe, OS
pracovníkù obchodu, OS státních orgánù a organizací, OS pracovníkù penìžnictví
a pojiš•ovnictví, OS zamìstnancù poštovních, telekomunikaèních a novinových služeb,
Èeskomoravský OS pracovníkù školství, Èeskomoravský OS civilních zamìstnancù
armády, Èeskomoravský OS pohostinství, hotelù a cestovního ruchu, OS pracovníkù
kultury a ochrany pøírody, Unie – OS profesionálních zpìvákù ÈR a OS KOVO. Všechny
další svazy využívají veškerých výstupù projektu, jsou prùbìžnì informovány o realizaci
projektu na jednání Rady ÈMKOS a stejnì tak jsou zaøazovány do rozdìlovníkù s propagaèními èi dalšími materiály, které v projektu vznikají.
Realizaèní tým ÈMKOS úzce spolupracuje právì s výše uvedenými 19 odborovými
svazy, pravidelnì se setkává s pøedstaviteli a zástupci tìchto svazù. Tato spolupráce pak
garantuje zajištìní klíèových aktivit, zamìøených pøedevším na vzdìlávání, a pøináší
zpìtnou vazbu z pohledu jednotlivých základních odborových organizací a jejich èlenù.
Chtìl bych proto podìkovat za spolupráci zástupcùm všech pøímo zapojených odborových svazù. Vždy• právì cílová skupina odboráøù a zamìstnancù pøedstavuje první kontakt s problematikou vedení sociálního dialogu a odborové svazy a jejich základní
organizace jsou jeho nositeli.
V další èásti bych se chtìl dotknout ještì jedné struktury ÈMKOS, která je pro projekt
nezastupitelná. Jedná se o Regionální rady odborových svazù ÈMKOS (RROS ÈMKOS).
Tato struktura vznikla již v 90. letech minulého století. Pro projekt je znaèným pøínosem,
pøedevším z pohledu provázanosti Regionálních poradenských center pro zamìstnance
(RPC PZ) s èinností RROS ÈMKOS. V osobách juniorkonzultantù získaly RROS
ÈMKOS zdatné pomocníky pro vedení sociálního dialogu na regionální úrovni. Vytvoøila
se urèitá symbióza mezi RPC PZ a RROS ÈMKOS, která je jednoznaènì prospìšná pro
dané cílové skupiny. Pøes poèáteèní období hledání forem spolupráce bych proto chtìl
touto cestou podìkovat všem pøedsedkyním a pøedsedùm RROS ÈMKOS za jejich
pozitivní pøístup k øešení úkolù vyplývajících z projektu.
V závìru bych chtìl zmínit nejdùležitìjší strukturu uvnitø ÈMKOS, která do projektu
vstupuje. Je to samotné vedení ÈMKOS, které vìnuje realizaci projektu mimoøádnou
pozornost. V poèáteèní fázi projektu byl vypracován harmonogram plnìní úkolù
vyplývajících z projektu, vèetnì zodpovìdnosti jednotlivých èlenù vedení za naplòování
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jednotlivých klíèových aktivit. Toto politické zaštítìní a pøijetí zodpovìdnosti významnì
napomáhá managementu projektu a celému realizaènímu týmu k úspìšnému øešení
jednotlivých aktivit projektu a k dosažení všech cílù, které jsou zamìøením projektu stanoveny.
Závìrem bych chtìl podìkovat za spolupráci i pøedkladateli projektu SPÈR a zejména
koordinátorce projektu Ing. Annì Chvojkové za pøístup k øešení problémových a mnohdy
velmi vypjatých situací, kterým se práce na žádném projektu, a zejména tak rozsáhlém,
nevyhne.
Vìøím, že po pøeètení èi prolistování celého Sborníku získáte urèitou pøedstavu
o smyslu a významu takového projektu, o jeho výstupech, ale hlavnì o jeho dopadech
a využití pro práci a život odboráøù, zamìstnancù a zamìstnavatelù.

Sídlo
Èeskomoravské konfederace odborových svazù
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IV.
POPIS KLÍÈOVÝCH AKTIVIT
A VÝSTUPÙ PROJEKTU
4.1 Diagnostika cílù pro sociální partnery
Zpracování klíèové aktivity „Diagnostika cílù pro
sociální partnery ÈMKOS a ASO“ pøedcházela analýza
celé øady dokumentù øešících problematiku zkvalitnìní
sociálního dialogu. Byla vypracována realizaèním týmem
ÈMKOS ve spolupráci s odbornými oddìleními ÈMKOS
a vydána jako publikace.
Obsahem bylo popsání stavu sociálního dialogu ve
všech jeho formách a zejména vypracování návrhu, jak
danou situaci postupnì mìnit tak, aby došlo k výraznému zlepšení vyjednávací síly zamìstnancù sdružených
v odborech.
Cíle a prostøedky smìøující k posílení sociálního dialogu na všech úrovních byly zpracovány ve tøech oblastech, a to v oblasti sociálního dialogu, v oblasti øídící
a organizaèní a v oblasti rozvoje lidských zdrojù a vzdìlávání.

1. V oblasti sociálního dialogu

Publikace „Diagnostika cílù
pro sociální partnery
ÈMKOS a ASO”

Evropský sociální dialog
Cíl:
Dosažení takové úrovnì sociálního dialogu evropských partnerù, která umožní
vedení sociálního dialogu v jednotné Evropì na vysoké úrovni. V rámci evropského sociálního dialogu je tøeba vìnovat pozornost zpùsobu a výsledkùm implementace Rámcových
dohod evropských sociálních partnerù a Rámcù akcí.
Prostøedky:

§
Organizovat spoleèné semináøe obou sociálních partnerù a výmìnu zkušeností, nejlépe za úèasti zástupcù konkrétních firem.
§
Zabezpeèit obecné vzdìlávání o evropském sociálním dialogu - obsah - mechanizmy,
dokumenty.
§
Zajistit poskytování konkrétních informací o pøijatých nástrojích pro cílovou skupinu
vyjednávaèù.
§
Pokraèovat ve vydávání brožur jako je „Prùvodce dohodami evropských sociálních
partnerù“ v pøípadì pøijetí dalšího nástroje evropských sociálních partnerù (pøijetí
dalšího se oèekává již na jaøe 2009).
§
Vychovávat k sociálnímu dialogu jako takovému, poskytovat dostatek informací
formou besed, semináøù i písemných dokumentù.
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§
Rozšíøit možnosti získávání aktuálních informací o formách, prùbìhu a výsledcích
evropského sociálního dialogu, o implementaci rámcových dohod sociálních partnerù.
§
Pùsobit, aby se evropský sociální dialog zabýval i tématy vztahu soutìžního práva
a sociálních práv v rámci EU, zejména v souvislosti s pøípady projednávanými
u Evropského soudního dvora.
§
Vypracovat spoleèné návrhy sociálních partnerù na vhodné legislativní zmìny v souvislosti s rámcovými dohodami.
§
Zorganizovat spoleènou informaèní kampaò sociálních partnerù k propagaci výsledkù
evropského sociálního dialogu a k jejich promítnutí do kolektivního vyjednávání.

Národní sociální dialog
Cíl:
Soustavnì posilovat význam RHSD, jejímž hlavním posláním je napomáhat vytváøení sociálních a ekonomických podmínek vedoucích k zachování sociálního smíru,
a zlepšit její fungování.
Prostøedky:

§
Zpracovat èasový a obsahový harmonogram jednání RHSD nejménì na období
1 roku.
§
Zpracovat pravidla pro zaøazení aktuálních témat do programu RHSD.
§
Provést, na základì Statutu RHSD ÈR, potvrzení nominace zástupcù všech stran
vèetnì zástupcù v jednotlivých pracovních týmech RHSD.
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§
Zabezpeèovat úèast všech nominovaných zástupcù.
§
Usilovat o spoleèná stanoviska sociálních partnerù k návrhùm právních pøedpisù
a prohlubování spolupráce v oblasti kolektivního vyjednávání

Odvìtvový sociální dialog
Cíl:
Rozšíøit sociální dialog vyššího stupnì na všechna prùmyslová odvìtví a státní sektor
a zároveò posílit jeho význam.
Prostøedky:

§
Provést šetøení, ve spolupráci s pøíslušnými odborovými svazy, pøíèin tohoto stavu
a hledat a navrhnout možná øešení.
§
Pokusit se znovu o vytvoøení struktury pro sociální dialog v sektoru veøejných služeb
a správì ÈR (definovat zamìstnavatele a organizace zamìstnavatelù nebo alespoò
zøídit permanentní fórum pro kolektivní vyjednávání).
§
Popsat a zahájit realizaci systémù informování o existenci rozšíøených KSVS a zpìtné
vazby jejich pùsobení.
§
Prosadit kolektivní vyjednávání na odvìtvové úrovni a zvýšit význam obsahu kolektivních smluv vyššího stupnì ve vztahu k podnikovým kolektivním smlouvám.
§
Analyzovat zkušenosti transformujících se nových èlenských zemí EU v této oblasti
s obdobnou úrovní odborové organizovanosti a usilovat o vytvoøení institucionálního
rámce mechanizmu vyjednávání v oblasti veøejných služeb a správy v Èeské republice.
§
Získat pøehled o tom, zda jsou zamìstnanci a zamìstnavatelé seznámeni s existencí
rozšíøené KSVS a jak tento fakt hodnotí.

Podnikový sociální dialog
Cíl:
Zmìnit nedostateèné pokrytí zamìstnancù Podnikovými kolektivními smlouvami
(PKS). Prohlubovat znalosti v oblasti informování a projednání, vèetnì systému poskytování nadnárodních informací (evropské rady zamìstnancù).
Prostøedky:

§
Pøipravit a publikovat vzorovou èást PKS týkající se oblasti odmìòování a zamìstnaneckých výhod.
§
Provádìt školení vyjednávacích týmù, souèástí kterého bude i výklad pøíslušných
právních pøedpisù.
§
Umožnit na webových stránkách ÈMKOS diskusní fórum k výmìnì zkušeností
v rámci vyjednávání o PKS.
§
Uskuteènit meziodvìtvovou výmìnu zkušeností vyjednavaèù, zamìstnancù a jejich
zástupcù z kolektivního vyjednávání v oblasti mzdové, zamìøenou na pøíklady dobré
praxe, využívání nezávislých expertù, taktiku vyjednávání a jejich výsledky.
§
Propagovat již existující materiály.
§
Pøipravit a publikovat vzorovou èást PKS, týkající se možných úprav podmínek
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zamìstnaností ohrožených skupin, dalšího rozvoje lidských zdrojù a oblasti BOZP,
pøipravit semináøe zamìøené na zvládání stresu a duševní hygienu a rovnost pøíležitostí.

§
Zamìøit se na oblast pracovní doby, kde je pøetrvávajícím problémem znaèný rozsah
pøesèasové práce u øady odvìtví (zdravotnictví, doprava).
§
Analyzovat zamìstnávání zahranièních zamìstnancù v nìkterých odvìtvích, kteøí
jsou ochotni s ohledem na svùj zámìr rychle si vydìlat, ochotni pracovat i za podmínek, které èeští zamìstnanci s odlišnou životní úrovní pøijmout nemohou.
§
Získat podrobný pøehled o flexibilních úpravách pracovní doby a o dalších odchylkách
v oblasti pracovních podmínek sjednávaný v pracovních smlouvách, kolektivních
smlouvách èi stanovených vnitøním pøedpisem pro jejich využití ke zdokonalení
právní úpravy i v kolektivním vyjednávání.

Regionální sociální dialog
Cíl:
Vytvoøit oficiální platformu pro vedení sociálního dialogu v regionu za úèasti
zástupcù orgánù státní správy a samosprávy, zástupcù regionálních organizací zamìstnavatelù a zástupcù odborù. Koordinovat cíle v oblasti kolektivního vyjednávání, tvorby
a realizace politiky zamìstnanosti v regionu, rozvoj veøejných služeb a dopravní obslužnosti, rozvoj vzdìlávání a v neposlední øadì by mìla být poskytnuta možnost uzavírání
dohod k jednotlivým tématùm.
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Prostøedky:

§
Zkvalitnit èinnosti Regionálních rad OS ÈMKOS cestou rozvoje lidských zdrojù.
§
Vytvoøit jednotnou platformu pro realizaci sociálního dialogu, zpracování statutu
a jednacího øádu.
§
Vytvoøit konzultaèní skupiny pro rozvoj lidských zdrojù v pøíslušném regionu.
§
Zpracovat strategii rozvoje èinnosti Regionálních rad OS ÈMKOS na období 2008 –
2010 a vize na období 2010 – 2015.
§
Vytvoøit regionální struktury ASO, minimálnì v roce 2010.

2. V oblasti øídící a organizaèní
Optimalizace a personální zajištìní organizaèní struktury
Cíl:
Posilovat funkci odborových centrál z pohledu zajištìní jednotlivých oblastí jejich
èinností. V rámci možných zmìn organizaèní struktury vìnovat pozornost výbìru
kvalitních zamìstnancù, zejména zamìstnancù èlenských odborových svazù, kteøí se
stávají nositeli odborové politiky v regionu (RROS ÈMKOS). Vèas stanovovat jednotlivé
typové pozice ve vazbì na dosažený stupeò vzdìlání a pøípadnou praxi.
Prostøedky:
Vypracovat systém zavádìní moderních prvkù øízení s cílem zabezpeèení souèasných
èinností odborových centrál.
Posilovat motivaèní systém smìrem ke klíèovým skupinám zamìstnancù s cílem
dosažení nárùstu produktivity práce.
Zabezpeèit dostatek finanèních prostøedkù na pøedpokládané mzdové prostøedky.

Pøíprava personálních rezerv, motivace zamìstnancù
Cíl:
Formovat strategické schopnosti organizace zabezpeèováním kvalifikovaných a dobøe
motivovaných zamìstnancù. Zajistit, aby potøeby organizace a individuální potøeby
zamìstnancù mohly být uspokojeny.
Prostøedky:

§
Vytvoøit a realizovat logicky promyšlenou a praktickou politiku rozvoje lidských
zdrojù v odborových centrálách, èlenských organizacích a v regionech.
§
Vypracovat systémy motivace zamìstnancù ve mzdové oblasti a provázat ho s efektivním poskytováním benefitù.
§
Vytvoøit, v rámci struktury jednotlivých odborových centrál, seznam potenciálních
personálních rezerv do funkcí top managementu a formou speciálního vzdìlávacího
programu je zaèít na tyto pozice pøipravovat.
§
Zajistit perspektivní postavení ve strukturách ÈMKOS a ASO vysoce kvalifikovaným
zamìstnancùm, kteøí si budou svoji odbornost neustále prohlubovat a rozšiøovat.
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Firemní kultura
Cíl:
Vytvoøení firemní kultury opøené o rozsáhlý soubor hodnot, které jsou v odborech
vzájemnì konzistentní a vytváøejí vnitøní logicky uspoøádaný celek.
Prostøedky:

§
Zformovat kolektiv zamìstnancù odborových centrál tak, aby sdílel hodnoty shodné
s posláním, postavením a cíly odborù v ÈR. K tomu využívat speciální programy
zpracované v souvislosti s programovými dokumenty.
§
Využívat teambuildingové aktivity

Propagace èinnosti odborù
Cíl:
Seznamovat širokou veøejnost s postavením a posláním odborových centrál a s jejich
názory na aktuální dìní v Èeské republice. Zabezpeèovat propagaci vlastních aktivit smìrem k zamìstnancùm a vytváøet pøíznivé klima pro jejich vstup do odborù.
Prostøedky:

§
Zpracovat návrh možných vstupù do poøadù Èeské televize a dalších komerèních
televizí pùsobících na území ÈR.
§
Vytvoøit a provozovat Web portál ÈMKOS na doménì www.socialnidialog.cz.
§
Informovat o aktuálních otázkách prostøednictvím SONDY REVUE.
§
Zajistit dostateènou výrobu propagaèních pøedmìtù pro potøeby odborových centrál.
§
Pravidelná inzerce v tisku.

Poradenství a služby
Cíl:
Zajiš•ovat poradenství v oblasti pracovnìprávních vztahù, v oblasti sociálního dialogu
a v oblasti motivace pro další vzdìlávání ve vazbì na trh práce. Využívat všech dostupných
forem již zavedeného poradenství vèetnì zavádìní nových. Vytvoøení a následnou èinnost
„Regionálních poradenských center pro zamìstnance“ a dále urèitou formu poradenství
on-line prostøednictvím Web portálu ÈMKOS.
Prostøedky:

§
Vytvoøit a dále provozovat „Regionální poradenské centrum pro zamìstnance“ s poradenstvím pro pracovnìprávní vztahy, sociální dialog a motivaci pro další vzdìlávání ve
vazbì na trh práce.
§
Vytvoøit platformu on-line poradenství jako souèást Web portálu ÈMKOS na doménì
www.socialnidialog.cz .
§
Provozovat i nadále Poradenské centrum pro nové metody vzdìlávání uvnitø i vnì
ÈMKOS (e-learning, korespondenèní forma vzdìlávání).
§
Zabezpeèovat služby pro èlenské organizace v oblasti tvorby odborových dokumentù
k problematice sociální, ekonomické, právní, dùchodové, bytové, prognostické
a v oblasti rovných pøíležitostí.
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§
Zabezpeèovat služby v oblasti informaèních technologií.
§
Zabezpeèovat služby v oblasti BOZP.

Posilování èlenské základny
Cíl:
Posilovat èlenskou základnu z pohledu reprezentativnosti pøi vedení sociálního dialogu na všech úrovních.
Prostøedky:

§
Rozpracovat strategii èlenských organizací ÈMKOS a ASO pro získávání a posilování
èlenské základny.
§
Aktualizovat analýzu odborových centrál pro popis vlastních aktivit zamìøené na
posilování èlenské základny.
§
Zpracovat harmonogram konání kulatých stolù ÈMKOS a ASO k problematice
získávání nových èlenù.
§
Vytvoøit a realizovat soubor benefitù pro èleny odborù.

3. V oblasti rozvoje lidských zdrojù a vzdìlávání
Podpora odborového vzdìlávání v rámci celoživotního uèení
Cíl:
Podporovat a koncepènì rozvíjet odborové vzdìlávání jako souèást celoživotního
uèení. Zamìøit se na zkvalitnìní procesu vedení sociálního dialogu a pøipravit odboráøe na
tento úkol tak, aby byli rovnocennými partnery managementu.
Prostøedky:

§
Vypracovat systém vzdìlávání (rozvoje lidských zdrojù) na úrovni èlenských organizací ÈMKOS a ASO.
§
Vést funkcionáøe ÈMKOS, OS, ASO a základních organizací k povinnému vzdìlávání
minimálnì 1 x za dva roky.
§
Vytvoøit lektorský sbor, který bude garantovat vysokou úroveò odborového vzdìlávání na všech úrovních.
§
Zabezpeèit možnosti výmìny mezinárodních zkušeností v rámci evropských odborových struktur.
§
Zabezpeèit vícezdrojové financování pro oblast rozvoje lidských zdrojù a vzdìlávání.

Podpora dostupnosti vzdìlávání a rovnost šancí
Cíl:
Prosazovat rovnost, resp. snížení nerovnosti v pøístupu ke školnímu vzdìlání
a v pøístupu k pøíležitostem dalšího vzdìlávání. Prostøednictvím dalšího vzdìlávání,
vèetnì odborového, poskytovat druhou šanci a odstraòovat bariéry, které souvisejí
s nevýhodnou pozicí nìkterých jednotlivcù a skupin na trhu práce.
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Prostøedky:

§
Vìnovat zvýšenou pozornost již existujícím materiálùm.
§
Zorganizovat spoleèný semináø sociálních partnerù k otázkám aplikace Rámcových
dohod evropských sociálních partnerù a rovného odmìòování, zaøadit zahranièní
zkušenosti.
§
Zpracovat v návaznosti na pøipravovaný antidiskriminaèní zákon, podrobný metodický výkladový materiál zabývající se rovným zacházením a zákazem diskriminace
v oblasti zamìstnanosti a pracovnì právních vztahù, institucionálními, právními,
mimoprávními prostøedky a nástroji k potírání diskriminace.
§
Pøipravit a publikovat pøehled sociálních dávek a daòových úlev, které mùže èerpat
zamìstnanec s povinností k rodinì tak, aby na tento systém mohli navazovat a aktivnì
reagovat sociální partneøi v rámci kolektivního vyjednávání.

Podpora dalšího rozvoje lidských zdrojù a vzdìlávání zamìstnancù
Cíl:
Zajistit, aby se každý zamìstnanec v prùbìhu života snadno dostal ke kvalitním informacím a radám, které se týkají vzdìlávacích možností. Vytvoøit systém poradenství, i na
regionální úrovni, zahrnující jak profesní a personální oblast, tak nové možnosti vzdìlávání v rámci systému celoživotního vzdìlávání.
Prostøedky:

§
Organizovat semináøe s tematikou pracovnì právní, sociální, zamìstnanosti a dalších,
podle aktuálních potøeb v daném regionu.
§
Poskytovat poradenství v oblasti dalšího rozvoje lidských zdrojù a vzdìlávání zamìstnancù a rekvalifikací.
§
Poskytovat poradenství v oblasti pracovnì právní, sociální, poskytovat informace
o situaci na trhu práce.
§
Využít všech forem a metod rozvoje lidských zdrojù a vzdìlávání pro dosažení maximální efektivity výuky.

Spolupráce se sociálními partnery a sjednocení nabídky vzdìlávacích
pøíležitostí s potøebami ekonomického a sociálního rozvoje
Cíl:
Dosáhnout souladu vzdìlávací nabídky a potøeb trhu práce v Èeské republice. Využít
Národní soustavy kvalifikací, jejíž fungování znamená kontinuální proces slaïování
požadavkù na odborné kvalifikace všemi zainteresovaným partnery ze sféry vzdìlávání
a sféry práce.
Prostøedky:

§
Identifikovat a vèas pøedvídat kvalifikaèní potøeby, které umožní soustavné monitorování kvalifikaèních potøeb jak z hlediska kvalitativního (obsah kvalifikované práce,
požadované kompetence), tak z hlediska kvantitativního (možnosti uplatnìní rùzných
kvalifikaèních skupin na trhu práce).
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§
Zjiš•ovat a pro další úèely slaïovat nabídku vzdìlávání s potøebami trhu práce, zpracovávat aktuální požadavky sféry práce a nabídkou vzdìlávání reagovat na požadavky
trhu práce.

Kvalita nabídky vzdìlávání
Cíl:
Zajiš•ovat kvalitu nabídky vzdìlávání pomocí kombinace externí evaluace a sebehodnocení a kombinace formálních procedur a neformálního zpùsobu zajiš•ování kvality.
Prùbìžnì získávat zpìtnou vazbu o fungování systému i jeho složek vzhledem ke stanoveným cílùm, vyhodnocovat tuto zpìtnou vazbu a organizovat následné zmìny.
Prostøedky:

§
Identifikovat a vèas zpracovávat kvalifikovaný odhad vzdìlávacích potøeb vyplývající
z výsledkù prùzkumu v odborových organizacích, na úrovní regionù, odborových
svazù i ÈMKOS a ASO.
§
Vytvoøit vzdìlávací moduly „na míru“ èlenùm, funkcionáøùm odborù, vyjednávacím
týmùm.
§
Ustavit lektorský sbor, který bude garantovat vysokou odbornou úroveò realizace
vzdìlávacích akcí.
Tento materiál jasnì pojmenoval a vymezil cíle, pro sociální partnery a navrhl prostøedky jak jich v rámci projektu dosáhnout. Snahou realizaèního týmu bylo pøispìt plnìním všech aktivit projektu a pøedevším vzdìlávacími aktivitami, ke splnìní jednotlivých
cílù projektu a dosažení významného posunu v sociálním dialogu na všech jeho úrovních
ve smyslu celkového zamìøení projektu.
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4.2. Diagnostika institucionálních procesù - analýza souèasného
organizaèního uspoøádání
Obsahem celé aktivity bylo zpracování analýzy SWOT zabìhnutých procesù institucí
ÈMKOS a ASO, zjištìní slabých a silných stránek a dále hrozeb a pøíležitostí pro další
období èinnosti odborù v Èeské republice. Realizovala ji firma Manager Consulting, která
zvítìzila ve výbìrovém øízení.
Øešitelský tým vedl PhDr. Miloslav Hrubý a je tøeba ocenit vysoce odborný pøístup
a pracovní nasazení všech, kdo se na zpracování „diagnostiky“ podíleli.
První etapa realizace této aktivity smìøovala do organizaèního a technického zabezpeèení a vedla k tvorbì dotazníku a rozdìlovníku pro cílovou skupinu projektu.
Dotazník byl zpracován na základì analýzy potøeb ÈMKOS a konzultací s øídícím
týmem projektu a pracovníky Oddìlení øízení lidských zdrojù a projektovou èinnost. Byl
zamìøen na tyto oblasti: øízení, komunikace, kvalita, tvùrèí èinnost a inovace, tvùrèí
èinnost a organizace.
Ve druhé etapì byly dotazníky distribuovány a poté vyhodnoceny. Na základì výsledkù byli vybráni úèastníci interview a workshopu a tyto akce pøipraveny pøímo„na tìlo“ této
cílové skupinì.
Ve tøetí fázi byly podrobnì rozpracovány výsledky - pro lepší názornost byly zpracovány i v grafické podobì - a následnì navrženo øešení. Pozornost byla vìnována pøedevším
„slabým stránkám“, i když oblastem, které jsou hodnoceny jako dobøe fungující, je tøeba
vìnovat soustavnou pozornost a rozvíjet je, aby nedošlo k negativním zmìnám.

Zjištìné výsledky a navrhovaná øešení
1. Zpracování Analýzy SWOT zabìhnutých procesù instituce (ÈMKOS a ASO)
Silné stránky
Mezi jednoznaèné silné stránky ÈMKOS a ASO patøí vysoká odbornost jejich pracovníkù. Odborné týmy jsou složeny ze špièkových profesionálù. Tato vybavenost
odborníky je dùležitá zvláštì do budoucna, kdy pro úèinné vyjednávání, a• už se zamìstnavateli nebo se zástupci státní správy a samosprávy,
bude potøeba vysoce kompetentní a argumentaènì
vybavené lidi.
Slabé stránky
Jednou z nejproblematiètìjších oblastí se ukazuje
být vzájemná komunikace – pøesnìji øeèeno tok informací. Slabou stránkou je i urèitá nepružnost souèasných odborù jako celku a problém nízké motivace.
Pøíležitosti

Prùbìžné zprávy
k aktivitì „Diagnostika2"

Objevuje se prostor pro možnost zlepšení obrazu
souèasných odborù v médiích a tedy i v oèích veøejnosti.
Dalším významným posunem mùže být navazování
intenzivnìjšího osobního kontaktu s jednotlivými èleny
odborù – a to na všech úrovních. Existuje také tendence
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zamìøit se na specifické (napø. náborové nebo informaèní) kampanì, které mohou mít do
budoucna jak efekt zviditelnìní odborù, tak výsledek v podobì získání nových èlenù.
Hrozby
Nejvìtší souèasnou hrozbou je pro odbory úbytek èlenské základny spolu s velice
nepøíznivým stavem získávání nových èlenù. Problém mladých lidí a odborù je skuteènì
palèivé téma, ale jeho øešení se zdá být jednou z nejklíèovìjších otázek vùbec.

2. Zprùhlednìní èinností z pohledu vzájemné spolupráce odborných
útvarù a dále z ohledu jak vrcholných orgánù, tak i èlenské základny struktury vedení
Celá otázka do znaèné míry souvisí s jednou z nejproblematiètìjších oblastí v rámci
èinnosti odborù a to je vzájemná komunikace a práce s informacemi. Celá vìc má však
øadu dùležitých aspektù, proto není možné pøikroèit ke zjednodušenému konstatování, že
v odborech vázne komunikace. Je tøeba této otázce vìnovat více pozornosti a pøipustit si
øadu souvislostí, které daný stav zapøíèinily.
ÈMKOS poskytuje informace kvalitnì a v dostateèném množství. Speciální ocenìní
od velké vìtšiny dotazovaných se dostalo odborným týmùm jako je makroekonomický
tým, právní tým, specialisté na sociální oblast, BOZP a další odborná pracovištì ÈMKOS.
Na úrovni jednotlivých odborových svazù se zaèíná postupnì informace ztrácet. Jedním z dùvodù je i nedostatek lidí, pøesnìji øeèeno nedostateènì kvalifikovaných lidí. Tato
skuteènost zpùsobuje, že pouze nìkteré odborové svazy mají dostateèné personální
vybavení k tomu, aby byly schopny obsáhlé a vysoce fundované zprávy zjednodušit,
zestruènit a pøevést do podoby, která by byla snadnìji vstøebatelná pro neodbornou
veøejnost. Takže mnoho tìchto složitých obsažných zpráv se dostává k pøedsedùm
základních organizací v nezmìnìné podobì, kdy sama rozsáhlost a odbornost textu je
demotivující. Struènì øešeno, tyto informace pak pøes jejich nespornou kvalitu ète skuteènì málokdo.
Dále se ukázalo, že tok informací je všeobecným problémem v drtivé vìtšinì organizací v rámci odborù. Komunikace se zdá být bezproblémová v rámci ÈMKOS (má se na
mysli mezi jednotlivými oddìleními ÈMKOS) a vyhovující potøebám ÈMKOS a jednotlivých odborových svazù. Zástupci svazù se ve vìtšinì pøípadù vyjadøovali v tom smyslu,
že veškeré informace, které od ÈMKOS potøebují, buï mají, nebo je mohou snadno získat.
Odlišná situace ale panuje mezi odborovými svazy a základními organizacemi. Tam se
ukazuje, že vzájemná komunikace silnì vázne. Odborové svazy èasto mají možnost poskytovat informace základním organizacím prostøednictvím e-mailu, ale je silnì diskutabilní,
jestli jsou tyto informace vstøebávány. Dùvod je zcela pochopitelný. Jak již bylo øeèeno,
absolutní vìtšina pøedsedù základních organizací jsou neuvolnìní funkcionáøi. Øada
zpráv, které se k nim dostávají, jsou obsáhlé a složité a je velmi nepravdìpodobné, že by je
v rámci svého volného èasu studovali. Proto se mezi èlenskou základnu v podstatì žádné
informace nedostávají. Pokud ano, tak je to zcela výjimeèné a v minimálním množství.
Návrhy øešení

§
Z výše uvedených skuteèností jasnì vyplývá, že pøes veškerou snahu je poskytování
informací prostøednictvím elektronických médií velice málo úèinné. Navíc zcela
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postrádá zpìtnou vazbu smìrem nahoru. Bez této zpìtné vazby je velká pravdìpodobnost toho, že mnohé kroky a úspìchy odborù zùstanou pro øadové èleny (a velmi èasto
i pro pøedsedy základních organizací) zcela „neviditelné“.

§
Øada doporuèení, a• už od pracovníkù ÈMKOS, tak od vedení jednotlivých odborových svazù, smìøovala k posílení osobních kontaktù a vazeb. Je zcela pochopitelné, že
v rámci tak rozsáhlé organizace, jako jsou odbory, prostì není technicky ani finanènì
možné, podniknout zvláš• rozsáhlé kroky v tomto smyslu. Pøesto však by bylo dobré
zamyslet se nad možnostmi „pøiblížení se lidem“.
§
Ukazuje se, že tento komunikaèní problém je ménì dramatický v tìch odborových
svazech, které mají èlenitìjší strukturu. Existuje tam výraznì lepší vzájemná komunikace a hlavnì nevzniká tak vážný problém s nedostatkem zpìtné vazby.

3. Zmapování potøeb v oblasti posílení vnitøních kapacit a organizaèních struktur jednotlivých institucí
V této oblasti jde o problematiku spojenou s organizaèní strukturou vedení odborù.
Jak se ukazuje, nepanuje v této otázce mezi jednotlivými zástupci odborù názorová shoda.
Napøed uveïme podrobnou analýzu celé situace.

a) Centralismus versus autonomie jednotlivých odborových svazù
Jedním z nejèastìji zmiòovaných problémù se ukázala otázka organizaèní struktury
a øízení odborù. Názory dotazovaných ale nejsou jednotné. Existují zde dvì skupiny
názorù na fungování a organizaci. Jedna skupina – pøedstavující menší èást dotazovaných
je spokojená s fungováním i souèasnou strukturou v podobì konfederaèního uspoøádání
a vyhovuje jim systém autonomních odborových svazù, kdy si jednotlivé svazy v zásadì
samostatnì øeší své záležitosti, zabezpeèují si vzdìlávání a konfederaci vnímají jako zastøešující orgán, který slouží pro vyjednávání s vládou. Druhá skupina – která momentálnì
pøedstavuje vìtšinu dotazovaných – je naopak s tímto stavem silnì nespokojena. Mnozí
mluví o pøílišné autonomii jednotlivých svazù, staví se proti nekoncepènímu vystupování
navenek a øada lidí poukazuje na zbyteèné ztrácení síly a vyjednávací pozice, pokud jsou
odbory tímto zpùsobem roztøíštìné. Øada návrhù smìøovala k posílení centralizace
odborù, èímž by podle vìtšiny dotazovaných byla zvýšena schopnost odborù prosadit se
na celostátní úrovni.
Drtivá vìtšina lidí, kteøí se tohoto výzkumu zúèastnili, si souèasnì uvìdomovala, že
mnoho problémù vznikajících ohlednì organizaèní struktury a vedení odborù souvisí
s financováním. Pøerozdìlování penìz v rámci odborù je a zdá se, že i do budoucna bude,
ožehavou otázkou. Jistì by bylo dobré toto téma otevøít a pokusit se ho s maximální
otevøeností øešit. Celá vìc má významný dopad na celkovou dùvìryhodnost vedení
odborù, a• už na úrovni jednotlivých svazù, tak i vedení ÈMKOS. Na nejasnost ohlednì
nìkterých otázek financování si pøi rozhovorech stìžovali pøedevším lidé ze základních
organizací. Zde je dobré si uvìdomit, že dùvodem nemusí být nejasnosti ve financování,
ale na vinì mùže být spíš výše zmiòovaný špatný tok informací smìrem k èlenské základnì.
Problém pøerozdìlení penìz byl ještì zmiòován v souvislosti s problematikou vyjednávání v rámci samotných odborù. Každá profese má totiž svoje specifické zájmy a je
mnohdy nesnadné tyto zájmy sladit.
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Souèasná organizaèní struktura má podle nìkterých principiální problém v tom, že za
daných podmínek konfederace není a ani nemùže být více akceschopná. Konfederaèní
uspoøádání vyžaduje plnou shodu, aby mohlo být uèinìno rozhodnutí. To je ale mimoøádnì obtížné (ne-li nemožné) pokud se hledá konsensus v rámci 32 odborových svazù.
Jednotlivé svazy jsou navíc velice odlišné – co do poètu èlenù, vyjednávací síly atd.
Požadavky jednotlivých svazù jsou tedy logicky také zcela odlišné. Je pochopitelné, že
malé svazy oèekávají a potøebují vìtší podporu a pomoc od ÈMKOS – od nich pak také
mimo jiné zaznívá požadavek na vìtší centralizaci a daleko výraznìjší prohloubení vztahù
mezi vedením odborù a jejími èleny. Na druhou stranu velké a silné svazy s hojnou èlenskou základnou a vìtším odborovým aparátem vítají situaci, kdy mohou pøesnì podle
svých potøeb rozhodovat o svém chodu. Jejich pøedstavitelé mluví o tom, že díky této
decentralizaci se dokážou lépe dostat k lidem a dokážou mnohem pøesnìji a rychleji
reagovat na potøeby a požadavky èlenské základny.

b) Otázka fungování Regionálních rad
Jak se ukázalo, v této otázce panuje znaèná nejednotnost. Pùvodní koncepce fungování Regionálních rad byla taková, že tyto organizaèní složky odborù budou partnerem
krajským vládám. Pøedpokládalo se vytvoøení jakýchsi krajských tripartit. K tomu ale na
mnoha místech vùbec nedošlo. Fakt, že se na regionální úrovni v mnoha pøípadech
nepodaøilo splnit úèel, pro který byly Regionální rady založeny, vedl mnoho lidí ke skepsi
vùèi této instituci.
Je ale tøeba øíci, že názory na fungování jednotlivých Regionálních rad se velice rùzní.
Od hlasù, které chválí tuto formu decentralizace odborù až po kritické hlasy, které tvrdí, že
tato instituce je neefektivní, nadbyteèná a tøíští rozhodování konfederace. Je zøejmé, že
fungování jednotlivých rad nelze paušalizovat. Nìkteré rady – podle slov dotazovaných –
pracují bezproblémovì a mají své výsledky, zatímco jiné ne a tvoøí spíše blok v komunikaci
mezi jednotlivými èástmi odborù. Nìkteøí spojují problém regionálních rad s problémem
autonomie odborových svazù. Zaznívají hlasy, že fungování je pøínosné pouze tam, kde
jsou rady složeny ze zástupcù velkých svazù. Naopak nìkteøí kritizují, že rady jsou stejnì
jako nìkteré svazy pøíliš autonomní a tak ubírají autoritu v rozhodování konfederaci.
Návrhy øešení

§
Oblast samotného institucionálního
ukotvení odborù je otázka natolik závažná
a dlouhodobá, že je v podstatì nemožné
pokoušet se bez velké otevøené diskuse mezi
všemi organizaèními èlánky konfederace
zkoušet dávat „rady od stolu“. Je jasné, že
odbory jako celek budou muset do budoucna pøijít s jasnou koncepcí toho, jak se chtìjí
profilovat a souèasnì, jak se chtìjí prezentovat v oèích veøejnosti.

Ukázka ze zpráv „Diagnostika 2"
§
Otázka vyššího centralismu nebo naopak
postupu ve smìru decentralizace se bude
odvíjet od pøedstavy toho, jakou institucí se odbory mají do budoucna stát. Zde je
dobré si pøipomenout, že centralizace ani decentralizace nejsou samospásné. Každý
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typ organizování je více èi ménì vhodný pro jiný typ spolupráce.

§
Centralizace umožòuje snazší øízení, snadnìji a rychleji dochází k tvorbì rozhodnutí
a je mnohem pružnìjší a vhodnìjší pro krizové situace. Na druhou stranu je ménì
schopná reagovat na potøeby lidí na nižších úrovních vedení, ménì reaguje na požadavky èlenù a vytváøí pocit oddìlenosti – tím, že se lidé ménì podílejí na vedení, mají
pocit, že se jich už záležitosti odborù netýkají a snižuje se zapojení a motivace lidí pro
aktivní úèast a sledování odborového dìní.
§
Decentralizace zvyšuje participaci a faktor motivace a zapojení jednotlivých èlenù,
dále je schopna lépe zprostøedkovat osobnìjší kontakty mezi èleny a mnohem lépe je
schopná odrážet potøeby èlenù – na druhou stranu nelze oèekávat rychlé a pružné
rozhodování, decentralizace s sebou nese všechny výše zmiòované obtíže vèetnì
snížené akceschopnosti, roztøíštìnosti a nejednotného vystupování.

4. Stanovení odpovídající struktury pracovních míst z hlediska kvantity a kvality - požadavky na pracovní místa.
Jak už bylo øeèeno, kvalita odborných pracovníkù je jednou z nejsilnìjších stránek
odborù. Tìchto pracovníkù je však málo a tato skuteènost souvisí do znaèné míry s jednou
z nejzávažnìjších otázek, kterou musí v souèasné dobì odbory øešit – problémem získávání nových èlenù. Èlenská základna se zmenšuje, je nesmírnì obtížné získávat mladé lidi do
odborù a ještì mnohem obtížnìjší je pokoušet se tyto lidi získat pro myšlenku aktivního
zapojení do organizaèních (funkcionáøských) struktur odborù.
Èlenská základna se v drtivé vìtšinì organizací zmenšuje, vìkový prùmìr èlenù
odborù narùstá a v pøípadì mnohých organizací je statistika taková, že 30% èlenù je
v dùchodovém vìku. Jedním z dùvodù úbytku èlenù je i fakt, že øada základních organizací
jednoduše nenašla nikoho, kdo by se ujal funkce pøedsedy. Jinde došlo k odlivu èlenù po
rozpuštìní nebo krachu vìtšího podniku a bývalí èlenové v novém zamìstnání nezaložili
odborovou organizaci. Všechny tyto obtíže souvisejí s tím, že jen velmi málo mladých lidí
vstupuje do odborù a jen zøídka projevují zájem o funkcionáøské pozice v rámci odborù.
Dùvodù, proè tomu tak je, je øada a mnoho z nich bylo jmenováno v souvislosti s výše
probíranými body. Jen shròme:

§
Špatný obraz odborù v oèích veøejnosti – jistá nepopularita èlenství v odborech.
§
Klidová situace nedává dostateènou motivaci lidem angažovat se v dané oblasti.
§
Pocit skepse, že by se pomocí odborù stejnì problémy nevyøešily.
§
Nálepka z døívìjších dob.
§
Úpadek uèòovského školství, které bylo pøirozeným zdrojem nových èlenù odborù.
§
Malá nebo spíše vùbec žádná vize možného postupu v rámci odborù
§
Strach a øada dalších dùvodù…
Ze strany odborù byla v této oblasti uèinìna øada opatøení jak na úrovni konfederace,
kde byla napø. vytvoøena Rada mladých, tak na úrovni mnohých svazù. Jen pro pøíklad
uveïme kampanì jako „Najdi svého odboráøe“ nebo uèòovské soutìže o ceny zamìøené na
seznámení mladých lidí s odbory, odborné semináøe pro mladé a mnohé další akce. Mnohé
z nich byly dlouhodobé a navíc i finanènì nároèné. Pøesto však tyto iniciativy ve výsledku
vyznìly ponìkud naprázdno.
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Všichni dotazovaní se jednoznaènì shodují na tom, že nábor a „výchova nástupcù“ je
v souèasnosti asi jednou z klíèových priorit odborù. I když konkrétní návrhy v této oblasti
zatím buï nejsou, nebo jsou podobné tìm, které už byly døíve vyzkoušeny a nemìly
požadovaný efekt. Je jisté, že touto otázkou bude tøeba se dále podrobnì zabývat.
Návrhy øešení

§
Soustøedit se na získávání nových èlenù odborù, zvláštì mladých lidí. I pøes dosavadní
neúspìchy pøevzít osvìdèené postupy odborù v zahranièí, vìnovat více finanèních
prostøedkù náboru nových èlenù, nevycházet z jednorázových akcí, ale vypracovat
koncepci dlouhodobého charakteru. Zvláštní úsilí vìnovat obnovì uèòovského
školství. Na ÈMKOS a ASO i na odborových svazech vytváøet organizaèní struktury
zamìstnacù v souladu s objemem a odbornou nároèností poskytovaných služeb
a nesnižovat aparáty za každou cenu.
§
Soustavnì zlepšovat mediální obraz odborù na veøejnosti.
§
Vypracovat a realizovat vzdìlávací programy, kulturní a sportovní akce související
náborem nových, pøedevším mladých èlenù.

5. Zpracování návrhu podkladù k zavedení moderních systémù øízení
lidských zdrojù s dùrazem na zabezpeèení efektivního a komplexního
poradenství
V této oblasti se zdají být klíèové dva body pro zajištìní efektivnìjšího fungování
odborù:

a) Problém rigidity a konzervatizmu ve fungování odborù
V podstatì všichni dotazovaní se shodovali v tom, že jedním z problémù, se kterým se
v souèasnosti odbory potýkají, je urèitá zkostnatìlost a nedostatek motivace na øadì
úrovní. Lidé se shodují, že na mnoha místech v rámci odborù panuje znaèný konzervatizmus a urèité stereotypy. Málokdy se podaøí prosadit nové tvùrèí nápady a myšlenky.
Navíc i v pøípadì, že nápady jsou považovány za dobré a tìší se podpoøe, jen zøídkakdy se
najde nìkdo, kdo by na sebe byl ochoten vzít jejich realizaci. Je jasné, že øada inovací
a kreativních nápadù èasto ztroskotá na financích, ale ne vždy jsou finance tím hlavním
problémem. Ten spíše souvisí s motivací.
Jedním z možných dùvodù urèité nepružnosti fungování mohou být i samotné
stanovy a organizaèní struktura odborù. Podle vyjádøení nìkterých dotázaných je problém
v tom, že stanovy mùže mìnit pouze sjezd, který se schází jednou za 4 roky. Toto samo už
zpùsobuje urèitou nepružnost a nemožnost rychlejších reakcí na zmìny situace. Operativní zmìny sice probíhat mohou, ale otázky strategie jsou tímto zmrazeny. Øada lidí pak
není ochotná èekat na zmìny a jednoduše odcházejí.

b) Otázka motivace lidí v odborech
Je nutné si uvìdomit, že odbory fungují jako dobrovolné obèanské sdružení a pøestože
stanovy dávají jednotlivých èlenùm urèitá práva a povinnosti, je jasné, že vìtšina iniciativy
a aktivity vždy závisí na rozhodnutí každého jednotlivce. Právì v tomto bodì narážíme na
sice zcela pochopitelný, ale ožehavý problém. Drtivá vìtšina funkcionáøù odborù jsou
neuvolnìní. Veškerým aktivitám v rámci odborù se vìnují po své práci ve volném èase.
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Mnozí jsou pro tuto èinnost nadšení a dìlají ji z pøesvìdèení, ale toto nelze rozhodnì
pøedpokládat u všech. Podle vyjádøení vìtšiny dotazovaných je skuteèná situace ve vìtšinì
základních organizací spíš taková, že je potøeba „pøemluvit nìkoho, aby to pøedsednictví
ještì na chvíli vzal“. Skuteènost je dokonce taková, že mnohé i poèetné základní organizace se rozpadly z toho dùvodu, že se nenašel nikdo, kdo by byl ochotný vzít na sebe funkci
pøedsedy.
Dùvody této situace jsou mnohé:

§
Øada lidí mluví o èím dál tím nároènìjších podmínkách v zamìstnání.
§
Jedním z dùvodù je rozhodnì i slabé povìdomí o tom, co jsou schopny odbory lidem
nabídnout, což souvisí s výše zmiòovaným nedostatkem prezentace èinnosti odborù
na veøejnosti.
§
Dalším dùvodem je rozpad velkých podnikù na øadu menších celkù a s tím i rozdrobení základních organizací. Tyto malé organizace je pak mnohem obtížnìjší personálnì
obsadit.
§
Nìkteøí dotazovaní mluvili také o urèité skepsi ve vztahu k èinnosti odborù. Mezi
lidmi v základních organizacích se èím dál víc zaèíná projevovat negativní oèekávání
ohlednì možných výsledkù, které jsou odbory schopny pøinést.
§
Jedním z nejzávažnìjších dùvodù, o kterém se øada dotazovaných zmiòovala, je strach
lidí brát na sebe odboráøské funkce. Pøes všechna zákonná opatøení zde existuje reálná
obava z persekucí ze strany zamìstnavatele.
§
Existuje jistì øada dalších dùvodù, které pøispívají ke vzniku této situace. Zde jsou
uvedeny pouze ty, které zaznívaly nejèastìji v rámci dotazování.
Problémy, které z této nepøíznivé situace vycházejí, jsou jasné:

§
Nelze oèekávat ani dobrý tok informací, o kterém jsme se zmiòovali na zaèátku.
A odtud plyne, že se omezují i šance na to, vytvoøit lepší obraz odborù mezi veøejností.
§
Není možné pøedpokládat nijak zvláš• silnou ochotu vzdìlávat se v odborné problematice. To je ale bohužel v souèasné dobì zcela nezbytná podmínka pro to, aby
funkcionáøi odborù byli schopni uspìt v èím dál nároènìjším vyjednávacím procesu
s managementem podnikù.
§
Nelze poèítat ani s aktivním náborem nových èlenù do odborù, což je v tuto chvíli
jeden z nejpalèivìjších problémù, se kterým se odbory potýkají.
Návrhy øešení

§
Drtivá vìtšina dotazovaných se vyslovila v tom smyslu, že je potøeba zajistit bližší
a osobnìjší kontakt s èlenskou základnou.
§
Dále, že je tøeba zlepšit obraz odborù v oèích veøejnosti a zamìøit se ve svých aktivitách také na neodboráøskou veøejnost. Tam je totiž potenciál pro získávání nových
èlenù.
§
Mnozí vidí šanci v posílení vzdìlávací èinnosti. Tady ale existuje znaèná obava, že
masivnìjší vzdìlávání problémy motivace nevyøeší. Na druhou stranu je tak možné
zkvalitnit personální obsazení všech úrovní vedení a to je mimo jiné jeden z dùležitých
bodù, na kterém se v podstatì všichni shodují.
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§
V této oblasti padaly i velice konkrétní návrhy na specifické vzdìlávací akce, jako jsou
„development centra“. Tedy akce, které mají za cíl odhalit a následnì rozvíjet specifické schopnosti a silné stránky konkrétních jednotlivcù. Je všeobecnì známou skuteèností, že tímto procesem dochází mimo jiné i ke zvýšení motivace jednotlivcù.
§
Jeden z návrhù, které pøišly od odboráøù ze základních organizací, byl ten, že potøebují od vedení konfederace nebo od svého svazu pomoc v tìch nejbìžnìjších rutinních
záležitostech typu – zmìnil se zákon o úèetnictví, chceme „kuchaøku, jak se to má teï
dìlat“. Nechceme obecné pokyny, ani všeobecné odborné semináøe, ale jednoduché
praktické øešení. To by podle nìkterých vyjádøení mnohým do znaèné míry ušetøilo
práci a starosti.

6. Zpracování návrhu personálnì manažerských nástrojù k zavedení
evropských standardù v poskytování služeb a servisu.
Výsledky zpracované ve všech etapách Diagnostiky institucionálních procesù ukazují, že nejefektivnìjším nástrojem k dosažení vysoké kvality poradenství a dalších poskytovaných služeb, vèetnì personálního zajištìní, je cílená a systematická práce s lidskými
zdroji a vzdìlávání.
Návrhy øešení

§
V rámci personálního rozvoje zamìstnancù a funkcionáøù odborù vytipovat perspektivní skupinu posluchaèù a zapojit ji do systematického vzdìlávání.
§
V rámci dalšího a širšího rozvoje lidských zdrojù uvnitø ÈMKOS a ASO schválit a realizovat systematické vzdìlávání pro funkcionáøe odborù na všech úrovních. Tematicky
semináøe zamìøit na následující oblasti:

Manažerské dovednosti
Obsahové zamìøení:

ü
Úspìšné vedení a øízení projektù s použitím nejnovìjších pøístupù, sloužících ke spolupráci a energetizaci.
ü
Leadership, prostøedí týmové práce s dynamickými prioritami, autonomní projekty
a jejich koordinace, budování vztahù s podporou seberealizace a rozvoje, synergie
managementu.
ü
Odolnost a zvládnutí stresové zátìže, cílové øízení výkonnosti a proaktivita, identifikace problémù a jejich rychlé øešení, delegování, podpora a práce s týmem.
ü
Vytváøení aliancí a týmù, užívání kultivované moci, objektivita vnímání, sebeovládání, intuice, kreativita managementu.
ü
Vedení porad.
ü
Delegování pravomocí a odpovìdnosti.

Strategické øízení, øízení projektù a procesù
Obsahové zamìøení:

ü
Strategické øízení, principy strategického myšlení.
ü
Tvorba a obsah strategie, etapy strategického plánování.
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ü
Smìry rozvoje moderního managementu – procesní pøístup.
ü
Metodika zpracování strategie.
ü
Procesnì orientovaná firma, zásady procesního modelování, definice procesního stromu.
ü
Postavení projektového øízení.
ü
Projekt, metoda logického rámce.
ü
Øízení projektù – projektový management, základní princip projektového øízení.
ü
Nástroje, øízení a kontrola projektu.
ü
Projektový manažer, øízení zdrojù projektu.
ü
Øešení typických problémù projektù.

Pøesvìdèivá øídící komunikace, prezentaèní a rétorické dovednosti
Obsahové zamìøení:

ü
Nároky na osobnost úspìšného vedoucího v oblasti komunikace.
ü
„Laická“ diagnostika osobnosti – možnosti a nedostatky.
ü
Efektivní rozvoj komunikaèních dovedností, základní principy komunikace na úrovni
bìhem rozhovoru (aktivní naslouchání a pozitivní postoj).
ü
Modely komunikaèního rozvoje, AIDA.
ü
Vliv osobního a profesionálního image vedoucího na proces úspìšného vyjednávání –
osobní marketing vedoucího.
ü
Využití metody SPIN pro efektivní komunikaci s podøízenými (vedení motivaèního
pohovoru).
ü
Mluva tìla a využití verbální a neverbální komunikace bìhem komunikace.
ü
Navození jednací atmosféry prostøednictvím transakèní analýzy.
ü
Vztah potenciálu IQ, emoèní inteligence EQ a osobnostního kvocientu OQ v procesu
úspìšné komunikace.
ü
Rozvíjení EQ potenciálu, energizování se pøed vyjednáváním.
ü
Umìní úèinné argumentace a neurolingvistické ovlivòování.
ü
Rozvoj komunikaèních dovedností – dovednosti pro týmové ovlivòování.
ü
Umìní pøesvìdèivé sebeprezentace a prezentace výsledkù týmové práce.
ü
Využití rétorických dovedností bìhem prezentace.

Podniková kultura, image a etiketa vedoucího pracovníka
Obsahové zamìøení:

ü
Jak zlepšit vlastní styl, v èem je tajemství prvního dojmu, kde jsou skryté rezervy
promìn.
ü
Sebevìdomí, motivace, vlastní možnosti zlepšení prvního dojmu, jak zaujmout, èím
se prezentovat.
ü
Vzhled a profesionalita oblékání, chování a vystupování, skrytý potenciál osobnosti.
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ü
Psychologie prvního dojmu, barvy a jejich význam, rozvoj podnikové kultury a image,
tvùrèí možnosti zlepšení
ü
Jak získat jistotu pøi spoleèensko - pracovním setkání, pravidla vhodného a nevhodného jednání

Personalistika, diagnostika, pøijímání nových zamìstnancù, jak si udržet schopné, antifluktuaèní program
Obsahové zamìøení:

ü
Vývoj personalistiky v souèasnosti, mezilidské vztahy, personalista a rozvoj osobnosti,
podpora sebevìdomí, sebeanalýza, vzdìlávání souèasnosti
ü
Aplikace nejnovìjších poznatkù v oboru personalistiky na podmínky ÈMKOS
ü
Personální marketink a efektivní práce s lidskými zdroji
ü
Odhad druhého, používání intuice, instinktù a faktù, selekce informací v procesu
výbìru
ü
Mapování potenciálu lidských zdrojù, budování kariéry, motivaèní pøístupy
ü
Aktuální otázkou dnešních dnù je: „Jak si udržet a pøilákat talentované a schopné
spolupracovníky“
ü
Pokud firma nemá vhodné prostøedí, motivující firemní kulturu, pak nabízené peníze
nepomohou
ü
Jak udržet zamìstnance, když je láká konkurence, jak se odlišit od ostatních a jak
souvisí motivace s fluktuací ?
ü
Pøíklady adaptaèních a antifluktuaèních programù z praxe

Efektivní organizace práce manažera - timemanagement 3. a 4. generace
Obsahové zamìøení:

ü
Jak správnì stanovovat cíle a priority – kde získat drahocenný èas
ü
Zabezpeèení výkonu managera (èasové relace podmínek, motivace a znalostí)
ü
Aplikace Paretova principu na podmínky managera
ü
Stanovování priorit (A, B, C,D)
ü
Pøedpoklady pro efektivní delegování pravomocí
ü
Akèní plán orientace na dùležité záležitosti
ü
Plán rozvoje osobnosti managera s èasovým harmonogramem
ü
Kvalitní timemanagement jako pøedpoklad zvyšování osobní kapacity vedoucího
pracovníka
ü
Plnìní úkolù, stanovování priorit, koncepèní a analytické myšlení,
ü
Paradigmata øízení èasu
ü
Matice plánování èasu
ü
Èasový snímek dne a týdne
ü
Zlodìji èasu a jejich eliminace
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Zvládání pracovní zátìže, duševní hygiena, stres a životní styl
Obsahové zamìøení:

ü
Mechanismus vzniku stresových situací, individuální mapování
ü
Prevence stresu, osobní akèní plán, zdravý životní styl a pozitivní myšlení, Relaxaèní
techniky

Eliminace vlivu stresorù na osobnost vedoucího zamìstnance:
Program seberealizace.
Zvyšování odolnosti proti vlivu pracovních stresorù.
Životospráva a duševní hygiena:
Vyrovnaný životní styl a kritické prvky životosprávy.
Prohloubení témat vedoucích k trvale udržitelnému osobnímu i profesnímu úspìchu
a spokojenosti; sebepoznání, sebeuvìdomìní, sebeovládání a motivace, praktikum.
Umìní posilovat osobní sílu a životní energii skrze sebepoznání a vlastní zkušenost.
Oèekávání, autoregulace, boj proti ztrátì koncentrace, pìstování silné vùle individuální odolnost, sociální vazby, stresory v rozhodovacím procesu.
Odpoèinek, pohybové aktivity, stravování, zlozvyky.
Metody obrany:
Relaxaèní techniky, ukázky relaxaèního a autogenního tréninku.
Svalová relaxace, hluboké dýchání, fantazijní imaginace, divadelní zkouška, posuv
situaèního rámce.

Zvyšování pracovního výkonu a motivace spolupracovníkù
Obsahové zamìøení:

ü
Psychologické potøeby pracovníkù a situaèní psychologie motivace, otázky chování
lidí;
ü
Pracovní výkon a motivace, individuální a týmová motivace podle cílù (metoda
Management By Objectives);
ü
Pracovní chování ovlivnìné potøebami, cíli a spokojeností, metodika sebehodnocení
osobnosti v oblasti motivace;
ü
Motivátory, sociální vliv okolí, faktory hygieny a údržby;
ü
Užívání „ocenìní“ a „trestù“;
ü
Postupy motivace v denním pracovním stylu, spolurozhodování pracovníkù a týmù,
zpìtné vazby;
ü
Analýza a faktory problémù v oblasti motivace a specifikace úèinné motivace;
ü
Zjiš•ování spokojenosti jednotlivých pracovníkù vè. pracovních vazeb na pracovišti
(formálních i neformálních);
ü
Formální zásady odmìòování, jako souèást organizaèní kultury.
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Metody výuky:
Výklad, moderovaná diskuze
Modelové situace, pøípadové studie
Úèastnická diskuze
Videotrénink
Workshopy
Týmové kouèování
Rozbor vlastních a licenèních videonahrávek k tematice

7. Prezentace odborù na veøejnosti
Pro nikoho není tajemstvím, že uplatnìní se v celostátních médiích není právì snadný
úkol. Je jasné, že možnosti prezentovat se veøejnì jsou do znaèné míry omezeny ochotou
médií dát odborùm urèitý prostor pro zviditelnìní. Na druhou stranu, pøes snahu pracovníkù ÈMKOS, je pro øadové èleny odborù èinnost konfederace témìø neviditelná. Toto
souvisí i se špatným tokem informací, který jsme podrobnì rozebrali v prvním bodì. Je ale
pravda, že z dotazování vyplynulo, že èím dále se pohybujeme od centra, tím menší je
jakékoliv povìdomí o práci odborù. Vìtšina dotazovaných se shoduje, že „o odborech
prostì není slyšet“. A• už je aktivita v tomto smìru jakákoliv, lidé její výsledky nijak nezaznamenávají. V budoucnu bude v každém pøípadì potøeba rozpoutat vìtší diskusi o možnosti zviditelnìní odborù tak výsledkù jejich èinnosti. Struènì øeèeno: zatím odbory
neumìjí svou práci „prodat“.
Mnoho lidí mluví o tom, že odborùm do znaèné míry škodí „nálepka z minulosti“
a veøejností nejsou vnímány pozitivnì. Pøi namátkovém zjiš•ování se ukázalo, že na
veøejnosti je nulové povìdomí o vzdìlávací a poradenské èinnosti odborù, která v souèasnosti pøedstavuje velkou èást jejich práce. Lidé se o odborech èasto dovìdí pouze v souvislosti se stávkami a ne vždy jsou tyto aktivity vnímány pozitivnì. V této otázce hraje roli
také kultura novináøské práce, která u nás pøevládá.
Mimoøádnì dùležitý moment, který je tøeba si v této souvislosti uvìdomit, je ten, že
odbory vìtšinou pøicházeli ke slovu v obdobích krize, kdy hrozilo masivní propouštìní,
pøílišný tlak na zamìstnance ze strany zamìstnavatelù nebo nepøípustné pracovní podmínky. Odbory z principu nejsou organizací formovanou pro období klidu – jako lékaø
nebo hasiè, který sice mùže pùsobit v oblasti prevence, ale jeho hlavní èinnost spoèívá
v „hašení ohòù“. A momentálnì se dá øíct, že se do znaèné míry v takovém období klidu
nacházíme. Výpovìdi øady dotázaných zcela jasnì potvrzovaly, že mnoho základních
organizací, které se mìsíce neozývají, se dají do pohybu tehdy a jen tehdy, když hrozí
nìjaké nebezpeèí nebo pøímo øeší nìjaký akutní problém. Na jednu stranu je pochopitelné,
že ze strany vedení odborù je možné vnímat to jako urèitou nevdìènost. Na druhou stranu
je potøeba uvìdomit si, že souèasné pojetí odborù prostì neodpovídá tomu, aby pùsobily
jako preventivní nebo vzdìlávací organizace. Ignorování této skuteènosti mùže u mnoha
lidí zcela zbyteènì vyvolat urèitý pocit marnosti a skepse vùèi práci odborù.
Návrhy øešení

§
Pøipravit program zviditelnìní odborù na veøejnosti na regionální úrovni s využitím
tiskovin, mítinkù, rozhlasových stanic a regionální televize.
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§
Pøipravit obdobný program na celostátní úrovni.
§
Soustøedit se na novodobou historii odborù, vysvìtlování úlohy a postavení odborù
ve spoleènosti.
§
Vymezit kompetence a možnosti odborù, aby bylo zøejmé, kdy odbory mají a kdy
naopak nemají nástroje na øešení daných situací.
Shrnutí
Tato klíèová aktivita projektu
poukázala na klady a zápory
odborové práce a souèasnì navrhla
jejich øešení. Pro ÈMKOS a ASO
vytvoøila pøedpoklady pro další
rozvoj a zejména vytvoøila základ
pro další aktivity, na které by mìl
reagovat nový projekt. V charakteristice nového projektu už se
objevují prvky, které se v plném
rozsahu této problematiky a zejména „slabých stránek“ dotýkají.
Soubor vyplnìných kompletních dotazníkù
pøipravených ke zpracování

4.3. Analýza pracovních
míst – zamìstnancù a osob
sociálních partnerù
Tato klíèová aktivita nebyla ze
s t r a n y È M KO S re a l i z o v á n a .
ÈMKOS pravidelnì provádí vlastní
analýzu z které následnì vychází pøi
sestavování rozpoètu ÈMKOS na
pøíslušný kalendáøní rok. Tuto klíèovou aktivitu øešili zamìstnavatelé
s interním výstupem do vlastních
organizací.

Zpracování dotazníkového šetøení
vzdìlávacích potøeb

4.4. Analýza vzdìlávacích potøeb
Pro získání podkladù ke zpracování analýzy vzdìlávacích potøeb bylo zvoleno
dotazníkové šetøení, realizované øídícím týmem projektu ÈMKOS ve spolupráci s Oddìlením pro rozvoj lidských zdrojù a projektovou èinnost ÈMKOS. Byli osloveni èlenové
a funkcionáøi 19 odborových svazù ÈMKOS, které vstoupily do projektu a zavázaly se tak
k aktivní spolupráci na øešení klíèových aktivit projektu i dílèích témat, zpracovávaných
v rámci projektu. Další skupinu respondentù tvoøili èlenové a funkcionáøi ASO. V mini-
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mální míøe byly zastoupeny i názory neèlenù odborù, kteøí se v rámci nìkterých
odborových svazù rovnìž zapojili do dotazníkového šetøení.
Respondentùm bylo rozesláno podle stanoveného klíèe (zhruba 1 dotazník na 500
èlenù odborového svazu) 1086 dotazníkù, vyplnìných se vrátilo 1167, tzn. o 81 více, než
bylo zadáno.
Zpracování výsledkù bylo zamìøeno na identifikaci vzdìlávacích potøeb respondentù
a návrh vzdìlávacích aktivit pro rok 2009.
Identifikace vzdìlávacích potøeb
Z výsledkù analýzy vyplynulo, že 96,3% respondentù vnímá celoživotní vzdìlávání
jako souèást rozvoje vlastní osobnosti. Pouze 3,6% odpovìdìlo na tuto otázku negativnì.
Z nabídky 51 konkrétních témat, na která by se mìlo vzdìlávání v roce 2009 a pøípadnì
v dalších letech soustøedit, byl zájem následující:
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pøedcházení a zvládání stresu na pracovišti

25,2%

asertivita jako souèást sociální kompetence

19,5%

prezentaèní dovednosti a rétorika sociálních partnerù

15,2%

osobnostní rozvoj a rozvoj mìkkých dovedností sociálních partnerù

12,6%

diplomatická etiketa sociálních partnerù

11,7%

preventivní opatøení a postupy pøi pøedcházení korupènímu jednání

7,4%

manažerské a komunikaèní dovednosti pro sociální partnery

14,0%

øízení kvality jako nástroj strategického rozhodování

5,6%

procesní øízení jako nástroj efektivního rozvoje organizací sociálních partnerù

5,1%

manažerské øízení v procesu zmìn

5,7%

strategický management

5,9%

øízení zmìn

5,3%

procesní audit u sociálních partnerù

3,5%

diversity management – zvládání odlišností v pracovním prostøedí

4,2%

øízení lidských zdrojù sociálních partnerù

9,4%

øízení podle cílù

4,7%

efektivní øízení porad

11,0%

vzdìlávání v problematice EU pro sociální partnery

7,3%

evropský sociální dialog a jeho funkce, nástroje a výstupy

8,4%

minimum o regionální a strukturální politice EU

7,4%

instituce EU a rozhodovací procesy EU

4,2%

evropský prostor svobody, bezpeènosti a spravedlnosti

3,9%

právo Evropských spoleèenství a jeho vliv na èeský právní øád

9,9%

informaèní toky v EU pro sociální partnery

6,0%

kurzy zamìøené na specifickou terminologii v EU

2,7%

legislativní proces a jeho evropská dimenze

3,3%

transpozice a implementace smìrnic ES v zemích EU a ÈR

3,8%

vzdìlávání v oblasti výpoèetní techniky

20,1%

práce s internetem

23.9%

jazykové vzdìlávání

33,2%

další témata

0,8%
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Z pøehledu uvedeném v tabulce je zøejmé, že o každé z nabízených témat projevili
respondenti urèitou míru zájmu. Nejvyšší preference se v souladu s oèekáváním ukázaly
v oblasti pracovnì právních vztahù, odborových práv, práv zamìstnancù a zamìstnavatelù. Zákoník práce, který byl pravidelnì na programu nabídek vzdìlávacích akcí
a byl školen i v rámci projektu 2007, se tak opìt dostal do popøedí zájmu. Dùvodem je
s nejvìtší pravdìpodobností fakt, že s touto problematikou se odboráøi a zvláštì pak
odboroví funkcionáøi setkávají prakticky dennì a znalost této právní normy je pro nì
nezbytná.
V poøadí druhou preferovanou oblastí byl sociální dialog, a to pøedevším sociální
dialog na úrovni podnikové, tzn. kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy. Zájem byl
o legislativu spojenou s vyjednáváním, ale i o mìkké dovednosti, pøispívající k dobrému
výsledku sociálního dialogu.
V popøedí zájmu respondentù byl i rozvoj a øízení lidských zdrojù,umìní úèinné
komunikace, asertivní jednání, prezentaèní dovednosti a rétorika sociálních partnerù.
Dále diplomatická etiketa sociálních partnerù, osobnostní rozvoj a motivace pro celoživotní vzdìlávání.
Velký poèet preferencí byl zaznamenán v oblast bezpeènosti a ochrany zdraví pøi
práci, zvláštì pak u respondentù z prùmyslových odborových svazù, kde je tato problematika velmi aktuální. Znalost a dodržování pøedpisù souvisejících s bezpeèností a ochranou zdraví pøi práci je považováno za dùležitou prevenci ochrany zdraví a života zamìstnancù.
Zájem o vzdìlávání v oblasti výpoèetní techniky a práce s internetem odpovídá
požadavkùm na znalosti a dovednosti v této oblasti na trhu práce (20,1% vzdìlávání ve
výpoèetní technice, 23,9% práce s internetem).
Jazykové vzdìlávání preferovalo 33,2% respondentù. I když toto èíslo je zdánlivì
vysoké, zdaleka neodpovídá souèasným trendùm na trhu práce, kdy prakticky každý
zamìstnavatel považuje znalost nìkterého ze svìtových jazykù za základní kvalifikaèní
pøedpoklad.
Minimální zájem projevili respondenti o problematiku evropského sociálního
dialogu a Evropské unie obecnì (vzdìlávání v problematice EU pro sociální partnery, minimum o regionální a strukturální politice EU legislativní proces a jeho evropská dimenze,
informaèní toky v EU pro sociální partnery, specifická terminologie EU, transpozice
a implementace smìrnic ES v zemích EU a ÈR apod.).

Další informace vyplývající z analýzy
Kromì zjiš•ování vzdìlávacích potøeb, obsahoval dotazník i otázky související s organizaèním zabezpeèením semináøù, jako je napøíklad optimální délka trvání semináøù
a místo konání semináøù.
Zajímaly nás i zdroje, ze kterých èerpají zájemci informace o možnostech odborového
vzdìlávání. Z výsledkù šetøení je zøejmé, že existuje široká škála zdrojù informací o možnostech vzdìlávání a tyto zdroje jsou hojnì využívány. Jak se oèekávalo, nejèastìji je
k získání potøebných informací využíván internet a webové stránky ÈMKOS. Významnou roli mají svazové èasopisy, ve kterých jsou pravidelnì zveøejòovány nabídky vzdìlávacích aktivit svazù i nabídky ÈMKOS. Sondy revue jsou zdrojem informací pro 35%
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respondentù a tento podíl lze považovat rovnìž za významný. Jak vyplývá z prùzkumu,
velká pozornost vzdìlávání je vìnována v prùbìhu jednání orgánù svazù i orgánù
ÈMKOS, odkud si pøináší informace asi 27% respondentù, stejné množství pak má
informace u ústního podání. Pouze necelých 15% respondentù uvádí jako zdroj informací
jednání regionálních rad odborových svazù.
V závìru dotazníku mìli respondenti možnost uvést volnou formou, na jaké pøekážky úèasti na odborovém vzdìlávání narážejí, chtìjí-li se zúèastnit odborového vzdìlávání. K tomuto problému se vyjádøilo se 155 respondentù. Nejèastìji byl uvádìn
problém s uvolòováním ze zamìstnání, a• už z dùvodu neochoty zamìstnavatele uvolnit
zamìstnance na odborové vzdìlávání, nebo z dùvodu velkého pracovního vytížení, popøípadì problematického zajiš•ování zastupování na pracovišti po dobu trvání vzdìlávací
akce.
Dalšími pøekážkami úèasti na odborových vzdìlávacích akcích je nevhodné místo
konání, tzn. velká vzdálenost a špatná dostupnost a nevhodný termín. U nìkterých
profesí, napø. u úèetních, je nevhodný vždy zaèátek mìsíce apod. Problémem v nìkterých
odborových organizacích je i úhrada finanèních nákladù za vzdìlávací akce.

Témata vzdìlávacích akcí a jejich obsahové zamìøení pro rok 2009
Po zpracování závìreèné zprávy o výsledcích dotazníkového šetøení svolal øídící tým
projektu schùzku se zástupci odborových svazù zapojených do projektu a seznámil je se
zjištìnými závìry. Probìhla rozsáhlá diskuze, v níž úèastníci, z nich vìtšina má dlouholeté
zkušenosti v oblasti vzdìlávání, reagovali na výsledky analýzy a pøispìli øadou podnìtných
návrhù. Na základì výsledkù analýzy, dosavadních zkušeností a již zmínìné diskuze øídící
tým rozhodl, že v roce 2009 probìhnou semináøe na následující témata :
1. právní vztahy (4223 požadavkù)
2. sociální dialog (1742 požadavkù),
3. rozvoj lidských zdrojù sociálních partnerù a motivace pro další vzdìlávání (1575
požadavkù)
4. BOZP (618 požadavkù)
Obsahové zamìøení
Následnì bylo vypsáno výbìrové øízení na zpracování vzdìlávacích programù
a PowerPointových prezentací pro lektory a zpracováno obsahové zamìøení jednotlivých
témat.
1. Zákoník práce

§
?Pracovnì právní vztahy
§
?Základní pojmy zákoníku práce
§
?Práva a povinnosti zamìstnancù
§
?Práva a povinnosti zamìstnavatelù
§
?Práva odborových organizací
§
?Flexibilní formy práce

64

2. Sociální dialog

§
?Sociální dialog v ÈR
§
?Strany sociálního dialogu a jejich pøedstavitelé
§
?Legislativní úprava sociálního dialogu
§
?Obsah kolektivní smlouvy
§
?Problémová jednání, umìní dosáhnout kompromisu
3. Rozvoj lidských zdrojù sociálních partnerù a motivace pro celoživotní vzdìlávání sociálních partnerù

§
?Øízení lidských zdrojù sociálních partnerù
§
?Umìní úèinné komunikace
§
?Asertivita jako souèást sociální kompetence
§
?Prezentaèní dovednosti a rétorika sociálních partnerù
§
?Diplomatická etiketa sociálních partnerù
§
?Osobnostní rozvoj a rozvoj mìkkých dovedností sociálních partnerù
§
?Motivace pro celoživotní vzdìlávání sociálních partnerù
4. BOZP

§
?Postavení BOZP v pracovním právu
§
?Základní pojmy BOZP
§
?Aktuální otázky v oblasti BOZP
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4.5 Vstupní vzdìlávání
Jedná se o klíèovou aktivitu, která byla pøipravována a realizována spíše na stranì
zamìstnavatelù. ÈMKOS rámci této aktivity zajiš•ovala pouze vzdìlávání novì nastupujících zamìstnancù na pracovní pozice v Regionálních poradenských centrech pro
zamìstnance (RPC PZ).
V rámci zajištìní cílù projektu a naplnìní všech klíèových aktivit vstoupilo do
projektu 21 nových zamìstnancù ÈMKOS. Jednalo se o pracovníky Regionálních poradenských center pro zamìstnance (RPC PZ) na pracovních pozicích právník pro pracovnì
právní vztahy (5x), právník pro problematiku sociálního dialogu (4x) a zejména novì
nastupující pracovníci na pozici junior konzultant (12x).
Uvedených 21 zamìstnancù vstupovalo do projektu postupnì od 1.4. 2008 – do 1.6.
2008. Základní informace o struktuøe odborù, odborové centrále ÈMKOS a o jejím
poslání získávali pøi vstupních pohovorech, popøípadì pøi výbìrových øízeních. V druhé
polovinì roku 2008 se uskuteènilo nìkolik pracovních setkání s Øídícím týmem projektu
ÈMKOS, jejichž obsahem bylo øešení realizace projektu, jeho cílù a výstupù.
První pøímá vzdìlávací aktivita v rámci vstupního vzdìlávání byla uskuteènìna 21.1.
2009 formou semináøe k problematice evidování poradenství a konzultací systémem online. Semináøe se zúèastnilo 29 posluchaèù z øad nových zamìstnancù RPC PZ, z øad
Øídícího týmu projektu ÈMKOS a z øad zamìstnancù Útvaru pro regionální politiku
ÈMKOS. Cílem semináøe, který lektoroval autor programu „Poradenství – on-line“ bylo
seznámení s programem a modelování situací k registraci uchazeèù o poradenství a konzultace v RPC PZ. Další èástí vstupního vzdìlávání byly dva semináøe – dne 17.6. 2009 se

Semináø „Sociální dialog”
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konal semináø k problematice pracovního práva a 18.6. 2009 semináø
k problematice rozvoje lidských
zdrojù a motivace pro další vzdìlávání. Obou semináøù se zúèastnilo
20 posluchaèù z øad nových zamìstnancù. Semináø k pracovnímu právu
byl rozšíøen o problematiku „Exekuèního øádu“ a semináø na téma
rozvoje lidských zdrojù o problematiku vedení sociálního dialogu. Cílem
semináøù bylo zejména poskytnutí
informací a podkladù pro zkvalitnìní
èinnosti RPC PZ.

Semináø „Poradenství on-line”

Celý systém vstupního vzdìlávání se úzce prolínal s dalšími klíèovými aktivitami zamìøenými na vzdìlávání. Nìkteøí
zamìstnanci RPC PZ se zúèastòovali semináøù v rámci prohlubujícího vzdìlávání, které
byly organizovány odborovými svazy ke všem ètyøem základním tématùm. Jednalo se o
témata „Pracovní právo, Rozvoj lidských zdrojù sociálních partnerù a motivace pro další
vzdìlávání, Sociální dialog v Èeské
republice a Bezpeènost práce –
nedílná souèást života“.
Výstupem této klíèové aktivity
bylo získání informací o èinnosti
ÈMKOS, a vìdomostí nezbytných
pro pùsobení RPC PZ ve strukturách
ÈMKOS. Po analýze dopadù výše
popsaného vstupního vzdìlávání na
jednotlivé nové zamìstnance a po
analýze systému vstupního vzdìlávání se jednoznaènì ukázalo, že této

Semináø „Pracovní právo”
oblasti musí být v pøíštím projektu vìnována zvýšená pozornost. Proto i charakteristika nového projektu (kap. 5) na období 2010 – 2012 již reaguje na to, že
další vzdìlávání je dùležitý aspekt pro
osobnostní rozvoj jednotlivých zamìstnancù, pro rozvoj celého systému vzdìlávání, ale i pro rozvoj celého systému
poradenství a konzultací.

Vstupní semináø 22.1. 2009
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4.6 - 4.8 Prohlubující vzdìlání
Prohlubující vzdìlávání
Ihned po ukonèení analýzy vzdìlávacích potøeb zapoèala praktická realizace 100
semináøù na 4 výše uvedená základní témata. Odborové svazy zapojené do projektu
jmenovaly své zástupce, vìtšinou pracovníky zabývající se na úrovni svazù vzdìláváním,
kteøí vstoupili do pøíprav semináøù a pozdìji do jejich organizaèního zabezpeèení. Ve
spolupráci s nimi byl vypracován harmonogram konání semináøù a na
základì návrhu svazù byl vytvoøen
lektorský sbor. Pro oblast pracovního
práva bylo vybráno 25 lektorù, pro
sociální dialog rovnìž 25 lektorù, pro
BOZP 9 a pro rozvoj lidských zdrojù
6 lektorù. V únoru 2009 byly uskuteènìny dvì schùzky s lektory, na kterých
byli seznámeni s organizaèními záležitostmi, spojenými s upoøádáním semináøù, vyúètováním a vzdìlávacími
programy.

Setkání s lektory
Harmonogram semináøù

Odborové svazy projevily o semináøe nebývalý zájem, který si vysvìtlujeme tím, že
kromì finanèní stránky vìci, byly tyto akce dobøe pøipravené z hlediska metodického
a byli vybráni erudovaní lektoøi, kteøí jsou skuteènými odborníky ve svém oboru a jsou
schopni reagovat na diskuzi prakticky ke všem problémùm, které mohou být z auditoria
semináøù vzneseny.
Autorské kolektivy ÈMKOS ve
spolupráci s dalšími odborníky na
pracovní právo, sociální dialog, rozvoj lidských zdrojù a BOZP zpracovaly manuály, které byly podle stanoveného klíèe poskytnuty odborovým svazùm, zapojeným do projektu, a lektorùm.
Vítìz výbìrového øízení, firma
CC Systems, zpracovala vzdìlávací
programy, metodické pøíruèky pro
lektory a Power-Pointovou prezentaci k jednotlivým oblastem. Byly vytvoøeny ve spolupráci a po konzultacích s øídícím týmem, s ohledem na
konkrétní potøeby posluchaèù - odboráøù.

Uèební manuály k dané problematice
Harmonogram semináøù byl po celé období
od února 2009, kdy probìhly první akce, až do
listopadu, kdy bylo vzdìlávání ukonèeno, ve

68

všech smìrech øádnì plnìn. Probìhly všechny akce, s pøedpokládaným poètem úèastníkù.
Souèástí každého semináøe byla dotazníková akce, kdy úèastníci zhodnotili míru
spokojenosti s aktuálností vzdìlávací aktivity, zda tato aktivita pøispìla k jejich osobnímu èi pracovnímu rozvoji, s èasovým rozsahem, s prùbìhem a organizací semináøe,
místem konání a použitými didaktickými

nebo 2 v pìtistupòové škále. Výjimkou byl
pouze èasový rozsah semináøù, který úèastníci považovali za nedostaèující, vzhledem
k rozsahu a nároènosti probírané látky.
Všichni lektoøi vyplòovali Dotazník
sebehodnocení lektora, ve kterém se pokusili
vyjádøit, do jaké míry se jim podaøilo naplnit
cíle vzdìlávacího programu, hodnotili svoji
pøípravu na výuku, vlastní prùbìh semináøe,

pomùckami. Zvláštní pozornost byla vìnována hodnocení výkonu lektorù z hlediska
odborné úrovnì pøednášky, prezentace,
pøednesu a srozumitelnosti.
Realizaèní tým projektu tuto zpìtnou
vazbu pravidelnì vyhodnocoval a je tøeba
øíct, že hodnocení semináøù úèastníky bylo
pozitivní ve všech oblastech, vìtšinou byly
jednotlivé oblasti hodnoceny známkou 1

atmosféru (komunikaci s úèastníky a zpìtnou vazbu), zda nastala pøi výuce „kritická
situace“ (nervozita nebo problémový úèastník. Posoudili i míru splnìní oèekávání
úèastníkù a celkový výsledek své výuky.
Pøi vyhodnocení odpovìdí lektorù se
neobjevily žádné negativní poznatky, prùbìh
semináøù z pohledu lektorù byl hodnocen
velmi dobøe, ale stejnì jako úèastníci semináøù, považovali za neodpovídající vyme-
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i v budoucnu. V dalších letech však
chceme vypracovat ucelený systém
hodnocení efektivity vzdìlávání v odborech, z nìhož budeme vycházet pøi
pøípravì a realizaci vzdìlávacích aktivit.
Vzdìlávání a aktivity s ním související patøily k prioritám projektu
a proto jim byla vìnována odpovídající pozornost ve všech fázích pøípravy i bìhem realizace. Výsledný
efekt i ohlasy z øad posluchaèù jsou
pro celý realizaèní tým odmìnou
a velkou motivací do budoucna.

Vzdìlávací programy
pro potøeby zajištìní semináøù
zený èasový prostor. Pøi pøípravì
vzdìlávacích aktivit v další fázi
projektu již byly tyto pøipomínky
zohlednìny a jednotlivá témata
rozèlenìna tak, aby byl tento
nedostatek odstranìn.
Zpìtná vazba úèastníkù
i lektorù semináøù je velmi dùležitá pro vyhodnocení míry efektivity vzdìlávání. I když dotazníková metoda je pouze jednou
z možností získání informací, pro
øídící tým byly tyto podnìty
velice cenné a budeme je využívat

Vzdìlávací programy
pro potøeby zajištìní semináøù
Zvláštní podìkování zasluhují
manažeøi pro vzdìlávání ÈMKOS
a ASO, kteøí byli nositeli této nelehké a organizaènì znaènì nároèné
aktivity.
Vzdìlávání bude totiž vždy
jedním ze základních nástrojù, jak
dosáhnout požadované zpùsobilosti
a využívat osvojených znalostí v
odborové práci. Pøedstavuje trvalý
proces, probíhající po celý aktivní
život èlovìka.

Semináø „BOZP”,
OS PHGN, 28.4.2009, Ostrava
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HARMONOGRAM SEMINÁØÙ
Projekt ESF „Posilování sociálního dialogu 2009"
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20./21.4.2009

Moravec

PP

JUDr. Pavel Sirùèek

OS ZPTNS

21.4.2009

Praha

SD

ÈMKOS - JUDr. Eva Dandová

OS PPP

21.4.2009

Hradec Králové

PP

ÈMKOS - JUDr. Zdenka Kindlová

OS SO a O

22.4.2009

Ostrava

PP

JUDr. Miriam Foksová

OS KOVO

22.4.2009

Praha DOS

SD

Ing. Miloslav Vyskoèil

OS KOVO

23.4.2009

Olomouc

PP

JUDr. Zdenìk Pazdera

OS KOVO

23.4.2009

È. Budìjovice

SD

ÈMKOS - JUDr. Eva Dandová

ASO

28.4.2009

Ostrava

BOZP

Bc. Vlastimil Altner

OS PHGN

5.5.2009

Hodonín

SD

JUDr. Antonín Tìšík

OS PHGN

5.5.2009

Zlenice

PP

JUDr. Irena Hradílková

ÈMOS armády

6.5.2009

Zlenice

SD

Jan Košta

ÈMOS armády

11.5.2009

Bezdez

PP

JUDr. Lubomír Dlouhý

OS Stavba

14.5.2009

Praha Dos

PP

JUDr. Marie Stodolová

OS KOVO

14.5.2009

Brno

PP

JUDr. Petr Veèeø

ASO

14./15.5.2009

Zlenice

SD

Bc. Jindøiška Petøíèková

OS ZPTNS

18.5.2009

Medlov

SD

Ing. Pavel Zítko

OS Stavba

19.5.2009

Most

PP

JUDr. Antonín Tìšík

OS PHGN

19.5.2009

È. Budìjovice

PP

ÈMKOS - JUDr. Zdenka Kindlová

OS SO a O

20.5.2009

Plzeò

BOZP

ÈMKOS - Mgr. Miroslav Kosina

OS DLV

20./21.5.2009

Brno

SD

Mgr. Ladislav Kucharský

OS ZSP

21.5.2009

Svratka

PP

JUDr. Jiøí Grim

OS KOVO

21.5.2009

Kralupy n. Vl.

BOZP

JUDr. Petr Veèeø

ASO

22.5.2009

Skalka u Doks

PP

JUDr. Zdenka Krámská

ÈMOS PŠ

22.5.2009

Svratka

SD

JUDr. Jiøí Grim

OS KOVO

23.5.2009

Skalka u Doks

SD

Mgr. Jitka Šulcová

ÈMKOS PŠ

26.5.2009

Želivka

RLZ

Ing. Miloslav Valena

OS ECHO

27.5.2009

Želivka

PP

JUDr. Zbynìk Urban

OS ECHO
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2.6.2009

Ostrava

PP

JUDr. Antonín Tìšík

OS PHGN

4.6.2009

Plzeò

PP

JUDr. Petr Veèeø

ASO

9.6.2009

Dol. Rožínka

PP

JUDr. Antonín Tìšík

OS PHGN

11.6.2009

Hradec Králové

PP

JUDr. Zuzana Chudobová

OS ZSP

12.6.2009

Skalka u Doks

RLZ

Mgr. Jiøí Sixta

ÈMOS PŠ

15.6.2009

Bezdìz

RLZ

ÈMKOS - PhDr. Hana Heinová

OS Stavba

16.6.2009

Pardubice

SD

ÈMKOS - Ing. Helena Èornejová

VOS

17.6.2009

Zlenice

PP

ÈMKOS - Mgr. Jaroslav Stránský

ÈMKOS

18.6.2009

Zlenice

SD

ÈMKOS- Mgr. Dušan Martinek

ÈMKOS

22.6.2009

Dlouhé Stránì

BOZP

Vojtìch Eliáš

OS Stavba

24.6.2009

Chvalèov

BOZP

RNDr. Vladimír Marek

OS ECHO

28.8.2009

Kamenice u Prahy

RLZ

Mgr. Jiøí Sixta

ÈMOS PŠ

2./3.9.2009

Olomouc

SD

ÈMKOS - Mgr. Jaroslav Stránský

OS DLV

7.9.2009

Olomouc

SD

JUDr. Zdenìk Pazdera

OS KOVO

10.9.2009

Ostrava

SD

ÈMKOS - JUDr. Petr Veèeø

ASO

15.9.2009

Zlenice

PP

ÈMKOS - JUDr. Zdenka Kindlová

OS kultury a OP

15.9.2009

Ostrava

SD

Bc. Soòa Šuláková

OS KOVO

16.9.2009

Zlenice

SD

ÈMKOS - JUDr. Zdenka Kindlová

OS kultury a OP

17.9.2009

Zlenice

RLZ

ÈMKOS - PhDr. Hana Heinová

Unie zpìvákù

24.9.2009

Pracov

PP

Mgr. Vladimír Vašek

OS KOVO

24./25.9.2009

Zlenice

PP

JUDr. Pavel Sirùèek

OS ZPTNS

25.9.2009

Pracov

SD

Ing. Andrea Bicková

OS KOVO

1.10.2009

RS Jelenovská

PP

JUDr. Jiøí Grim

OS KOVO

1.10.2009

Bezdìz-St. Splavy

SD

ÈMKOS - JUDr. Šárka Heinzová

OS ECHO

2.10.2009

RS Jelenovská

SD

Milan Blažek

OS KOVO

7.10.2009

Praha

PP

JUDr. Lenka Klementová

OS dopravy

8.10.2009

Pardubice

PP

JUDr. Eva Dandová

ASO
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8.10.2009

Bezdìz-St. Splavy

PP

JUDr. Zbynìk Urban

OS ECHO

9.10.2009

Kamenice u Prahy

SD

Mgr. Jitka Šulcová

ÈMOS PŠ

9.10.2009

Bezdìz-St. Splavy

SD

ÈMKOS - JUDr. Šárka Heinzová

OS ECHO

14/15.10.2009

Moravec

SD

Bc. Jindøiška Petøíèková

OS ZPTNS

14.10.2009

Velké Karlovice

SD

Bc. Alfonz Kokoška

OS dopravy

14.10.2009

Praha

PP

ÈMKOS - JUDr. Zdenka Kindlová

OS PHCR

15.10.2009

JEF Doubnice

PP

JUDr. Vilém Peøina

OS KOVO

5./16.10.2009

Moravec

RLZ

Kateøina Musilová

OS ZPTNS

15.10.2009

Brno

SD

Mgr. Ladislav Kucharský

OS ZSP

16.10.2009

JEF Doubnice

SD

Mgr. Radek Zákon

OS KOVO

16/17.10.2009

Šubíøov

SD

Ing. Rùžena Beranová

OS KOVO

20.10.2009

Hradec Králové

PP

JUDr. Jaroslava Nestìrová

OS DLV

21.10.2009

Praha DOS

RLZ

Mgr. Ladislav Peterka

OS KOVO

21.10.2009

Praha

BOZP

Ing. Václav Švarc

OS Dopravy

3./4.11.2009

Brno

BOZP

Zbynìk Moravec

OS ZSP

6.11.2009

Brno

PP

JUDr. Olga Hološová

OS TOK

6/7.11.2009

Deštná

PP

Mgr. Eva Panenková

OS KOVO

19.11.2009

Hradec Králové

RLZ

ÈMKOS - PhDr. Hana Heinová

ASO

20.11.2009

Olomouc

PP

ÈMKOS - Mgr. Jaroslav Stránský

VOS

27.11.2009

Zlenice

SD

Mgr. Jitka Šulcová

ÈMOS PŠ

28.11.2009

Zlenice

RLZ

Mgr. Jiøí Sixta

ÈMOS PŠ

74

4.9 Pøíprava kvalitního technologického a informaèního zázemí
V souladu s cíli této klíèové aktivity byla v období bøezen - srpen 2008 zpracována
analýza stávajícího technologického a informaèního zázemí ÈMKOS a souèasnì zpráva
pro pøedkladatele projektu (SPÈR). Definovala požadavky ÈMKOS na nákup výpoèetní
techniky a odpovídajícího SW. Všechny požadavky ÈMKOS byly konzultovány s oddìlením informatiky ÈMKOS a souèasnì byly provázány na celkový rozpoèet projektu,
který byl v rozhodnutí o poskytnutí dotace schválen MPSV ÈR. Tento rozpoèet musel být
dodržen a proto nebylo možné realizovat všechny požadavky.
Na základì takto konzultovaných
požadavkù jak ze strany ÈMKOS, tak
i dalších partnerù v projektu, se uskuteènilo v øíjnu 2008 výbìrové øízení,
které organizoval pøedkladatel projektu
(SPÈR). ÈMKOS se na tomto výbìrovém øízení podílela jednak konzultacemi mezi partnery, ale i samotnou
úèastí ve výbìrové komisi SPÈR. Na
základì smlouvy mezi pøedkladatelem
a vítìzem výbìrového øízení byly z projektu nakoupeny úplné poèítaèové sestavy (PC, monitor, klávesnice, myš, tiskárna) pro 21 novì nastupujících zamìNová PC technika
stnancù ÈMKOS na pracovní pozice
v Regionálních poradenských centrech pro zamìstnance (RPC PZ) a dále pro 2 èleny
øídícího týmu ÈMKOS – manažerku vzdìlávání a manažera pro komunikaci s evropskými
sociálními partnery. Ke všem poèítaèovým sestavám byly souèasnì zakoupeny i pøíslušné
SW programy.
V období listopadu a prosince 2008
zpracovala ÈMKOS harmonogram
vlastního rozvozu a následnì instalace
tìchto technologií do jednotlivých RPC
PZ a na ÈMKOS.
V této souvislosti je nutné podìkovat za spolupráci celému útvaru regionální politiky ÈMKOS, konkrétnì Stanislavu Ševèíkovi a Jiøímu Klepáèovi
a také oddìlení informatiky ÈMKOS,
konkrétnì Irmì Procházkové, Tomáši
Tikovskému, Petru Šiškovi a Václavu
Procházkovi.

Nové kanceláøské vybavení

Obdobnì bylo postupováno i pøi vybavení jednotlivých kanceláøí nábytkem. Od
výbìrového øízení až po rozvoz nábytku do 24 kanceláøí ÈMKOS bylo vše v režii
pøedkladatele projektu. I pøes urèité nesrovnalosti, nedorozumìní a reklamace došlo
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k ukonèení této èinnosti ještì pøed vánocemi
2008. Lze konstatovat, že zejména kanceláøe
pro RPC PZ se staly dùstojným stánkem pro
poskytování poradenství a konzultací ÈMKOS
a že žadatel, který pøichází do RPC PZ, øeší své
problémy v pøíjemném prostøedí.
Nedílnou souèástí této klíèové aktivity bylo
i dovybavení všech èlenù realizaèního týmu
ÈMKOS mobilními telefony, které slouží jak pro
pøímou komunikaci uvnitø realizaèního týmu
ÈMKOS, tak i vnì, k zajištìní komunikace mezi
partnery a pøedkladatelem.

Nové mobilní telefony

Posledním technickým dovybavením realizaèního týmu projektu ÈMKOS bylo zavedení
komunikaèní technologie Skype v bøeznu 2009.
Tato technologie zejména zlevnila komunikaci
mezi jednotlivými èleny týmu i mezi oddìleními
ÈMKOS. Náklady byly hrazeny ÈMKOS mimo
rozpoèet projektu.

Nové vybavení kanceláøí v RPC PZ a realizaèním týmu
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4.10. Vytvoøení webové platformy www.socialnidialog.cz
Tato klíèová aktivita byla zaøazena v žebøíèku dùležitosti na jednom z pøedních míst.
Cílem bylo vytvoøení spoleèného internetového „okna“ sociálních partnerù zastoupených
v projektu a souèasnì zastoupených v Radì hospodáøské a sociální dohody ÈR. To znamená zabezpeèení aktuálních, srozumitelných a pøehledných informací o aktivitách sociálních partnerù. Celý webový
portál, jeho správa a zabezpeèení aktuálnosti byla v rukou pøedkladatele projektu
SPÈR. ÈMKOS se projektu vìnovala
zejména v èásti, která je urèena odborùm.
Prvním krokem k øešení web portálu
bylo vypracování „Zámìrù a analýzy øešení web portálu ÈMKOS jako souèásti
webových stránek www.socialnidialog.cz“. Zpracováním tohoto materiálu
byla povìøena organizace Sondy, s.r.o.,
která zabezpeèovala znaènou èást publi-

Zámìry a analýza øešení
webportálu ÈMKOS
tál ÈMKOS“. Kulatého stolu se zúèastnilo
28 expertù z øad ÈMKOS, odborových svazù, zástupcù Sondy s.r.o, a zástupcù odborné
firmy CZI s.r.o.
Výstupem kulatého stolu byla dohoda
všech zúèastnìných, která vedla k vypsání
výbìrových øízení na „Požadavky na redakèní systém pro portál www.socialnidialog.cz“
a na „Požadavky na implementaci webových
služeb a informaèních kanálù pro redakèní

Semináø Zlenice
city a propagace ÈMKOS. Nedílnou souèástí bylo stanovisko odborné firmy
k projektu informaèního portálu ÈMKOS
www.socialnidialog.cz a pøíslušný komentáø k vazbám a propojení obou èástí portálu ÈMKOS a ASO (Asociace samostatných odborù). Materiál byl zpracována k datu 18.4.2008 a okamžitì po jejím
zveøejnìní nastalo období diskusí o obsahu a návrzích na øešení.
Øídící tým projektu ÈMKOS na tuto
diskuzi reagoval okamžitì a 24.4.2008
svolal 1. kulatý stùl na téma „Webový por-

Kulatý stùl na téma „Webový portál
ÈMKOS” 24.4.2009, Zlenice
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systém portálu ÈMKOS“. Na základì výbìrového øízení byla uzavøena smlouva s vítìzem
výbìrového øízení na první èást dne 7.7. 2008 a na druhou èást 9.9. 2008.
Na základì realizovaných výbìrových øízení a na základì plnìní jednotlivých smluv
byl koncem záøí 2008 spuštìn pilotní provoz web portálu ÈMKOS v èásti e-sondy. Portál
obsahoval urèitou èást služeb zamìøených na právní poradenství pro zamìstnance,
propagoval aktivity projektu realizované ÈMKOS a ASO a reagoval aktuálnì na
spoleèensko-hospodáøskou situaci v ÈR formou èlánkù, statí a úvah pøedstavitelù
ÈMKOS a dalších sociálních partnerù. K tomuto úèelu je využívána práce dvou redaktorù
èasopisu Sondy revue.

V prùbìhu mìsíce prosince 2008 byly dopracovány dodatky jednotlivých smluv, které
dále zabezpeèovaly rozvoj a údržbu portálu zamìøenou na stranì zamìstnancù a odborù.
V tomto mìsíci, po konzultacích se zástupci Vedení ÈMKOS, došlo k rozhodnutí Øídícího
týmu projektu ÈMKOS o zahájení prací na rozšíøení webového portálu ÈMKOS
a k zajištìní právní pomoci v oblasti pracovnì právních vztahù prostøednictvím druhé èásti
portálu pod názvem „Odbory on-line“. Pøedpokladem bylo a stále je, že do tohoto
internetového poradenství budou pilotnì vstupovat zejména právníci pùsobící v Regionálních poradenských centrech pro zamìstnance za pøímého metodického øízení zástupce
právního oddìlení ÈMKOS. Koncem roku 2008 byla uzavøena dohoda mezi pøedkladatelem (SPÈR) a partnerem (ÈMKOS), která se týkala provozu portálu ÈMKOS a jeho
pronájmu na serveru www.socialnidialog.cz.
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V období od bøezna do kvìtna 2009 bylo definitivnì uzavøeno výbìrového øízení ze
strany pøedkladatele projektu (SPÈR) na zajištìní realizace celého hlavního portálu
www.socialnidialog.cz. Nedílnou souèástí tohoto portálu se stal již zpracovaný a provozovaný portál ÈMKOS pod názvem e-sondy (www.e-sondy.cz.). Ze strany ÈMKOS byla
v kvìtnu 2009 poprvé vyhodnocena návštìvnost portálu e-sondy. Od zahájení pilotního
provozu do kvìtna 2009 navštívilo tento portál 17 537 návštìvníkù pøi zobrazení 65 362
stránek. Pøístupy do portálu byly evidovány jak z Èeské republiky, tak i ze zahranièí.
Nejvíce pak z Nìmecka, Slovenska, Itálie, ale také i z USA.
Dle uvedeného popisu této klíèové aktivity se mùže zdát, že se jedná o pomìrnì
jednoduchou záležitost, která naplòuje jeden z hlavních cílù projektu. Je tøeba zdùraznit,
že k souèasnému stavu web portálu www.socialnidialog.cz vedla pomìrnì trnitá cesta,
která s sebou nesla celou øadu jednání nejen mezi partnery projektu, ale zejména uvnitø
struktur jednotlivých partnerù. Pro ÈMKOS a celý øídící tým projektu ÈMKOS to
znamenalo desítky jednání, diskusí a materiálù, které nás dovedly až k souèasnému stavu:
Tato klíèová aktivita pøechází v plném rozsahu i do následujícího projektu, kde by
mìlo dojít k doøešení všech klíèových otázek. Na stránkách tohoto sborníku proto chceme
podìkovat za spolupráci Janì Kašparové, šéfredaktorce Sondy s.r.o, Irmì Procházkové,
vedoucí oddìlení informatiky a propagace ÈMKOS, Vítu Samkovi, vedoucímu právního
oddìlení ÈMKOS a místopøedsedovi Jaroslavu Zavadilovi. Znaèným pøínosem pro
ÈMKOS byla i spolupráce s firmou CZI s.r.o, zejména s jejím øeditelem Pavlem Vichterou.
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Návštìvnost webového portálu k 30.9. 2009
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4.11 Modernizace webových stránek ÈMKOS
Tato klíèová aktivita byla do projektu vložena zejména z hlediska naplòování
programových cílù ÈMKOS a v ní sdružených odborových svazù. Stává se strategickou
nezbytností využívat internet pro zveøejòování názorù k dùležitým otázkám sociálního
a ekonomického vývoje, postojù k návrhùm vládních reforem a právních pøedpisù a pro
vnitroodborovou komunikaci i komunikaci s veøejností. Internet je v souèasnosti fakticky jediné „necenzurované“ a široce dostupné médium, které pøebírá postupnì rozhodující
roli v oblasti spoleèenské komunikace, zejména ve vztahu k vìkovì mladším generacím. To
si v plné míøe uvìdomují i hlavní politické strany, které zahrnuly plány na rozšíøení svého
pùsobení prostøednictvím internetu mezi aktuální cíle, na které vyèleòují potøebné personální i finanèní kapacity.
ÈMKOS a v ní sdružené odborové svazy nemohou zùstat stranou, a proto musí dále
rozvíjet všechny vhodné nástroje komunikace a propagace, které internet nabízí, k úèinnému oslovování veøejnosti. Z tohoto pohledu je rozvoj a využívání internetu a s ním
spojených služeb strategickým cílem, který umožní ÈMKOS pøekonat mediální bariéru
a oslovovat potenciální nové èleny odborù cestou, která je relativnì levná, efektivní,
úèinná a všeobecnì dostupná.

Historie internetu v rámci ÈMKOS
První modemové pøipojení budovy ÈMKOS k internetu bylo realizováno již v roce
1996. Kapacita, možnosti i podoby služeb, které v té dobì internet nabízel, se nedají
s dnešní dobou srovnávat. Historicky první internetové stránky ÈMKOS byly na adrese
www.cmkos.cz spuštìny v roce 1998. V roce 2000 se k webovým službám pøidal Intranet
ÈMKOS.

Webové stránky ÈMKOS
Do øíjna roku 2007 vzniklo postupem èasu nìkolik verzí statických stránek
www.cmkos.cz. Všechny tyto stránky vytváøeli pøímo zamìstnanci OIP. Poté došlo
k velkému pøelomu, kdy bylo externí firmou dodáno a naimplementováno nové grafické
rozvržení stránek a rozhraní CMS (Content management system), které umožnilo zmìnit
styl práce s aktualizací webových stránek ÈMKOS.
Vkládání obsahu je od té doby jednoduchou formou umožnìno více lidem, jež mají
k CMS pøístup za pomoci uživatelského jména a hesla z kteréhokoliv poèítaèe na svìtì.
Využívání stránek a pøedevším pozvolný rùst jejich návštìvnosti znaèí jejich využívání nejen v rámci ÈMKOS, ale také neodborovou veøejností a novináøi. Již se stalo
pravidlem, že tiskové konference se neprodlenì po jejich uskuteènìní objevují na webu
www.cmkos.cz jak ve formì zvukového záznamu, tak ve formì flashového videa.

Intranet ÈMKOS
Intranet ÈMKOS je vnitøní webová aplikace, která slouží pro efektivní práci s informacemi. Vzhledem ke stáøí rozhraní Intranetu ÈMKOS, je nutné poèítat s jeho
rekonstrukcí v nejbližší dobì. Významnì by mohl pomoci nový projekt financovaný
z prostøedkù ESF, který by byl zamìøen na další rozvoj služeb Portálu odbory-online.cz,
a do kterého by mohly být zahrnuty mj. náklady na rekonstrukci stávajícího Intranetu
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ÈMKOS. Nový Intranet by již mohl být provázán s webovými stránkami a mìl by vedle
nového grafického a uživatelského rozhraní mnoho dalších vylepšení.
Po krátkém úvodu s kapitolou o historii Internetu ÈMKOS je tøeba si uvìdomit, že
v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu s dùrazem na modernizaci institucí, rozvoj
lidských zdrojù a rozvoj kvality služeb sociálních partnerù“ se postupnì vytváøí Portál
www.socialnidialog.cz, který by mìl být komplexní platformou pro sociální dialog v Èeské
republice – poèínaje zprávami z jednání tripartity, kolektivního vyjednávání, pøes znìní
zákonù a vyhlášek v pøipomínkových øízeních, až po on-line právní poradenství a diskusní
fórum. Portál www.socialnidialog.cz bude mít spoleènou èást poskytující informace
o èinnosti RHSD a o fungování bipartitního sociálního dialogu na evropské a národní
úrovni. Dále bude zahrnovat též obdobnou zamìstnaneckou a zamìstnavatelskou
strukturu.
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Modernizace webových stránek ÈMKOS bude v dalším období pøímo závislá na
rozvoji výše zmínìného a v pøedešlé kapitole popsaného webového portálu www.socialnidialog.cz. Lze oèekávat, že ÈMKOS, odborové svazy i všichni zamìstnanci si postupnì
uvìdomí nezbytnost tohoto média a jeho výhody. Pro stále vìtší poèet jeho uživatelù,
odboráøù i ostatních je internet jediným významným komunikaèním prostøedkem
a médiem. Internet je pøitom posledním „svobodným“ médiem, a proto mùže být pro
odbory velkým pomocníkem.

Návštìvnost webových stránek
www.cmkos.cz k 30.9.2009
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4.12 Vytvoøení sítì poradenských center
Tato klíèová aktivita je pro projekt zcela prioritní a z pohledu vedení ÈMKOS
nezastupitelná. V úvodu je tøeba zdùraznit, že polovina veškerých nákladù projektu je
smìøována právì k vytvoøení a realizaci této klíèové aktivity.
Již v dubnu 2008 bylo vytvoøeno ve spolupráci øídícího týmu
projektu a Regionální rady OS
ÈMKOS (RROS) 9 Regionálních
poradenských center pro zamìstnance (RPC PZ) v obsazení právníka pro sociální dialog (4x) nebo
pracovnì právní vztahy (5x)
a junior konzultanta pro sociální
dialog a další vzdìlávání. V èervnu
2008 byla vytvoøena další tøi RPC
PZ. za hodnocené období bylo tedy
vytvoøeno všech 12 plánovaných
RPC PZ (mimo hl. mìsta Praha
a Støedoèeského kraje). RPC PZ
poskytují právní poradenství dle
Zásad pro èinnost RPC PZ. Zásady
umožòují poskytovat právní
poradenství zamìstnancùm, a zejména tìm zamìstnancùm, kteøí
jsou odborovì organizováni. Právní
poradenství pro zamìstnance
odborovì organizované je dostupné
vèetnì zastupování pøed soudy.
Nejèastìjší dotazy smìøují do
oblasti rozvázání pracovního
pomìru a s tím spojené výplaty
odstupného. Lze konstatovat, že
tyto dotazy budou nadále narùstat,
zejména vzhledem k dopadùm finanèní krize na zamìstnance v ÈR.

Zásady pro èinnost
Regionálních poradenských center
pro zamìstnance (RPC PZ)

http://www.cmkos.cz/lidske-zdroje_nove/projekt-esf-2008/902-3

92

RPC PZ Plzeò
Adresa: Pobøežní 8, 301 17 Plzeò
Tel.: 377 236 039
E-mail: rppplzen@cmkos.cz
Místa výjezdù: Domažlice, Klatovy, Tachov
Kontaktní osoba RROS ÈMKOS Plzeòského kraje:
Jindøich Brabec, pøedseda RROS, tel.: 377 220 134

JUDr. Josef Siegel
Právník pro problematiku sociálního dialogu
Tel.: 724 354 061

Andrea Hvízdalová
Junior konzultant
Tel.: 733 619 154

Pracovištì RPC PZ Plzeò prošlo nìkolika zmìnami týkajícími se personálního
obsazení. V roce 2008 ukonèila svou èinnost v RPC PZ JUDr. Miluše Hugrová
a k 1.1.2009 nastoupil na její místo JUDr. Josef Siegel. Ke 30.4. 2009 odešla z pozice
junior konzultanta Lenka Kotunová a k 1.5.2009 nastoupila Andrea Hvízdalová.
Pøedevším zmìna na pozici právníka pøinesla znaèné oživení èinnosti tohoto RPC PZ
a souèasnì vedla ke zvýšení návštìvnosti centra.
RPC PZ je hodnoceno velmi pozitivnì. Junior konzultantka je èlenkou komise rady
Plzeòského kraje a èlenkou výbìrových komisí operaèních programù. 17.3. 2009 vznikla
krajská tripartita a na jejím vzniku se podíleli také zamìstnanci RPC PZ. Prostøednictvím
a ve spolupráci s RROS ÈMKOS se uskuteènily dva kulaté stoly, a to 20.4. 2009 v Plzni
a 26. - 27.5. 2009 mezinárodní kulatý stùl v rámci spolupráce MEROR BOBA v Mostovì
u Chebu.
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RPC PZ Liberec
Adresa: Vysoká 149, 460 10 Liberec 10 - Františkov
Tel.: 486 142 033
E-mail: rppliberec@cmkos.cz
Místa výjezdù: Rumburk, Turnov
Kontaktní osoba RROS ÈMKOS Libereckého kraje:
Petr Mendl, pøedseda RROS, tel.: 485 292 910

Zdenka Klouèková
Junior konzultant
Tel.: 733 619 156

Mgr. Marie Husfeldt
Právník pro pracovnì právní vztahy
Tel.: 724 316 238

RPC PZ v Liberci nejvíce navštìvují klienti z Liberecka a Jablonecka, ale i Èeskolipska
nebo Semilska. Velice se osvìdèuje vjezd do Rumburku, kde se na RPC PZ nejèastìji
obracejí zamìstnanci z textilního odvìtví. Klientela je znaènì smíšená a skládá se jak ze
zamìstnancù odborovì organizovaných, tak i samotných zamìstnancù. V pomìrnì
významné míøe pøicházejí také klienti ohlednì problematiky obèansko – právní.
Samotné RPC PR je hodnoceno pozitivnì a spolupráce mezi ním a RROS je na velmi
dobré úrovni. Zejména èinnost junior konzultanta je dùležitým pøínosem pro aktivity
RROS ÈMKOS, která se výraznì zapojuje do sociálního dialogu v regionu a ovlivòuje jeho
vývoj.
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RPC PZ Brno
Adresa: Malinovského námìstí 4, 660 87 Brno
Tel.: 542 212 015
E-mail: rppbrno@cmkos.cz
Místa výjezdù: Svitavy, Znojmo, Žïár nad Sázavou
Kontaktní osoba RROS ÈMKOS Jihomoravského kraje:
Libor Bøenek, místopøedseda RROS, tel.: 548 216 742

Stanislava Slavíková
Junior konzultant
Tel.: 733 619 158

JUDr. Šárka Heinzová
Právník pro pracovnì právní vztahy
Tel.: 724 347 198

RPC PZ v Brnì vyvíjí své aktivity v souladu s požadavky a potøebami samotného
projektu i RROS ÈMKOS. Toto RPC PZ je charakteristické poèetnými aktivitami
smìøujícími do mezinárodní èinnosti, pøedevším v rámci pøeshranièní spolupráce, a je
souèasnì nejvíce zapojeno do oblasti zastupování klientù (èlenù odborù) pøed soudem.
RPC PZ je hodnoceno velmi pozitivnì, zejména ve spojení s rozvojem a kvalitou
vedení regionálního sociálního dialogu. Spolupráce RPC PZ a RROS je na konstruktivní
bázi.
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RPC PZ Pardubice
Adresa: Masarykovo námìstí 1484, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 511 272
E-mail: rpppardubice@cmkos.cz
Místa výjezdù: Hradec Králové, Náchod, Ústí nad Orlicí
Kontaktní osoba RROS ÈMKOS Pardubického kraje:
Karel Rosenberger, pøedseda RROS, tel.: 466 923 137

JUDr. Jiøí Krška
Právník pro problematiku sociálního dialogu
Tel.: 724 354 014

Hana Sajdlová
Junior konzultant
Tel.: 733 619 157

Vytvoøení RPC PZ v Pardubickém kraji znamenalo výrazné rozšíøení aktivit RROS
ÈMKOS a postupnì zaèíná pøinášet pozitivní výsledky v oblasti rozvoje regionálního
sociálního dialogu. RPC PZ se stalo poradenským zázemím jak pro èleny odborù, tak i pro
ostatní zamìstnance. Junior konzultantka se stala nositelkou pøíprav na jednání RROS
a tím se výraznì zkvalitnila èinnost celé RROS ÈMKOS.
RPC PZ je hodnoceno velmi pozitivnì. Ze strany RROS je èasto využívána èinnost
právníka, s nímž jsou konzultovány podklady pro jednání tripartity Pardubického kraje.
RPC PZ Pardubice má svoji klientelu zamìøenou pøedevším do oblasti pracovního práva –
zákoník práce, vznik, zmìny a ukonèení pracovního pomìru, náhrady mezd atd. RPC PZ
poskytuje poradenské služby v oblasti právního zastupování i pro RPC PZ Hradec
Králové, kde není v rámci projektu obsazena pozice právníka.
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RPC PZ Èeské Budìjovice
Adresa: Žižkova 12, 370 22 Èeské Budìjovice
Tel.: 386 359 703
E-mail: rppcbud@cmkos.cz
Místa výjezdù: Jihlava, Jindøichùv Hradec
Kontaktní osoba RROS ÈMKOS Jihoèeského kraje:
Jiøina Holbová, místopøedsedkynì RROS, tel.: 386 358 144

JUDr. Ivana Zálišová
Právník pro pracovnì právní vztahy
Tel.: 724 315 967

Svìtlana Stránská
Junior konzultant
Tel.: 733 619 153

Vytvoøení RPC PZ v Èeských Budìjovicích bylo jednoznaèným pøínosem jak pro
práci RROS ÈMKOS, tak i pro rozvoj a posílení sociálního dialogu v regionu. Junior
konzultantka byla jmenována tajemnicí RROS a jejím prostøednictvím tak RROS získává
aktuální a konkrétní informace o situaci a potøebách zamìstnancù, kteøí pøicházejí jako
klienti do RPC PZ. 18.5.2009 byla v rámci Jihoèeského kraje založena RHSD, kde mají
odbory své zastoupení.
RPC PZ je hodnoceno velmi kladnì, a to i z dùvodu vysoké profesionality a odbornosti právního zastoupení a služeb. Dále se také vyznaèuje bohatými aktivitami v rámci
mezinárodní spolupráce, zejména ve spojení s realizací projektu s rakouskými partnery.
RPC PZ poskytuje právní poradenství i pro oblast RPC PZ Jihlava, kde není v projektu obsazena pracovní pozice právníka pro region Vysoèina.
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RPC PZ Ústí nad Labem
Adresa: Dvoøákova 2, 400 011 Ústí nad Labem
Tel.: 475 207 674
E-mail: rppusti@cmkos.cz
Místa výjezdù: Karlovy Vary, Sokolov, Praha – Støední Èechy,
Kontaktní osoba RROS ÈMKOS Ústeckého kraje:
Jiøí Cingr, pøedseda RROS, tel.: 478 602 392

Rùžena Markovská
Junior konzultant
Tel.: 733 619 155

Mgr. Jindøich Pojkar
Právník pro problematiku sociálního dialogu
Tel.: 733 619 150

RPC PZ poskytuje své služby v oblasti právního poradenství jak pro oblast Ústeckého
kraje, tak i pro Karlovarský kraj a Støední Èechy. Od dubna 2008 bylo RPC PZ obsazeno
právníkem a od èervna i junior konzultantem. Pøevážná èást poskytované právní pomoc
byla smìøována do problematiky pracovního práva.
Pro RROS ÈMKOS je významnou podporou èinnost junior konzultanta, který se do
tìchto aktivit zapojuje. Ve spolupráci s RPC PZ a RROS dochází k rozšiøování vlivu
odborù na vedení sociálního dialogu v regionu. V postavení a odbornosti právníka cítí
zároveò oporu nejen èlenové RROS, ale i klienti, kteøí se svými potížemi vyhledávají
poradenství v RPC PZ.
Èinnost RPC PZ je hodnocena dobøe a kladnì jsou hodnoceny i aktivity smìøující
k mezinárodní èinnosti v rámci pøíhranièní spolupráce s partnery z Nìmecka.
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RPC PZ Zlín
Adresa: Námìstí T.G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
Tel.: 577 011 372
E-mail: rppzlin@cmkos.cz
Místa výjezdù: Kromìøíž, Uherské Hradištì, Vsetín
Kontaktní osoba RROS ÈMKOS Zlínského kraje:
Jan Øezník, pøedseda RROS, tel.: 577 200 167

Karel Popelka
Junior konzultant
Tel.: 733 619 159

Mgr. Jaromír Pospíšil
Právník pro problematiku sociálního dialogu
Tel.: 602 583 385

RPC PZ je podle hodnocení významným pøínosem pro èleny základních organizací,
sdružených v RROS ÈMKOS Zlínského kraje. Souèasnì do vysoké míry podporuje rozvoj
a posilování sociálního dialogu v regionu. RPC PZ výraznì ovlivòuje a usnadòuje
komunikaci a organizaci jednání na všech úrovních, aktivní role junior konzultanta se
odráží pøedevším v souvislosti s pøípravou a konzultacemi k programu jednání „krajské
tripartity“.
V osobì právníka získala RROS odborného konzultanta pro podporu vlastních
aktivit, ale zejména klienti z øad zamìstnancù získala i možnost pro øešení vlastních
problémù.
Èinnost RPC PZ je hodnocena velmi pozitivnì a kvalita služeb RPC PZ odpovídá
potøebám a zájmùm klientù.
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RPC PZ Ostrava
Adresa: U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava 2
Tel.: 596 104 230
E-mail: rppostrava@cmkos.cz
Místa výjezdù: Frýdek-Místek, Karviná
Kontaktní osoba RROS ÈMKOS Severomoravského kraje:
Lubomír Klosík, pøedseda RROS, tel.: 591 102 613

JUDr. Jarmila Podhajská
Právník pro pracovnì právní vztahy
Tel.: 724 346 853

Jana Mertová
Junior konzultant
Tel.: 733 619 162

RPC PZ bylo založeno v souladu s harmonogramem projektu a okamžitì po ustavení
se jeho zamìstnanci zapojili do èinností jak RROS, tak i do aktivit zamìøených na rozvoj
sociálního dialogu na regionální a místní úrovni.
Velmi pozitivnì je hodnocena èinnost právníka z pohledu poskytování kvalifikovaných právních porad. S pracovní náplní junior konzultanta je úzce spojená provázanost
RPC PZ a RROS v oblasti zajiš•ování aktivit projektu i pracovní náplnì samotné RROS.
Èinnost RPC PZ je hodnocena pozitivnì, vèetnì personálního obsazení.
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RPC PZ Olomouc
Adresa: Palackého 21, 772 00 Olomouc
Tel.: 585 751 333
E-mail: rppolomouc@cmkos.cz
Místa výjezdù: Bruntál, Nový Jièín, Šumperk
Kontaktní osoba RROS ÈMKOS Olomouckého kraje:
Jiøí Šafáø, pøedseda RROS, tel.: 585 411 994

Jaroslav Škrabal
Junior konzultant
Tel.: 733 619 160

JUDr. Josef Melichar
Právník pro pracovnì právní vztahy
Tel.: 607 737 875

Vznikem RPC PZ došlo k zásadním zmìnám ve spolupráci v rámci regionu i v èinnosti
RROS. Práce junior konzultanta výraznì napomohla pøi realizaci sociálního dialogu na
úrovni Olomouckého kraje a posílila organizaèní strukturu pro pøípravy na jednání RROS.
Vzhledem k pùsobení právníka RPC PZ jsou vèas a fundovanì zpracovávána stanoviska a podklady pro jednání krajských tripartitních týmù a komisí.
Èinnost RPC PZ je hodnocena velmi pozitivnì a napomáhá øešit i bipartitní problémy
v regionu.
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RPC PZ Jihlava
Adresa: Masarykovo námìstí 3, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 213 822
E-mail: junvysocina@cmkos.cz
Místa výjezdù: Kontaktní osoba RROS ÈMKOS kraje Vysoèina:
Ladislav Melichar, èlen RROS, tel.: 567 582 166

Dana Sládková
Junior konzultant
Tel.: 733 619 161

RPC PZ bylo vytvoøeno pouze v obsazení pozice junior konzultanta. Témìø okamžitì
po jeho založení a zejména díky aktivnímu pøístupu junior konzultanta došlo k výraznému zlepšení èinnosti RROS ÈMKOS v regionu. Zlepšila se nejen komunikace uvnitø
samotné RROS ÈMKOS, ale zkvalitnila se i spolupráce a aktivita jednotlivých zástupcù
odborových svazù sdružených v Regionální radì OS. Zároveò se zkvalitnila i èinnost
smìøující k rozvoji regionálního sociálního dialogu na úrovni krajské tripartity.
RPC PZ se podílelo na uspoøádání kulatého stolu, který výraznì oživil kontakty mezi
odbory, zamìstnavateli a pøedstaviteli veøejné a státní správy kraje Vysoèina.
Právní poradenství tohoto RPC PZ je zabezpeèováno prostøednictvím pravidelných
výjezdù právníka pùsobícího v RPC PZ Èeské Budìjovice.
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RPC PZ Karlovy Vary
Adresa: ul. Jednoty 654, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 678 310
E-mail: junkvary@cmkos.cz
Místa výjezdù: Kontaktní osoba RROS ÈMKOS Karlovarského kraje:
Vìra Dimová, místopøedsedkynì RROS, tel.: 352 626 257

Lenka Frolíková
Junior konzultant
Tel.: 733 619 163

I toto RPC PZ bylo vytvoøeno pouze v zastoupení pracovní pozice junior konzultant.
Z dùvodu tìsnìjší spolupráce a vzhledem k vedení RROS ÈMKOS a zástupcùm
sokolovských organizací bylo sídlo RPC PZ Karlovarského kraje založeno v Sokolovì.
Èinnost junior konzultanta je hodnocena i zde velmi pozitivnì. Díky jejímu aktivnímu pøístupu se podaøilo více rozvinout oblast regionálního sociálního dialogu. Byla
vytvoøena platforma pro založení krajské tripartity a v neposlední øadì došlo k významnému oživení aktivit a spolupráce v rámci RROS ÈMKOS.
RPC PZ se podílelo mimo jiné i na uspoøádání dvou kulatých stolù vèetnì mezinárodního, s úèastí partnerù z Nìmecka.
Právní poradenství v RPC PZ je zajiš•ováno prostøednictvím výjezdù z jiných RPC
PZ, kde je funkce právníka obsazena.
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RPC PZ Hradec Králové
Adresa: Goèárova 1620, 501 01 Hradec Králové
Tel.: 495 530 198
E-mail: junhkralove@cmkos.cz
Místa výjezdù: Kontaktní osoba RROS ÈMKOS Královéhradeckého kraje:
Rùžena Ryglová, pøedsedkynì RROS, tel.: 495 521 263

Ing. Václav Vokøál
Junior konzultant
Tel.: 733 619 164
RPC PZ, které bylo v Hradci Králové také vytvoøeno pouze prostøednictvím obsazení
pozice junior konzultanta, je hodnoceno dobøe a lze jistì konstatovat, že svou èinností
napomáhá k øešení problematiky vedení sociálního dialogu na úrovni regionu. RPC PZ
zároveò také vstupuje do aktivit RROS ÈMKOS a podílí se na zajiš•ování aktivit projektu.
Prostøednictvím spolupráce mezi RPC PZ a RROS ÈMKOS došlo k posílení organizaèní
struktury RROS a díky osobnímu kontaktu ze strany junior konzultanta i ke zvýšení
aktivity zástupcù odborových svazù sdružených v RROS.
Právní poradenství RPC PZ pro klienty z Královéhradeckého regionu je zajiš•ováno
prostøednictvím právníka z RPC PZ Pardubice. Závìrem popisu této klíèové aktivity je
tøeba konstatovat, že ke zpracování hodnocení èinnosti RPC PZ a k hodnocení
jednotlivých aktérù – právníkù i junior konzultantù – bylo využito také poznatkù
a zkušeností Útvaru pro regionální politiku ÈMKOS a pøedevším pak pøímého vyjádøení
pøedstavitelù RROS ÈMKOS z pøíslušných regionù. K posouzení objektivnosti
naplòování cílù projektu je dále pøedkládán aktuální rozbor poradenských služeb v oblasti
pracovního práva i v oblasti sociálního dialogu, poskytnutých jednotlivými RPC PZ za
první pololetí roku 2009.
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4.13 Pøenos zkušeností a pøíkladù dobré praxe ze zahranièí
Ze strany odborových partnerù projektu ÈMKOS a ASO nebyla tato aktivita výraznì
rozvíjena a vycházela pøedevším z požadavkù stany zamìstnavatelù, zejména pak Svazu
prùmyslu a dopravy ÈR.
I pøesto se øídící tým ÈMKOS vìnoval zejména pøípravì mezinárodních
kulatých stolù jak na úrovni realizaèního
týmu, tak v regionech s pøíhranièní spoluprácí. Celkem byly realizovány ètyøi
mezinárodní kulaté stoly, z toho tøi
v regionech karlovarského, plzeòského,
a spoleènì ústeckého a libereckého kraje.
Výstupem tìchto kulatých stolù bylo
pøedání zkušeností dobré praxe v oblasti
vedení sociálního dialogu na obou stranách hranic a zejména pak dohodnuté

Mostov 26 - 27.5. 2009
Mezinárodní kulatý stul
pøípravou zabývaly RPC PZ ve spolupráci s RROS ÈMKOS, se uskuteènily
v rozmezí kvìtna až listopadu 2009.
Souèástí této klíèové aktivity se stal
i mezinárodní semináø organizovaný
Evropskou odborovou organizací ve spolupráci s realizaèním týmem projektu
ÈMKOS a ASO na téma „Úèinné vedení
sociálního dialogu se zamìøením na organizování èlenù“. Semináø se konal ve
dnech 28.1. – 1.2. 2009 v Praze. ÈMKOS

Mezinárodní kulatý stùl
Èeské Budìjovice 19.10. 2009
nové formy vzájemné spolupráce v dalším
období.
První mezinárodní kulatý stùl se
uskuteènil v gesci realizaèního týmu
ÈMKOS s partnerem ze Slovenska –
Konfederace odborových svazù v èervenci
2008.
Tématem bylo projednání role sociálního dialogu v ÈR a SR, zejména z pohledu pøijetí nové mìny Eura ve Slovenské republice a dopady této zmìny na
postavení zamìstnancù. Další tøi kulaté
stoly v gesci již zmínìných regionù, kde se

Mezinárodní kulatý stùl Zvíkov 10 - 12.6. 2008
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využila všech možností k prezentaci a publicitì projektu „Posilování sociálního
dialogu“. Semináøe se zúèastnili zástupci
11 zemí Evropské unie. Cílem semináøe
bylo vytvoøit soubor opatøení smìøujících
k posilování role sociálních partnerù pøi
realizaci sociálního dialogu na podnikové
úrovni.
V oblasti propojení mezinárodních
aktivit na jednotlivé struktury projektu,
zejména vazby na nìkteré RPC PZ, došlo
Semináø EOK v Praze 28.1. 2009
k jednání mezi odborovými centrálami
Rakouska (ÖGB Rakousko) a Èeské republiky (ÈMKOS) o možnosti realizace vzájemných projektù z evropských prostøedkù.
K 1.4. 2009 byl zahájen projekt „Evropské teritoriální spolupráce – ZUWINS“ za
úèasti zástupcù realizaèního týmu ÈMKOS, zástupcù RPC PZ Brno, RROS ÈMKOS
Jihomoravského kraje a ÖGB Rakousko. Cílem projektu je rozšíøení právního a sociálního
poradenství smìrem k bilaterálnímu zamìstnávání v ÈR a Rakousku. Projekt je koncipován na období 48 mìsícù.
K 1.6. 2009 byl zahájen projekt, do kterého vstupuje èást realizaèního týmu projektu
ÈMKOS, RPC PZ Èeské Budìjovice, RROS ÈMKOS Jihoèeského kraje a ÖGB Rakousko.
Cílem projektu je rozšiøování a zlepšování šancí a podmínek mladých a starších zamìstnancù v Jihoèeském kraji a v Horním Rakousku. Doba realizace projektu je 24 mìsícù.

Konference ÈMKOS v Praze 4. - 5.5. 2009
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Nedílnou souèástí aktivit realizaèního týmu projektu ÈMKOS byla pøíprava
konference ÈMKOS k hospodáøské krizi, která se uskuteènila v Praze dne 4. - 5.5. 2009.
Konference se zúèastnili zástupci 6 evropských zemí (ÈR, SR, Polska, Maïarska, Bulharska a Estonska). Cílem konference byla výmìna zkušeností o možnostech snížení
dopadù krize na zamìstnance jak na národní, tak i evropské úrovni.
I pøesto, že tato klíèová aktivita není na pøedním místì priorit projektu ÈMKOS, daøí
se naplòovat rozsah plánovaných cílù projektu. Výraznou roli pøi naplòování této klíèové
aktivity sehrává realizaèní tým ÈMKOS a zejména manažer pro komunikaci s Evropskými sociálními partnery. Ten se pravidelnì zúèastòuje výše popsaných aktivit a soubìžnì zabezpeèuje pøenos informací uvnitø projektu. V pøípravì nového projektu je této
oblasti vìnována výraznìjší pozornost a ÈMKOS i ASO pøipravují systémové øešení, které
zvýší zájem cílové skupiny o problematiku mezinárodní spolupráce.

4.14 Øízení projektu
V únoru 2008 byl ustaven Vedením ÈMKOS Realizaèní tým projektu ÈMKOS za
pøímého øízení místopøedsedy ÈMKOS Mgr. Z. Málka. Tým pracuje ve složení: Mgr.
Dušan Martinek, hlavní manažer projektu ÈMKOS a souèasnì vedoucí oddìlení rozvoje
lidských zdrojù a projektovou èinnost ÈMKOS, Hana Taušová, zástupkynì hlavního
manažera ÈMKOS; Martina Drekslerová, finanèní manažerka, Filip Matoušek, manažer
pro komunikaci s evropskými sociálními partnery; Mgr. Jarmila Vohralíková, manažerka

Realizaèní tým projektu ÈMKOS, zleva: F. Matoušek, R. Šedová,
J. Purnochová, J. Vohralíková, D. Martinek, M. Drekslerová, H. Taušová
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vzdìlávání, Rùžena Šedová, úèetní a Jana
Purnochová, personalistka. Realizaèní
tým se schází 1x týdnì.
Dne 6.3. 2008 se poprvé uskuteènilo
jednání Øídícího týmu celého projektu
„Posilování sociálního dialogu“. Øídící
tým je veden koordinátorkou projektu
Mgr. Annou Chvojkovou, která je zástupkyní pøíjemce dotace projektu, to je Sva
zu prùmyslu a dopravy ÈR. Za ÈMKOS
byli do Øídícího týmu nominování hlavní
manažer ÈMKOS a finanèní manažerka.

ØT SPÈR

V prùbìhu mìsíce dubna až èervna
Øídící tým projektu
2008 došlo k úplnému personálnímu
pod vedením koordinátorky A. Chvojkové
obsazení Regionálních poradenských
center pro zamìstnance (RPC PZ) a poèet
zamìstnancù ÈMKOS zapojených do projektu dosáhl èísla 28.
Vzhledem ke znaènému rozsahu projektu, jeho cílùm a výstupùm pøijalo Vedení
ÈMKOS další rozhodnutí ke spolupráci mezi Realizaèním týmem projektu a dalšími
odborovými oddìleními a útvary ÈMKOS, zejména pak útvar pro regionální politiku
(vazba na RPC PZ) a oddìlení informatiky a propagace (vazba na web portál).
Ve Vedení ÈMKOS byla schválena „Struèná charakteristika projektu“ kde byly
jednotlivé klíèové aktivity a jejich naplòování pøidìleny pøíslušným místopøedsedùm
ÈMKOS.

Realizaèní tým ÈMKOS a zástupci RPC PZ Zlenice 17.6. 2009
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Již v dubnu 2008 uskuteènil Realizaèní tým první setkání se zástupci jednotlivých odborových svazù, které do projektu vstoupily. Tato setkání jsou pro
øízení projektu nezastupitelná. Vìtšina
klíèových aktivit je realizována právì
prostøednictvím odborových svazù. Setkání se konají dle potøeby Realizaèního
týmu, minimálnì však 1x za 3 mìsíce.
V souvislosti se zapojením OS je
nutno podìkovat všem zástupcùm za
aktivní a konstruktivní pøístup, zejména
pøi realizaci klíèových aktivit smìøovaných do oblasti vzdìlávání.

Setkání realizaèního týmu ÈMKOS
a zástupcù OS

Seznam OS zapojených do projektu „Posilování soc. dialogu“
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Cílem této klíèové aktivity je provádìt dohled nad realizací jednotlivých
aktivit, dbát o dodržování obsahu projektu, dbát na dodržování èasového
harmonogramu a dbát o správné vedení
úèetnictví projektu. Jedná se o aktivitu,
která se dobøe popisuje, ale její zajištìní
vyžaduje mimoøádné úsilí od celého
Realizaèního týmu.
Nedílnou souèástí øízení projektu je i
ta èást, která se týká výbìrových øízení na
poskytované externí služby. Výbìrová
øízení se øídí metodikou MPSV ÈR
Výbìrové øízení na externí služby
a ÈMKOS jich v rámci tohoto projekt
realizovala sedm. Pro objektivnost rozhodování byla vždy ustavena výbìrová komise,
složená se zástupcù všech partnerù a nositele projektu, kdy jeden z nich byl zvolen
pøedsedou komise.
Jako nejnároènìjší èást této klíèové aktivity lze jednoznaènì urèit pøípravu,
zpracování a odevzdání jednotlivých Monitorovacích zpráv. Na základì požadavkù

Finanèní pøehled o projektu
MPSV ÈR a pravidel pro financování
ESF jsou pravidelnì pøedkládány Monitorovací zprávy, které obsahují plnìní
jednotlivých aktivit po stránce obsahu i
po stránce financování. Jedna Monitorovací zpráva obsahuje stovky stránek
podkladù k výbìrovým øízením, úètù,
výpisù z úètù, objednávek, dohod o provedení práce a dalších pøíloh. Vše se zpracovává ve dvou kopiích vèetnì elektronické verze. Nejvìtší podíl na tom, že
dosavadní prùbìh pøedkládání šesti
monitorovacích zpráv je témìø bez pro-

Evidence èásti projektu
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blémù, mají finanèní manažerka a zástupkynì hlavního manažera projektu ÈMKOS.
Realizaèní tým také pøedkládá informace o plnìní úkolù vyplývajících z projektu
v prùbìžných zprávách Radì ÈMKOS. Poslední zpráva byla pøedložena 23. 3. 2009 pod
názvem „Naplòování cílù projektu Posilování sociálního dialogu“. Zpráva hodnotila
prùbìh projektu za období jednoho roku.
Souèástí øízení projektu, v souvislosti se všemi vazbami uvedenými výše, bylo hodnocení všech zamìstnancù pùsobících v projektu. Hodnotící pohovory se uskuteènily v prùbìhu mìsíce záøí a øíjna 2009
a byly zamìøeny na vyhodnocení každého jednotlivce (celkem 28 zamìstnancù), jeho role v projektu a jeho podíl
na naplòování cílù projektu. Hodnocení
øídil hlavní manažer projektu ÈMKOS
a byl mu pøítomen místopøedseda
ÈMKOS Jiøí Zavadil nebo Zdenìk Málek.
ÈMKOS si prostøednictvím Oddìlení pro rozvoj lidských zdrojù a projektovou èinnost vytvoøila dostateèné
zázemí pro vedení projektù a zejména
Monitorovací zpráva
pak pro jejich realizaci v souladu s podmínkami ESF a MPSV ÈR. Každý
zamìstnanec oddìlení má nezastupitelnou roli v managementu projektu a každý nese
zodpovìdnost za urèitou, konkrétní èást projektu.
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4.15 Publicita projektu
Tato klíèová aktivita slouží k propagaci projektu, jeho jednotlivých èástí a výstupù pro
potøeby cílové skupiny. Veškerá publicita projektu probíhala v souladu s metodikou
Sondy revue, který pravidelnì poskytuje
informace pro cca 10 000 pøedplatitelù
z øad základních odborových organizací.
Tímto zpùsobem byla postupnì
podána informace o zahájení projektu,
založení Regionálních poradenských center pro zamìstnance (RPC PZ), zahájení
semináøù v oblasti vzdìlávání, nových
metod vedení sociálního dialogu formou
kulatých stolù a informace o pøípravì
nového projektu ÈMKOS a ASO v oblasti
rozvoje sociálního dialogu.

Propagace - „Sondy revue”
stanovenou MPSV ÈR a v souladu s rozpoètem projektu, který je pro ni limitující.
Základním kamenem publicity projektu byla prezentace prostøednictvím
spoleèného webového portálu všech
sociálních partnerù www.socialnidialog.cz a prostøednictvím web stránek
ÈMKOS. Obì tyto aktivity byly již konkrétnì popsány v pøedešlé èásti Sborníku.
V oblasti tiskovin využívala ÈMKOS
nejvíce možnost prezentace v èasopise

Propagace - informaèní leták
V rámci zadání projektu byl v jeho
úvodu zpracován a publikován propagaèní materiál ve formì „skládaèky“, který obsahoval základní údaje o projektu,
vèetnì kontaktù na Realizaèní tým
ÈMKOS.
Pro propagaci projektu prostøednictvím úèastníkù semináøe bylo Realizaèním týmem ÈMKOS pøipraveno 4000
kusù propisovacích tužek s logy projektu.
Souèasnì byly zpracovány propagaèní
pøedmìty, které byly použity pro potøeby

Propagace - deštník, sada
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lektorského sboru, Realizaèního týmu
projektu a Vedení ÈMKOS k propagaci
projektu vnì ÈMKOS. Jednalo se o propagaèní deštníky a sady.
Uvedené propagaèní pøedmìty byly
distribuovány formou rozdìlovníkù po
organizaèních strukturách projektu,
ÈMKOS i ostatních partnerù v projektu.
K publicitì projektu byla Realizaèním týmem ÈMKOS také využívána
aktivita partnerù a nositele projektu,
kteøí pøedali zástupcùm ÈMKOS jejich
propagaèní pøedmìty.

Propagace - blok, tužka
lem projektu navrženo a partnery schváleno logo projektu, dopisní papíry, cestovní formuláøe, razítka atd.
Na základì zpìtné vazby od cílové
skupiny pøedložil hlavní manažer projektu ÈMKOS návrh na zmìnu projektu
smìøovaný k možnosti vydání informaèní
brožury pod názvem „Paragrafy do krize –
pracovnì právní a sociální minimum pro
zamìstnance“. Øídící tým projektu tuto
zmìnu schválil a v bøeznu 2009 byla tato
informaèní a propagaèní brožura ve ná-

Propagace - tiskoviny OS, ASO
Souèástí publicity je spoleèné oznaèení místních kanceláøí projektu, spoleèné oznaèení RPC PZ v regionech
a spoleèné oznaèení veškerého zaøízení
(nábytek, PC, telefon), které bylo z projektu poøízeno. K tomu se využívá zejména samolepek, zpracovaných nositelem projektu Svazem prùmyslu a dopravy
(SPÈR).
V prùbìhu projektu byly také požádáni zástupci jednotlivých odborových
svazù pùsobících v projektu o propagaci
ve vlastních tiskovinách, popøípadì
v tiskovinách s regionálním a národním
rozsahem.

Propagace - Brožura
kladu 20 000 výtiskù vydána a distribuována do všech základních odborových
organizací, odborových svazù a také všem
partnerùm projektu.

V rámci jednotného stylu publicity
projektu (corporate identity) bylo nosite-
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ních kulatých stolù, 7 kulatých stolù
ÈMKOS a 1 kulatý stùl všech sociálních
partnerù v projektu, který byl v gesci
nositele projektu SPÈR.
Prùbìh jednání, poèty úèastníkù
a výstupy kulatých stolù se z oblasti
publicity silnì pøenesly do obsahové èásti
projektu a proto jsou v novém projektu,
který je v další kapitole charakterizován,
pøeøazeny do pøímých klíèových aktivit.
Zejména regionální kulaté stoly pøivedly
na jednání zástupce všech sociální partnerù v regionech, pøedstavitele regionální veøejné a státní správy, ale také
poslance Parlamentu ÈR, senátory a poslance Evropského parlamentu. Úspìšnost tìchto kulatých stolù spoèívá i
v tom, že všude byla potvrzena, pøípadnì
iniciována aktivita k založení krajských
tripartit .

Kulatý stùl Hradec Králové 3.3. 2009
Posledním, ale o to výraznìjším prvkem v oblasti publicity je aktivita zamìøená na konání kulatých stolù, a• už na
úrovni realizaèního týmu, tak na regionální úrovni. V rámci projektu se uskuteènìní 24 kulatých stolù. Z toho byly
4 mezinárodní kulaté stoly, 12 regionál-

Kulatý stùl Brno 17.3. 2009
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Kulatý stùl Plzeò 20.4. 2009

Kulatý stùl Ostrava 9.9. 2009
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V.
NOVÝ PROJEKT

ÈMKOS

ASO

Struèná charakteristika projektu
„Rozšiøování a zvyšování rozsahu a kvality poskytovaných služeb pro
zamìstnance prostøednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských
zdrojù sociálních partnerù - ÈMKOS a ASO” na rok 2010 - 2012.
Název projektu: „Rozšiøování a zvyšování rozsahu a kvality poskytovaných služeb pro
zamìstnance prostøednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských zdrojù sociálních partnerù - ÈMKOS a ASO“
Zkrácený název projektu:

„Služby pro zamìstnance“

Gestor projektu:

MPSV ÈR – (OP LZZ)

Pøedkladatel projektu:

Èeskomoravská konfederace odborových svazù (ÈMKOS)

Partner:

Asociace samostatných odborù (ASO)

Realizace projektu:

1.1. 2010 – 31.12. 2012

Celková èástka dotace:

101 599 836,- Kè

Øídící tým:
Mgr. Dušan Martinek (ÈMKOS)

koordinátor projektu

Hana Taušová (ÈMKOS)

hlavní manažer

Martina Drekslerová (ÈMKOS)

hlavní finanèní manažer

Mgr. Jarmila Vohralíková (ÈMKOS)

manažer vzdìlávání

Filip Matoušek (ÈMKOS)

manažer pro evrop.soc. partnery (ESP)

Ing. Nadìžda Pikierska, CSc. (ASO)

hlavní manažer

Jiøí Brunclík (ASO)

manažer pro regionální politiku

Struèný obsah projektu
Projekt vychází z realizovaného projektu všech ètyø sociálních partnerù zastoupených
v RHSD ÈR, který byl zahájen již v bøeznu 2008. Z dosavadních výstupù projektu
a naplòování jednotlivých cílù je zøejmá potøeba dalšího rozvoje a posilování vnitøních
kapacit organizací sociálních partnerù a zejména dalšího rozvoje a zkvalitnìní služeb
poskytovaných sociálními partnery. Ukazuje se, že zabezpeèení efektivního a komplexního poradenství v období ekonomické krize je prioritou pro organizace hájící práva
a zájmy zamìstnancù a svých èlenù.
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ÈMKOS a ASO jsou si vìdomy odpovìdnosti za oblast zamìstnanosti a sociální
politiky, a proto chtìjí využít možnosti projektu k dalšímu pùsobení, relevantnímu k cílùm
projektu, zejména k posílení a rozvoji sociálního dialogu.
Projekt je urèen pøedevším pro úèastníky, kteøí vedou sociální dialog a jeho regionální
pùsobnost jim dává pøedpoklady k úspìšnému rozšiøování znalostí a dovedností v ekonomické a sociální sféøe.
Projekt je urèen i všem zamìstnancùm, kteøí se nacházejí v nepøíznivé pracovní
a sociální situaci a hledají z ní východisko pøes odborné poradenství v pracovnìprávních
vztazích a sociálním dialogu. Dále všem zamìstnancùm organizací sociálních partnerù,
kteøí svým profesionálním pøístupem budou napomáhat øešení složitých situací zamìstnancù.

Charakteristika hlavních cílù projektu
§
?Dosažení vysoké úrovnì poradenství v oblasti pracovnì právní a v oblasti sociálního
dialogu na regionální úrovni.
§
?Dokonèení realizace pøehledného, komplexního, aktualizovaného a dostupného informaèního systému pro zamìstnance formou web portálu www.socialnidialog.cz .
§
?Zvyšování odborných znalostí a dovedností (formou cílených vzdìlávacích aktivit)
úèastníkù sociálního dialogu .
§
?Vytvoøení systému hodnocení efektivnosti vzdìlávání .
§
?Zavedení infolinky pro èleny odborù, zamìstnance i zamìstnavatele.
§
?Zavedení a zkvalitnìní systému pravidelného zpracování výsledkù kolektivního
vyjednávání v organizacích.
§
?Posílení sociálního dialogu na bilaterální a popøípadì evropské úrovni v souvislosti se
zahranièní majetkovou úèasti v èeských podnicích.

Cílové skupiny
Základní cílovou skupinu – odborové organizace a sociální partneøi - dìlíme do dvou
èástí:

§
?zamìstnanci odborových centrál
§
?èlenové odborù a zamìstnanci
Rozdìlení vychází z výstupù pøedešlého projektu, který v rámci analytických a vzdìlávacích aktivit tuto cílovou skupinu definoval a urèil její další potøeby.
První skupina bude zapojena prakticky do všech klíèových aktivit, druhá pøedevším
do klíèové aktivity vzdìlávání.
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Klíèové aktivity
01 Informaèní systém o rozsahu kolektivního vyjednávání
Jde o novou klíèovou aktivitu, která má za cíl zajištìní on-line sbìru informací o rozsahu a dopadech kolektivního vyjednávání v podnicích a organizacích nepodnikatelské
sféry. Informace budou umístìny na webových stránkách ÈMKOS a ASO a na portálu
www.socialnidialog.cz. Smyslem je vytvoøení databáze organizací s pøehledem o prùbìhu
a výsledcích kolektivního vyjednávání a o možnostech pøedávání dobré praxe uvnitø
ÈMKOS a ASO.
Obsahem aktivity je vypracování SW a elektronického dotazníku pro hodnocení
sbìru dat z jednotlivých organizací a vytvoøení hodnotitelského týmu, který se bude
podílet na tvorbì dotazníku a jeho distribuci a dále na sbìru dat, vèetnì jejich analýzy
a sledování trendù kolektivního vyjednávání. Na tomto základì se budou dále stanovovat
zámìry a doporuèení pro nová období. Hodnotitelský tým se bude scházet pololetnì
a bude øízen ÈMKOS. Sbìr dat a jeho analýza budou probíhat bìhem celého projektu
v období 8-9/2010; 8-9/2011; 8-9/2012.
Souèástí této aktivity je zpracování dvou publikací o rozsahu kolektivního vyjednávání a dobré praxi, které budou zpracovány experty z hodnotitelského týmu. Jedna bude
zamìøena na podnikatelskou sféru (zpracování 9-11/2010, 8000 výtiskù) a druhá na
nepodnikatelskou sféru (1-3/2011, 5000 výtiskù). Hlavní role v této aktivitì je pøisuzována jednotlivým základním organizacím, odborovým svazùm a centrálám, které budou
svým pøístupem garantovat správnost získaných podkladù. Protože k informacím a výsledkùm z této aktivity bude dobrý pøístup, oèekáváme pøínos i pro organizace, které
kolektivní smlouvy neuzavírají. Získají alespoò pøehled o možnostech a výhodách kolektivního vyjednávání.
Výstupy této aktivity zcela jednoznaènì posílí vedení sociálního dialogu na regionální, odvìtvové a národní úrovni. Tuto klíèovou aktivitu koordinuje a øídí koordinátor
projektu s hlavními manažery ÈMKOS a ASO.
02 Konzultaèní a poradenská infolinka na podporu a rozvoj sociálního dialogu
I tato klíèová aktivita je zcela nová a do projektu je zaøazena z toho dùvodu, že
operativní poradenská služba, využívající souèasnì e-mail, SMS a samotné telefonické
a internetové volání, doposud na stranì odborù neexistovala. Pro kvalitní a odpovìdnou
pøípravu odpovìdí na dotazy bude provedeno prùbìžnì 9 internetových prùzkumù
k aktuálním problémùm v ÈR.
Cílem této aktivity je vybudovat funkèní poradenské kontaktní centrum v oblastech
podporujících sociální dialog a zejména kolektivní vyjednávání v regionech a podnicích. Je
pøedpoklad, že centrum bude zabezpeèovat poradenskou službu po dobu 24 hodin
s využitím záznamové služby. Tato ojedinìlá možnost pøímé konzultace významnì napomùže svým praktickým využíváním fungování sociálního dialogu v praxi. Za uvedenou
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aktivitu a za její koordinaci zodpovídá koordinátor projektu.
Pro provoz infolinky budou vytvoøena pravidla, která budou obsahovat organizaci,
technické zajištìní, personální obsazení a provozní možnosti. Centrum bude pøístupné
èlenùm odborù a zamìstnancùm. V oblasti infolinky dojde k urèitému propojení mezi
touto aktivitou a aktivitou webového portálu v èásti e-sondy, kde budou publikovány
nejèastìjší a nejzajímavìjší dotazy a odpovìdi.
Výjimeènost infolinky spoèívá v tom, že využívá souèasnì všech dostupných technických možností pro komunikaci. Centrum bude dále zpracovávat i statistiku, vèetnì
urèeného tøídìní, která bude souèástí monitorovacích indikátorù. Koordinace a øízení této
aktivity spadá do náplnì koordinátora projektu.
03 Realizace a rozšiøování právního poradenství
Tato klíèová aktivita byla již èásteènì realizována v pøedešlém projektu a ve svých
výstupech prokázala své opodstatnìní. Má za cíl i nadále zprostøedkovávat poradenskou
bezplatnou službu pro odboráøe a zamìstnance v oblastech pracovnì právních vztahù
a sociálního dialogu.
V navrhovaném projektu dojde k úplnému personálnímu obsazení všech dvanácti
RPC PZ, a to pracovní pozicí právníka pro problematiku sociálního dialogu, nebo
právníka pro pracovní právo (budou doplnìna RPC PZ Hradec Králové, Jihlava, Karlovy
Vary) a pracovní pozicí regionální manažer pro sociální dialog (doposud junior konzultant).
Specifickým cílem této aktivity je i nadále zkvalitòovat a rozvíjet vedení sociálního
dialogu na regionální úrovni za úèasti zamìstnavatelù, veøejné a státní správy a odborù,
rozvíjet a zkvalitòovat bilaterální spolupráci mezi odbory a zamìstnavateli a optimalizovat zapojení èlenských základen do rozhodovacího procesu o vìcech veøejných.
Zástupci RPC PZ se podílejí i na øešení oblasti pøímého kolektivního vyjednávání organizací v regionech.
Do této aktivity spadají i novì vytvoøené pracovní pozice metodik RPC PZ a odborný
poradce pro pracovní právo. Obì pozice posílí organizaèní, metodickou a technickou
strukturu RPC PZ. Dále byla novì vytvoøena pracovní pozice manažer pro regionální
politiku ASO. Má za úkol hledat øešení k vytvoøení regionálních struktur ASO a jejich
propojení na RPC PZ a RROS ÈMKOS.
Tato aktivita je pro projekt prioritní a plnì odráží poslání sociálních partnerù v problematice øešení otázek pracovního práva, zamìstnanosti, kolektivního vyjednávání
a také je motivací pro další vzdìlávání. RPC PZ se øídí Zásadami èinnosti, které obsahují
jména poradcù, místa, kontakt a èas, kdy je možno je využívat. Základní pøidanou
hodnotou této aktivity je poradenství on-line na portálu www.socialnidialog.cz. Za tuto
aktivitu zodpovídá koordinátor projektu, metodik RPC PZ a odborný poradce pro pracovní právo.
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04 Zkvalitnìní, rozšiøování a provoz web portálu ÈMKOS na podporu sociálního
dialogu
Jedná se o klíèovou aktivitu, která již byla zahájena v pøedešlém projektu. V novém
projektu se stane hlavním propojením a spoleèným "oknem" do èinnosti sociálních
partnerù v ÈR. Cílem této aktivity je vytvoøit a provozovat spoleèný web portál všech
4 sociálních partnerù a ukázat èlenským základnám problematiku sociálního dialogu na
všech úrovních - od podnikové až po evropskou. V této aktivitì budou zabezpeèeny
požadavky EU na zkvalitnìní sociálního dialogu na národních úrovních a vytvoøeny
souhrnné informativní stránky s maximálním množstvím informací jak pro stranu
zamìstnavatelù, tak i zamìstnancù.
Inovativnost ze strany ÈMKOS a ASO spoèívá v novém rozdìlení na èást odbory-online a e-sondy. Pøitom odbory-on-line budou mít roli pøímé internetové komunikace
v poradenství pro oblast pracovního práva, sociálního dialogu, BOZP, otázek zamìstnanosti a dalších sociálních otázek. Dojde k pøímému propojení mezi sociálními partnery
a regionálními poradenskými centry pro zamìstnance (RPC PZ) na stranì ÈMKOS a ASO
s konzultanty pro sociální dialog na stranì SP ÈR a KZPS. Èást e-sondy bude vìnována
aktuálním informacím k výše uvedeným oblastem, jejich popisu a øešení. To vše populární
ètivou formou, kterou budou zabezpeèovat profesionální novináøi, se zkušeností ve vedení
sociálního dialogu.
Celý portál bude mít i nadále spoleènou èást pro zamìstnance a zamìstnavatele, kde
budou prezentovány postoje jednotlivých stran sociálního dialogu. Budou to aktuální
informace z jednání RHSD, výsledky kolektivního vyjednávání, aktualizované znìní
zákonù, vybrané dokumenty Rady EU, Parlamentu EU atd. Na základì dohod sociálních
partnerù bude portál spravován SP ÈR. Celá platforma bude administrována na
uživatelsky jednoduchém systému a bude vytváøet pøíjemné uživatelské prostøedí. Uvedenou klíèovou aktivitu bude koordinovat a øídit koordinátor projektu ve spolupráci
s hlavními manažery ÈMKOS a ASO.
05 Nové formy vedení sociálního dialogu – kulaté stoly
Tato klíèová aktivita je nová a má za cíl rozvíjet další možnosti vedení sociálního
dialogu za úèasti všech relevantních partnerù. Hlavní smìr této aktivity je koncipován do
regionálního sociálního dialogu a do sociálního dialogu s mezinárodní úèastí. Každé RPC
PZ ve spolupráci s RROS ÈMKOS a manažerem pro Regionální politiku ASO realizuje 2-3
kulaté stoly zamìøené na problematiku vedení sociálního dialogu k aktuálním problémùm
regionu (napø. zamìstnanost, restrukturalizace podnikù, zamìstnávání zahranièních pracovníkù atd.).
V prùbìhu projektu bude uskuteènìno 40 národních kulatých stolù a 4 mezinárodní
v regionech zapojených do pøíhranièní spolupráce. Kulaté stoly budou koordinovány
hlavním manažerem ÈMKOS, metodikem RPC PZ a manažerem pro ESP. Témata budou
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zvolena na základì bilaterálních dohod regionálních zástupcù sociálních partnerù, vèetnì
termínù a organizace.
Výstupem každého kulatého stolu bude spoleèné prohlášení zúèastnìných partnerù
k danému tématu, které bude sloužit k dalšímu spoleènému postupu pøi jeho øešení.
Zkušenosti ukazují, že o takovou formu vedení dialogu mají zájem nejen odbory, ale i
zamìstnavatelé, zejména pak pøedstavitelé politické reprezentace krajù a Parlamentu ÈR.
06 Pøenos zkušeností a dobré praxe ze zahranièí
Touto aktivitou se zabýval již pøedešlý projekt a ÈMKOS a ASO se rozhodly v novém
projektu dále rozvíjet. Hlavním dùvodem jsou projevy souèasné ekonomické krize
v jednotlivých podnicích a zejména v podnicích se zahranièní majetkovou úèastí. Ukazuje
se, že managementy podnikù v ÈR èasto pøistupují k metodám, které jsou v zahranièí
nepøijatelné.
Proto je hlavním cílem této aktivity koordinace postupù pøi vedení sociálního dialogu
mezi zamìstnavatelem a odbory v jednotlivých zemích, koordinace zástupcù èeských
podnikù v evropských radách zamìstnancù a koordinace postupu evropských sociálních
partnerù (ESP). Evropský sociální dialog zabezpeèují ètyøi organizace. EOK (Evropská
odborová konfederace - ÈMKOS je èlenem), BusinessEurope (Konfederace evropského
podnikání - SPÈR a KZPS jsou èleny), UEAPME (Evropská asociace øemesel a malých
a støedních podnikù) a CEEP (Evropské centrum podnikù veøejného sektoru).
Dalším specifickým cílem je vytvoøení databáze dobré praxe ze zahranièí, pøenos
zkušeností, znalostí a dovedností partnerù a efektivnìjší komunikace. Proto se budou
v rámci projektu uskuteèòovat mezinárodní setkání zástupcù øídícího týmu projektu,
expertù ÈMKOS a ASO, zástupcù jednotlivých podnikù, zástupcù v Evropských radách
zamìstnancù a zástupcù odborových centrál. Celkem se uskuteèní 20 setkání s partnery
v zemích EU, kterých se bude zúèastòovat 5 zástupcù ÈMKOS a ASO. Budou uskuteènìny také 4 mezinárodní kulaté stoly (ÈMKOS) a 2 konference (ÈMKOS a ASO) se
zamìøením na výmìnu zkušeností a možnosti nových postupù ve vedení sociálního
dialogu (kolektivní smlouvy).
Uvedenou aktivitu bude koordinovat a øídit manažer pro komunikaci s evropskými
sociálními partnery, který bude i nadále sledovat trendy sociálního dialogu na evropské
úrovni, bude provádìt monitoring a zpracovávat informace pro èlenskou základnu
ÈMKOS a ASO.
07 Vytvoøení systému hodnocení dopadù vzdìlávání na cílovou skupinu
(zpìtná vazba)
Zkušenosti pøedešlého projektu ukázaly, že pøi úèasti více než 3000 úèastníkù
semináøù je témìø nemožné, bez existence kvalitního hodnotícího systému, posoudit
efektivnost uspoøádaných akcí. Cílem této nové aktivity je proto vypracování systému
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hodnocení, který poskytne informace o vzdìlávací akci z hlediska obsahu, kvality, úrovnì
uèebních textù, výkonu lektora, a pøedevším - o míøe získaných poznatkù a schopnosti
úèastníka využít tyto poznatky pro vlastní èinnost. Bude se jednat o on-line aplikaci,
dostupnou lektorùm a øídícímu týmu. Celý systém umožní øídícímu týmu a zejména
manažerùm pro vzdìlávání ÈMKOS a ASO provádìt analýzu dle stanovených kritérií na
základì rùzného tøídìní a vykazování statistických dat.
Výstupem této klíèové aktivity bude získávání poznatkù, zkušeností a názorù
úèastníkù vzdìlávání i lektorù, které budou prùbìžnì monitorovány, vyhodnocovány
a projednávány øídícím týmem. Pozitivní i negativní poznatky budou využívány v pøípravì
dalších vzdìlávacích aktivit. Aktivita bude koordinována manažerem pro vzdìlávání
ÈMKOS.
08 Vzdìlávání pro vlastní zamìstnance institucí sociálních partnerù (A)
Tato klíèová aktivita vychází z aktivity pøedešlého projektu, která byla pod názvem
Vstupní vzdìlávání urèena pro nové nastupující zamìstnance do institucí sociálních
partnerù. Tento navazující projekt poèítá s dalším vzdìláváním zamìstnancù, kteøí již jsou
v projektu zaøazeni. Cílem této aktivity je nadále zvyšovat odbornou úroveò zejména
zamìstnancù v RPC PZ (právníkù a manažerù pro sociální dialog) v oblastech pracovního
práva, zákona o zamìstnanosti, dùchodového systému, zdravotnictví, sociálního dialogu
a motivovat je pro další vzdìlávání.
Úèast na tìchto aktivitách bude nabídnuta všem zamìstnancùm ÈMKOS a ASO.
Zcela nová a inovativní je tato aktivita v tom, že dochází k zaøazení specializovaného
programu ŠAMPION, který byl vytvoøen na základì výstupù z analýzy vzdìlávacích
potøeb a diagnostiky institucionálních procesù. Prostøednictvím této aktivity bude zhruba
20 úèastníkù pøipravováno jako personální zázemí pro klíèová místa ve vedení institucí
sociálních partnerù, ÈMKOS, ASO a odborových svazù. Jedná se o ucelený kurz, složený
ze 6 tøídenních semináøù, obsahující prùpravu na vedoucí funkce ÈMKOS, ASO a ve
vedení OS.
Klíèová aktivita 08 obsahuje konání 12 semináøù + ŠAMPION s oèekávanou úèastí
200 posluchaèù. Semináøe budou vedeny interaktivní metodou a lektorsky ji budou
zabezpeèovat experti ÈMKOS a ASO v pracovní pozici vedoucí oddìlení. Aktivita bude
koordinována a øízena manažerem pro vzdìlávání ÈMKOS.
09 Vzdìlávání pro èleny odborù a zamìstnance (B)
Aktivita navazuje na pøedchozí projekt. Její inovativnost spoèívá v pøípravì, obsahovém zamìøení a rozpracování stávající metodiky pro konání 157 semináøù k 17 novým
vybraným konkrétním tématùm. ÈMKOS a ASO pøedpokládá proškolení cca
4 100 úèastníkù. Samotný výbìr úèastníkù provedou èlenské odborové svazy a na základì
objednávky budou zabezpeèovat realizaci jednotlivých semináøù. Uvedených 17 témat
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bude zamìøeno na vybrané kapitoly zákoníku práce (6), zákon o zamìstnanosti (1),
mìkké dovednosti (2), ekonomiku podniku potøebnou pro kolektivní vyjednávání (1),
možnosti financování pracovních a platových podmínek organizací veøejných služeb
a správy (1), evropské rady zamìstnancù (1), spoleèenskou odpovìdnost organizací (1),
daòová politika (1), výplata nemocenské (1), dùchodová reforma (1), rozvoj lidských
zdrojù (1).
Souèástí tìchto semináøù je konání 36 semináøù na regionální úrovni k aktuálním
problémùm regionu.
Cílem této aktivity je pøipravit zamìstnance a odboráøe na øešení problémù spojených
s kolektivním vyjednáváním tak, aby se stali rovnocennými partnery hospodáøskému
vedení. Cílová skupina bude tvoøena odboráøi a zamìstnanci na úrovni základních
organizací, kteøí se podílejí na vedení sociálního dialogu až do regionální úrovnì. V èásti
mìkkých dovedností bude pozornost zamìøena na problémové jednání, øešení konfliktù,
umìní dosáhnout kompromisu, na znalosti z oblasti asertivity a rétoriky.
Souèástí této aktivity je i pøíprava lektorského sboru, který bude sestaven ÈMKOS
a ASO. Na spoleèném setkání bude upøesnìna metodika, výkaznictví apod. Na tuto
aktivitu je napojena klíèová aktivita è. 7 o vytvoøení systému hodnocení efektivnosti
vzdìlávacích aktivit, zpìtné vazbì úèastníkù vzdìlávání a lektorù. Koordinaci a øízení
zabezpeèí hlavní manažer ÈMKOS a manažeøi vzdìlávání ÈMKOS a ASO.
10 Øízení projektu
Vzhledem k rozsáhlosti a nároènosti projektu bude velmi dùležité vytvoøení efektivního zpùsobu øízení. Ze strany pøedkladatele bude vytvoøen øídící tým (ØT) projektu,
který povede koordinátor projektu. Èleny ØT budou dále za ÈMKOS finanèní manažer,
hlavní manažer ÈMKOS, manažer vzdìlávání a manažer pro komunikaci s ESP. Za ASO
bude èlenem hlavní manažer ASO a manažer pro regionální politiku ASO, celkem 7 osob.
ØT se bude scházet zhruba 1x za 14 dnù. Soubìžnì budou vytvoøeny realizaèní týmy
jak na ÈMKOS, tak na ASO, které budou prùbìžnì monitorovat naplòování jednotlivých
klíèových aktivit. V rámci této aktivity budou provádìny kontroly naplòování a dodržování obsahového, èasového a zejména finanèního harmonogramu projektu.
Souèástí øízení projektu je i spolupráce s auditorem, kterou bude zabezpeèovat hlavní
finanèní manažer ve spolupráci s koordinátorem projektu. Hlavní èinností ØT bude dále
zpracovávat a schvalovat pøípadné zmìny projektu a zejména pøipravovat znìní a tisk
monitorovacích zpráv. Komunikaci s oddìlením ESF na MPSV bude zabezpeèovat pouze
koordinátor projektu v souèinnosti s dalšími èleny ØT. Za naplnìní této klíèové aktivity
zodpovídá koordinátor projektu a hlavní manažer ÈMKOS a ASO. Dle potøeby budou
probíhat setkání øídících týmù projektù za stranu odborù (ÈMKOS a ASO) a stranu
zamìstnavatelù (SPÈR a KZPS) s cílem pøedávání zkušeností.
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Shrnutí
Celý projekt je koncipován tak, aby jeho realizace a dosažené výstupy výraznì
pøispìly k dalšímu rozvoji a posilování sociálního dialogu na všech úrovních. Obdobný
projekt se stejným zamìøením pøedkládá také strana zamìstnavatelù prostøednictvím
SPÈR a KZPS. Oba projekty budou spoleènì konzultovány a spoleènì prezentovány na
web portálu www.socialnidialog.cz. Vedení ÈMKOS a ASO od projektu oèekává zejména
další rozvoj a zkvalitnìní vlastních èinností odborových centrál a dále pak posílení role
v oblasti pùsobení na èleny odborù, ale i zamìstnance.
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VI.
SHRNUTÍ
Vážení ètenáøi,
oslovuji Vás, stejnì jako v úvodu mùj kolega
Zdenìk Málek. Vìøím, že pokud jste pøeèetli celý
sborník, pøípadì jej alespoò prolistovali, máte jasnìjší pøedstavu o tom, o co naše odbory usilovaly pøi
realizaci projektu „Posilování sociálního dialogu“.
Za vším, s èím jste mìli možnost se seznámit, se
skrývá obrovský kus práce všech, kteøí se na tomto
mimoøádném projektu podíleli.
Právì tento projekt otevøel øadu možností pro zkvalitnìní našich služeb, zejména pro
rozšíøení právního poradenství a pro další rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních.
Proto již dnes jednáme o získání dalších zdrojù k pokraèování v tomto projektu, a tím
i zachování, ev. rozšiøování tìch služeb, které bylo možné zamìstnancùm prostøednictvím
tohoto projektu poskytnout.
Myslím si, že je tøeba hledat všechny cesty k tomu, aby zamìstnanci mìli své maximální zastoupení v sociálním dialogu, mìli se kam obrátit v pøípadì, že se dostávají do problémù, a mìli možnost se zaèlenit do systému odborové práce, který jim zajiš•uje potøebnou
právní a další ochranu. I na tomto projektu se mùžete pøesvìdèit, jak mohou být odbory
v souèasné krizi pro své èleny a další zamìstnance užiteèné.
Závìrem mi dovolte podìkovat všem, kteøí projekt na stranì ÈMKOS zabezpeèovali,
všem partnerùm v projektu, zástupcùm Asociace samostatných odborù a Konfederace
zamìstnavatelských a podnikatelských svazù, ale také nositeli projektu – Svazu prùmyslu
a dopravy ÈR, který jej koordinuje. Podìkování si zaslouží i zástupci Ministerstva práce
a sociálních vìcí ÈR, jejichž prostøednictvím se celý "Operaèní program lidské zdroje
a zamìstnanost", jehož souèástí je i tento projekt, realizuje.

Jaroslav Zavadil
místopøedseda ÈMKOS
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