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Představení 

Projekt Udržitelnost sociálního dialogu – rozvoj kvality 
služeb zástupců zaměstnavatelů (USD) 

SP ČR jediný realizátor 

Červen 2010 – květen 2013 

Cílová skupina: sociální partneři, zaměstnavatelé 
a jejich zaměstnanci 

Posílení personálních kapacit a nabízených služeb 
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Klíčové oblasti projektu USD 

Vzdělávání 

Sociální 
partnerství 

Medializace 
a osvěta 

Analýzy 
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Analýzy 

Účel 
Podklad pro jednání 

Potřeba informací 

Zaměření 
Sociální dialog v českém prostředí 

Sociální dialog v zahraničí 

Medializace 
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Analýzy 

Analýza systémů sociálního dialogu v zahraničí 

Analýza flexibilních forem práce ve vybraných 
zemích EU 

Analýza environmentálně energetické 
legislativy a regulativy ve vztahu ke 
konkurenceschopnosti českého průmyslu  
 

 

 



                     Pomáháme spojit 

zájmy zaměstnanců 

                    se zájmy zaměstnavatelů 

 

17.5.2013 6 
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Analýzy 

Analýza disparit středního odborného 
vzdělávání ve vazbě na trh práce České 
republiky 

Zatížení podniků v souvislosti s uplatněním 
nového daňového řádu 

Snižování administrativní zátěže podnikatelů - 
studie současného stavu 
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Vzdělávání 

přes 360 
akcí  

přes 8600 
absolventů 

Zvýšení 
informovanosti 

Aktuálnost 
témat 

Reakce na 
požadavky 
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Vzdělávání 
Problematika EU 

1% 

PC dovednosti 
4% 

 Environmentální 
oblast 

8% 

Měkké dovednosti 
11% 

Ekonomika, oblast 
mzdová 

26% 

Sociální dialog, 
pracovně právní 

vztahy, BOZP 
50% 

Oblasti vzdělávání 
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E-learning 

Doplňková metoda vzdělávání 

Připraveny dva e-kurzů 
Kolektivní vyjednávání – praktické příklady 

Řešení kolektivních sporů – příručka pro 
zaměstnavatele  

Dostupné na http://elearning.socialnidialog.cz 
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Sociální partnerství 

Síťování/spolupráce 
Komunikační most a spojování zájmů 

Denní činnost regionálních zastoupení 

Kulaté stoly 
Přes 90 setkání 

Přes 1800 diskutujících 
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Partnerství SP ČR a Ekonomické fakulty 
VŠB-TU Ostrava 
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Kulatý stůl „Zaměstnávání 50+“ 
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Medializace a osvěta 

Portál 
Socialnidialog.cz 

Bulletin Regionální 
kaleidoskop 

Publikace 
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Co se skrývá za pojmy sociální 
dialog, tripartita, bipartita 
nebo evropský sociální dialog?  
Nabízíme podrobné 
vysvětlení. 
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Pravidelné zpravodajství 
ze světa trhu práce, 
sociálního dialogu, 
byznysu a evropských 
záležitostí 
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Analýzy zpracované v 
současném i předchozím 
projektu 
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Vstup na e-learningový 
portál 
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Přehled 
vzdělávacích akcí 
připravených 
regionálními 
zastoupeními  
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Poradna k pracovně-právním 
vztahům 
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Regionální kaleidoskop 

Měsíčník na vybrané aktuální  
téma 

Rozhovory se zástupci  
regionálními firem 

Zjištění regionálních manažerů podle 
jednotlivých krajů 

Analýzy 
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Osvěta - Publikace 

Spolupráce zaměstnavatelů 
a vzdělávacích institucí 

Spolupráce podniků a úřadů práce 

Společenská odpovědnost firem 

Zaměstnávání zdravotně 
postižených  

Řešení sporů mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem 
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Zlepšení 
podnikatelského 

prostředí 

Vzdělávání 

Sociální 
partnerství 

Medializace 
a osvěta 

Analýzy 
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Děkuji za pozornost! 
 

Ondřej Gbelec 
ogbelec@spcr.cz 
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