
Vystoupení předsedy OS KOVO Jaroslava Součka na tiskové konferenci k odvětvovému 

dialogu v kovoprůmyslu ČR dne 23.3.2017 

 

Tuto tiskovou konferenci považujeme za velmi důležitou pro budoucnost sociálního dialogu 

na odvětvové úrovni v kovoprůmyslu ČR. 

 

Sociální dialog jako pojem je v poslední době často používán i v médiích především 

v souvislosti s jednáním v národní tripartitě a také v případě narušení vztahů mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci v některých odvětvích nebo firmách. 

 

Podle Mezinárodní organizace práce zahrnuje sociální dialog všechny typy vyjednávání, 

konzultací nebo výměny informací mezi zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců 

ohledně záležitostí společného zájmu ve vztahu k hospodářské a sociální politice. 

 

Je tedy důležitým nástrojem rozvoje průmyslových vztahů v rámci Evropské unie, v dalších 

vyspělých zemích a měl by jím být i v ČR. Má napomoci slaďovat zájmy zaměstnavatelů a 

zaměstnanců v zájmu rozvoje podnikání a zajištění sociálního smíru.  

 

Může probíhat mezi vládou a sociálními partnery, tedy zástupci zaměstnavatelů a 

zaměstnanců, potom se označuje jako tripartita, nebo mezi zástupci zaměstnavatelů a zástupci 

zaměstnanců, potom se označuje jako bipartita. 

 

V ČR existuje v současné chvíli sociální dialog na úrovni národní tripartity, která zastřešuje 

všechna odvětví soukromé i státní sféry. Dále existuje sociální dialog v různé kvalitě na 

úrovni jednotlivých firem zakončený většinou uzavřením podnikové kolektivní smlouvy.   

Ohrožení sociálního dialogu v kovoprůmyslu se týká odvětvové úrovně, která má řešit 

problematiku, kterou nemůže řešit ani národní tripartita, ani jednotlivé firmy.  Jde o stanovení 

minimálních odvětvových standardů, které mají zabránit nekalé konkurenci mezi firmami 

v příslušném odvětví prostřednictvím dumpingových pracovních a mzdových podmínek. Tato 

převodová páka napomáhá ve vyspělých zemích Evropy k udržení sociálního smíru. 

V kovoprůmyslu ČR tomu tak v mnoha případech není. Je to dáno nevůlí jednotlivých firem 

přijímat celoodvětvová řešení, která by zamezila výše uvedeným negativním jevům.  

 

Cílem této medializace je s pomocí médií a veřejnosti přimět zaměstnavatelské svazy k přijetí 

společenské odpovědnosti za stanovení minimálních standardů v příslušných odvětvích. 

Nejde pouze o výši mezd, ale i o pracovní podmínky v souvislosti se zvyšujícími se 

požadavky na větší flexibilitu, na celoživotní vzdělávání i na další výzvy, tedy na robotizaci 

spojenou s digitalizací, která bude provázet uskutečňování další průmyslové revoluce, tzv. 

Průmyslu 4.0, Práce 4.0, Vzdělávání 4.0 a Společnost 4.0. Dopad těchto změn na celou 

společnost bude totiž obrovský. 

 

 

 

 
 


