
Sociální dialog v čase pandemie COVID 19, pohled z Čech
Social dialogue during the pandemic COVID 19 a view from CR

Ekonomická situace před pandemií:

• Maximální výkon ekonomiky – HDP 2,5 - 4% (v režimu
nad svým potenciálem),min. úrokové sazby;

• max. zaměstnanost až nedostatek pracovních sil
(chybělo až 300 000 pracovníků, míra
nezaměstnanosti 2,7%), postupný růst mezd a
starobních důchodů;

• firmy (zejm. průmysl a stavebnictví) žádaly
zjednodušení pracovních víz pro agenturní pracovníky
zejm. ze zemí Ukrajina, Bělorusko,Moldavsko,

• zvyšující se inflace (zdroj kurzy.cz)
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TRIPARTITA – Rada hospodářské a sociální dohody ČR, základ sociálního dialogu:

• společný dialog vlády ČR, zaměstnavatelských svazů a odborových centrál;

• předsednictvo, plenární zasedání, 17 odborných oborových týmů a krajské rady;

• projednává vybrané problémy, zejm.:
• hospodářské politiky, pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost, sociální

otázky, mzdy a platy, veřejné služby a správa, bezpečnost práce, rozvoj lidských zdrojů a
vzdělávání a postavení ČR v rámci EU

• Vláda: premiér, ministři: financí,MPSV, MPO, MMR, dopravy a zemědělství

• Zaměstnavatelé: největší 2 svazy: SP ČR a KZPS ČR;

• Zaměstnanci: největší 2 odborové centrály ČMKOS a ASO (dlouho hájily zvyšování
mezd a platů, minimální mzdy a důchodů. Po v podstatě dosažení cíle obrací
pozornost na prosazení 5 týdnů dovolené, BOZP, a v pandemii opatření Kurzarbeit)
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Pandemie COVID 19 v r. 2020:

• rychlé uzavírání ekonomiky, dopady do cestovního ruchu, kultury, služeb, solidarita

• od 12. března (March) 2020 1. nouzový stav: omezení cestování až uzavření země,
uzavírání obchodů, cestování, úřadů, škol, sportu, služeb, práce z domova
homeoffice;

• v létě 2020 rychlé rozvolňování;

• podzim II. vlna pandemie Covid 19; po krajských a senátních volbách 2020 rychlé
uzavírání. Země byla více než půl roku v nouzovém stavu od 21. října (October).
Chaos, promoření společnosti;

• mnoho vládních opatření působí chaoticky, vláda se nepřipravila dobře na podzimní
mohutnější vlnu pandemie. V r. 2020 mnoho různých podpůrných, ale neefektivních
a byrokratických programů. Funguje program Anticovid, a odpuštění plateb soc. a
zdrav. pojištění (March - August 2020), stále nízká nezaměstnanost;
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Pandemie COVID 19 v r. 2021:

• Pokračuje nouzový stav, 2. lockdown: omezení cestovánímezi okresy, uzavření země,
uzavření obchodů mimo základní potřeby, úřadů, škol, sportu, služeb, práce z
domova homeoffice, rozvoj online jednání a e-shopů, ztráta solidarity;

• uzavřená ekonomika, dopady do cestovního ruchu, kultury, služeb, velký nápor na
zdravotníky, v květnu postupné rozvolňování, země byla půl roku v nouzovém stavu;

• Postupné zavádění očkování, testovací centra, objev testování ve firmách;

• Vláda: opožděné reakce na pandemii, velké zadlužení země, které bude pokračovat,
stoupá inflace, tuhý politický boj 5ministrů zdr., populismus, neefektivita výdajů;

• co funguje: stále vysoká zaměstnanost, zvyšování mezd a důchodů, programy
Anticovid, Kurzarbeit, Češi objevili homeoffice a online prostor, eshopy, v r. 2020
lidská solidarita, v r. 2021 testování, očkování. Kvalitní zdravotnictví, ústup
pandemie, zvládnutí testování a očkování
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Sociální dialog a ekonomika:

• V průběhu pandemie (2020 a 2021) stále nízká nezaměstnanost (May 2021 – 3,9%).
Zaměstnanci z postižených oborů absorbováni jinými obory;

• Zprvu postupný, dnes rychlý růst mezd (2016 – 2021 o 30%). Významné odměny
zdravotníkům a záchranářům. Státní dluh bude v r. 2024 dvojnásobný (cca 3,5 bil. Kč a
blíží se 55% HDP – dluhová brzda). To dohromady tlačí na inflaci, která roste;

• Ztráta solidarity, neochota „utáhnout si opasky“

• Trend neutrácet, ochránit vydělané peníze v „bezpečných přístavech“ (nemovitostní
bublina)

• Přetrvávající byrokracie

• Diskuze o důchodové reformě (0. a 1. pilíř), stárnutí populace

• Tlak na delší dovolenou (5 týdnů)

• Tlak na zlepšování pracovního prostředí a BOZP


