
  Trápí Váš obor ve Vašem regionu nedostatek kvalifikovaných 
zaměstnanců, přestože Váš kraj vykazuje vysokou míru 
nezaměstnanosti?  

  Máte pocit, že absolventi škol nejsou po ukončení studia 
dostatečně připraveni na práci, a že postrádají praktické 
zkušenosti? 

  Přicházející absolventi rekvalifikací nejsou použitelní v praxi? 

  Chybí Vám specializovaná a profesionální centra celoživotního 
vzdělávání? 

  Uvítali byste větší podporu ze strany státu, krajských 
samospráv či Úřadu práce?

  Myslíte, že je potřeba prosadit v oblasti vzdělávání a trhu 
práce legislativní změny?

REGIONÁLNÍ 
SEKTOROVÉ 
DOHODY 
NÁSTROJ K ŘEŠENÍ DLOUHODOBÝCH PROBLÉMŮ 
V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ  

PŘIPOJTE SE K NÁM A VYŘEŠTE PROBLÉMY SVÉHO OBORU 
POMOCÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU SE VŠEMI AKTÉRY TRHU PRÁCE!



  Sektorová dohoda je právně nevymahatelný 
dokument, jehož podpisem jednotliví partneři 
vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných 
problémů a svou vůli podílet se na realizaci 
konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci 
vybraných problémů.

  Na regionální úrovni probíhá sociální dialog 
s příslušnými regionálními aktéry (zaměstnavatelé, 
zaměstnanci, vzdělavatelé) za účelem dosažení 
shody při výběru prioritního tématu regionálních 
sektorových dohod v oblasti zaměstnanosti 
a odstraňování regionálních disproporcí na trhu 
práce. Záměrem aktérů je pomocí tohoto nástroje 
udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku 
a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.

  Jako základ pro uzavření regionálních sektorových 
dohod byla zpracována rešerše analytických podkladů, 
jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení 
prioritních témat v jednotlivých regionech. V ní jsou 
shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších 
podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě 
na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu 
práce v jednotlivých regionech, aktualizována analýza 
disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce 
a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese 
pro daný region.



  Na jednáních se u jednoho stolu sejdou všichni hráči 
trhu práce v jednotlivých regionech, tedy zástupci 
zaměstnavatelů, reprezentanti krajských úřadů 
a Úřadu práce, vzdělavatelé a odborové organizace. 
Společně prodiskutují navržené téma a opatření 
vedoucí k řešení problematiky, která trápí celý region. 

  Po dosažení shody všech zúčastněných partnerů 
bude uzavřena regionální sektorová dohoda, 
vymezující prostředky pro naplnění potřeb, role 
a závazky jednotlivých klíčových hráčů na trhu 
práce a harmonogram jednotlivých aktivit vedoucích 
k naplnění stanovených cílů. Sektorová dohoda je 
otevřený dokument, k němuž se mohou v průběhu 
realizace připojovat další regionální partneři.

  Výhodou sektorové dohody je, že by měla kdykoli 
umět pružně řešit aktuální problémy v dané oblasti 
na regionální úrovni.  

  Nástroj v podobě sektorových dohod byl již úspěšně 
ověřen v rámci projektu Národní soustava povolání II. 
Byly uzavřeny a realizovány sektorové dohody 
v oblastech strojírenství, dopravy, potravinářství, 
keramiky, bezpečnostních služeb, vyhrazených 
zařízení a fitness. 



CHCETE ŘEŠIT SVÉ PROBLÉMY A ZAPOJIT SE 
DO SEKTOROVÝCH DOHOD? KONTAKTUJTE 
REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCE SVAZU PRŮMYSLU 

A DOPRAVY ČR A ČESKOMORAVSKÉ 
KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ.

E-mail: sektorovedohody@spcr.cz  
Více informací naleznete na www.socialnidialog.cz. 

Regionální sektorové dohody jsou realizovány v rámci projektu „Sektorové dohody 
jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti lidských 

zdrojů“, poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
a příjemcem Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu se svým partnerem 

Českomoravskou konfederací odborových svazů. Projekt je financován 
z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Středočeský 
kraj

Hl. m. Praha

Jihočeský 
kraj

Plzeňský
kraj

Ústecký
kraj

Liberecký
kraj

Pardubický
kraj

Olomoucký
kraj

Jihomoravský
kraj

Zlínský
kraj

Moravskoslezský
kraj

Kraj
Vysočina

Královéhradecký
kraj

Karlovarský
kraj

Už není čas čekat, že se kritická situace na trhu práce 
vyřeší sama. Pomocí sektorových dohod vyřešíme 
společně, rychle a efektivně problémy v regionech.

Zapojením všech aktérů sociálního dialogu chceme 
dosáhnout vyrovnaného stavu – školy budou opouštět 
absolventi s praxí a bez potřeby dalšího proškolování, 
zaměstnavatelé budou mít kvalifikované zaměstnance, 
počet nezaměstnaných se sníží a regionální ekonomiky 
porostou.


