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                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 15. května 2013 č. 361 

 
Zásady 

 
postupu vládní skupiny delegace České republiky 
na 102. zasedání Mezinárodní konference práce 

 
1. Ve Výboru pro otázky zaměstnanosti a sociální ochraně v novém 

demografickém kontextu bude delegace informovat o situaci v České republice, 
prognózách demografického vývoje a aktivitách vlády reagujících na prodlouženou 
dobu dožití s přihlédnutím k potřebě dlouhodobé fiskální udržitelnosti jednotlivých 
systémů (zejm. důchodového systému).  
 

2. Ve Výboru k udržitelnému rozvoji, důstojné práci a zeleným pracovním 
místům se delegace zapojí do diskuse o vztahu environmentálních otázek 
a zaměstnanosti, zejm. o dopadech souvisejících strukturálních změn v průmyslu na 
trhy práce, problematice nízkouhlíkové konkurenceschopné ekonomiky a potenciálu 
tvorby pracovních míst vč. změn v požadavcích na kvalifikaci a dovednosti 
pracovníků. 
 

3. V rámci diskuse o sociálním dialogu se delegace přihlásí k významu 
dobrovolně fungujícího a všestranně korektně vedeného sociálního dialogu jakožto 
vhodného prostředku k  projednání otázek souvisejících s hospodářskými a sociálními 
zájmy jeho jednotlivých aktérů. Zdůrazní jeho relevanci na národní i podnikové úrovni 
pro budování sociálního smíru.  
 

4. Ve výboru pro provádění úmluv bude delegace informovat o stavu 
vnitrostátní diskuse týkající se možnosti ratifikace úmluv č. 151 a 154, týkajících se 
sociálního dialogu ve veřejném sektoru. V případě vyzvání k diskusi o stavu provádění 
ratifikovaných úmluv poskytne informace o opatřeních přijatých k dosažení souladu 
vnitrostátních právních předpisů a praxe s požadavky ratifikovaných úmluv. 
 

5. V diskusi o návrhu rozpočtu na dvouletí 2014 - 2015 delegace podpoří 
návrhy směřující k hledání úspor v rámci chodu organizace a  rozpočet s nominálním 
nárůstem oproti předchozímu dvouletí nepřevyšujícím 0,5 %. 

 
6. Při zaujímání stanovisek k projednávaným otázkám a rezolucím bude vládní 

delegace vycházet ze zájmů ČR a ze schválených zásad české zahraniční politiky při 
zachování autonomie nevládních členů delegace, kteří budou přihlížet ke svým 
specifickým zájmům. Své pozice bude vládní delegace koordinovat s dalšími zeměmi 
EU a státy skupiny IMEC (Industrialised Market Economy Countries).  

 
7. Delegace využije konání konference k bilaterálním jednáním s členy delegací 

ostatních zemí. 


