
Zápis ze společného zasedání Výkonné rady a Řídícího výboru Paktu 

zaměstnanosti Zlínského kraje 
 

 

Termín:  13. prosince 2017, od 13 hodin 

Místo:  Krajský úřad Zlínského kraje, 

  třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

  zasedací místnost č. 1448 (14. patro) 

 

Přítomní členové VR:   dle prezenční listiny 

Omluveni:   R. Zatloukal, I. Huňková, J. Janoš, J. Nováková, A. Knápková, 

     M. Jansa  

 

Hosté:    Lukáš Trčka 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení   

2. Projednání průběžného naplňování aktivit Akčního plánu Paktu zaměstnanosti 

Projednání návrhu Akčního plánu Paktu zaměstnanosti 2018  

3. Závěr 

 

1. Zahájení 

 
Místopředsedkyně Výkonné rady Iveta Táborská přivítala přítomné jménem předsedy R. 

Zatloukala, který se z jednání omluvil.  

 

Dále přítomným přednesla plánovaný program zasedání a požádala o doplnění programu o nový 

bod – hlasování o přijetí nových členů Výkonné rady. Důvodem zařazení nového bodu je žádost 

Ing. Lukáše Trčky (CzechInvest) a Ing. Jaroslava Škývary (CE-PA) o členství ve Výkonné radě 

Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje.  

 

Návrh změny programu zasedání: 

1. Zahájení  

2. Hlasování o přijetí nových členů Výkonné rady Paktu zaměstnanosti  

3. Projednání průběžného naplňování aktivit Akčního plánu Paktu zaměstnanosti 

Projednání návrhu Akčního plánu Paktu zaměstnanosti 2018  

4. Závěr 

 

I. Táborská následně vyzvala přítomné k hlasování o změně programu (usnášení konsenzem). 

Nikdo z přítomných nebyl proti. 

 

Závěr: Výkonná i Řídící tým schvaluje přednesený návrh změny programu zasedání. 

 

 

2. Hlasování o přijetí nových členů Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje 

 

Bod přednesla I. Táborská 

V návaznosti na dříve uvedené informovala I. Táborská přítomné členy Výkonné rady Paktu 



Zaměstnanosti Zl. Kraje o žádosti Ing. Lukáše Trčky (CzechInvest) a Ing. Jaroslava Škývary (CE-

PA) o členství ve Výkonné radě Paktu Zaměstanosti. CzechInvest se chce více orientovat i na 

problematiku zaměstnanosti v regionu a společnost CE-PA se věnuje problematice průmyslu 4.0 

a mají zájem se aktivně zapojovat do činnosti Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje. Aktivity 

těchto organizacíy byly zahrnuty do Akčního plánu 2018. 

 

Poté vyzvala přítomné k hlasování. 

 

Nikdo z přítomných nebyl proti. 

 

Závěr: Ing. Lukáš Trčka –zástupce společnosti CzechInvestu a Ing. Jaroslav Škývara zástupce 

společnosti CE-PA byli přijati za členy Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje. 

 

 

3. Projednání průběžného naplňování aktivit Akčního plánu Paktu zaměstnanosti 

Zlínského kraje 

 

Bod přednesla I. Táborská 

Na úvod konstatovala, že se Akční plán Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje (dále AP) daří 

naplňovat u většiny plánovaných aktivit, některé aktivity byly odloženy nebo přesunuty na rok 

2018 dle aktuálního vývoje v regionu. Následně podala podrobný přehled plnění podle 

jednotlivých priorit. Detailní vyhodnocení AP za roky 2016-2017 je uvedeno v samostatné 

příloze tohoto zápisu. 

 

K prioritě 5 „Rozvoj služeb“ doplnil L. Trčka informaci o situaci v podpoře sociálního podnikání. 

CzechInvest zpracoval několik projektových záměrů, avšak neprošly hodnocením u 

poskytovatele dotace – dle názoru CzechInvest ne zcela oprávněně. Situaci řeší. Výzva je 

otevřena do listopadu 2018. 

D. Mareček připojil informaci o tom, že stipendia pro studenty zdravotnických oborů jsou 

realizována. 

 

I. Táborská poděkovala za informaci a dotázala se přítomných, zda má někdo k podané zprávě 

výhrady. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. 

 

Závěr: Řídící výbor a Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvalují zprávu o 

plnění Akčního plánu 2016-2017  

 

4.   Projednání návrhu Akčního plánu Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje 2018 

Bod přednesla I. Táborská. 

Shrnula hodnocení Práce na AP 2018: 

- navržení tézí VR a Sekcí zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání - květen 

- odsouhlasení tezí ŘV - červen 

- zpracování a elektronické připomínkování – září 

- druhé kolo připomínkování – říjen 

- koordinační schůzka – kulatý stůl – prosinec 

- doplnění AP na základě koordinační schůzky 11.12.2017 – koordinace aktivit mezi ÚP, 

Zlínským krajem a KHK ZK ve vazbě na činnosti zahrnuté do projektu IKAP. 

 

Návrh AP pro rok 2018 připravila pracovní skupina ve složení Janoš, Mareček, Výsmek, 

Tesařová, Nováková, Koubek, Hajda, Táborská. Do návrhu AP byly zapracovány aktivity 2016-

2017 jako technické jarmarky, burzy škol a rozpracované téze dle aktivit signatářů a zapojených 



organizací. Se sešlo velké množství aktivit, některé sktivity budou zasahovat i do následujících 

let. 

Návrh AP zaslán přítomným.  

 

Před projednáním návrhu AP 2018 vyzvala I. Táborská přítomné, aby se v případě potřeby 

k jednotlivým navrhovaným bodům AP 2018 vyjádřili. Zejména pokud se jeví, že aktivity 

nebudou v roce 2018 realizované – lze je rovnou přesunout na rok 2019. 

Poté zahájila I. Táborská projednání jednotlivých priorit AP 2018. Znění AP 2018 – viz příloha 

zápisu. 

 

Podněty a připomínky k návrhu AP 2018: 

Priorita 1a: 

D. Mareček: Smart akcelerátor – řešíme finance z dotací, proto by bylo vhodné posunout termín 

na 1.pololetí 2018 

Priorita 1b: 

R. Koubek: Kulatý stůl není vázán na projekt, bude uspořádán do léta 2018 v závislosti na 

vytvoření analýzy přidané hodnoty vytvářené firmami ve Zlínském kraj. Přislíbili jsme záštitu 

dalším dvěma aktivitám, jsme otevření všem námětům výkonné rady, rádi zodpovíme konkrétní 

dotazy nebo podáme informace zájemcům. 

L. Trčka: Máme už nějakou reakci od leaderů mezi firmami Zlínského kraje, že mají zájem se 

zúčastnit? Nezájem firem vidí jako možné riziko. Mohou se sejít firmy, ale nebudou to leadeři 

Zlínského kraje.  

L. Horáková: Bylo by vhodné uvést, co je cílem tohoto setkání – raději skromnější, ale jasný a 

konkrétní cíl. 

Priorita 2c: 

I. Táborská: K prioritě byla koordinační schůzka, kde se domluvil model spolupráce 

zúčastněných zodpovědných subjektů. Většina aktivit je zařazena do projektu IKAP Zlínského 

kraje, část zajišťuje KHK ZK jako partner projektu s finančním příspěvkem. Bude v rámci 

projektu realizovat dny řemesel, technické jarmarky a veletrh práce a vzdělávání ve Zlíně. Burzy 

práce a přehlídky středních škol v okresech Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín zůstávají 

v zodpovědnosti ÚP. 

V. Lutonská: U přehlídek SŠ a pracovního uplatnění Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín 

vyškrtnout Město Zlín jako partnera, místo něj dopsat OHK Kroměříž. 

Priorita 3a: 

R. Koubek: Cílem kulatého stolu je sdílení zkušeností s Moravskoslezským krajem s tématy jako 

např. možnosti současných podmínek legislativy, pochopit problémy duálního vzdělávání ze 

strany zaměstnavatelů. Výstupem by měl být model dobré praxe. 

S. Minařík: Bylo by vhodné zajistit účast školy v Rožnově, mají zkušenosti, jak ošetřit v rámci 

stávající legislativy. 

R. Koubek: Upravit znění řešené oblasti 3a vyškrtnout text „zapojení se do aktivity Svazu 

průmyslu a dopravy“, ponechat „Pilotování duálního vzdělávání ve vybraných firmách/školách, 

s důrazem na preferované obory“. Změnit termín na 1. polovinu roku 2018 

Priorita 3b: 

I. Táborská: soutěž Talent pro firmy bude realizovaná v únoru 2018 

Priorita 3e: 

S. Minařík: Upravit znění řešené oblasti priority 3e vyškrtnout text v závorce „výsledky jednotných 

přijímacích zkoušek“ 

Priorita 4a, 4b: 

I. Táborská: nejsou zde přítomni zástupci UTB, charakteristiky budou doplněny nositeli aktivity 

Priorita 4d: 

D. Mareček: Projekt voucherů je zatím v návrhu, je zařazen do strategie Zlínského kraje. 

Podnět více přítomných: Upravit znění řešené oblasti priority 4d – vyškrtnout „špičkové“ ze 



sousloví „špičkové světové odborníky“. 

Priorita 5b: 

V. Lutonská: Projekt KVASAR byl spuštěn, ÚP ve Zlíně má dodat určité výstupy, nebude však 

aktivním řešitelem projektu. 

R. Koubek: Nabídka ÚP na kontakty osob Svazu průmyslu a dopravy, kteří se věnují KVASARU. 

 

Sumarizace úprav: 

1a,1b: změnit termín na „1.pololetí 2018“ 

2c: vyškrtnout u aktivit burza práce a přehlídka škol v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně 

jako partnera Město Zlín, nahradit za OHK Kroměříž 

3a: vyškrtnout z názvu „zapojení se do aktivity Svazu průmyslu a dopravy“, ponechat „Pilotování 

duálního vzdělávání ve vybraných firmách/školách, s důrazem na preferované obory“. Změnit 

termín na 1. polovinu roku 2018 

3b: u aktivity Talent pro firmy upravit termín na únor 2018 

3e: vyškrtnout z názvu priority text v závorce „výsledky jednotných přijímacích zkoušek“ 

4d: vyškrtnout v názvu priority „špičkové“ ze sousloví „špičkové světové odborníky“. 

 

Po projednání úprav návrhu AP pro rok 2018 navrhla I. Táborská přijmout následující usnesení: 

Výkonná rada a Řídící výbor Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvaluje AP 2018 po 

zapracování výše uvedených úprav. 

 

Poté vyzvala přítomné k hlasování konsensem. 

Nikdo z přítomných nebyl proti. 

I. Táborská konstatovala, že navržené usnesení bylo přijato. 

 

Závěr: Řídící výbor a Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvalují Akční plán 

Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje pro rok 2018 po zapracování výše uvedených úprav. 

 

4. Závěr 

Před ukončením zasedání nabídl L. Trčka zájemcům krátký vhled na výstupy z analýzy, kterou 

CzechInvest zpracovává v rámci priority 6a. Ukázal zjištěná data, srovnávající potenciál obyvatel 

k pořízení samostatného bydlení ve Zlíně, Praze a Brně. 

 

Na závěr jednání poděkovala I. Táborská všem přítomným za spolupráci a popřála klidné vánoce 

a hodně úspěchů v novém roce. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Olga Šišková       13.12.2017 


