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Zápis ze společného zasedání Řídícího výboru a 

Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje 

3. 6. 2020 

Termín:  3. 6. 2020, od 9 hodin 

Místo:   Krajský úřad Zlínského kraje 

   třída Tomáše Bati 21, Zlín  
   velká zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje v 16. patře 

 

Přítomní:  viz prezenční listina 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení 

2. Aktualizace a průběžné naplňování AP 2020 

3. Příprava nové Dohody o TPZ Zlínského kraje od roku 2021 – priority a cíle 

4. Různé 

 
 
K bodu 1. – Zahájení 
Předsedkyně Výkonné rady Iveta Táborská přivítala členy Výkonné rady a Řídícího výboru 
Paktu zaměstnanosti.  
Představila Ing. Janu Ježíkovou z Institutu KHK ZK a navrhla, aby Ing. Jana Ježíková byla stálým 
hostem Výkonné rady. Důvodem je její pracovní pozice na projektu MPSV - Predikce trhu 
práce, která má vztah k TPZ. 
 
Usnesení: VR souhlasí, aby se Ing. Jana Ježíková stala stálým hostem Výkonné rady TPZ. 
 
Iveta Táborská přednesla program jednání, který byl doplněn o další bod – prezentace pana 
Ing. Davida Marečka k závěrům Strategie ZLK do roku 2030, která byla v květnu schválena 
zastupitelstvem.  
Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny. 
 
Usnesení: Řídící výbor a Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvalují 
program zasedání. 

 
 
K bodu 2. – Aktualizace a průběžné naplňování AP 2020 
Iveta Táborská uvedla, že Akční plán byl schválen 13. 12. 2019. 
K dnešnímu datu byl AP aktualizován dle zaslaných informací od jednotlivých signatářů.  
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KHK ZK: Celostátní setkání Paktu zaměstnanosti - odloženo z důvodů mimořádných opatření 
vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru. Nový termín jednání bude upřesněn v červnu 
2020.  
KHK ZK 2b) Technické jarmarky - z důvodu zahájení IKAP II v lednu ohroženo financování, 
dojde ke snížení počtu Technických jarmarků. 
UTB 2b) Projekt ,,Šachy do škol“ - doplněna stručná charakteristika aktivit. 
KHK ZK 3b) T-Profi - změna plánovaného termínu, soutěž přesunuta na 10. měsíc. 
ZLK 3d) Projekt SENCE - aktivity plánované v rámci projektu posunuty z důvodu mimořádných 
opatření vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru, ale velká část bude splněna. Projekt 
byl prodloužen do 1. čtvrtletí roku 2021. 
KHK 3d) Girls Day – zrušeno bez náhrady. 
ZLK 3e) Výzkum vývoje profesní orientace žáků SŠ Výzkum vývoje profesní orientace žáků ZŠ   
-  nebude realizováno, důvodem je nepřítomnost žáků ve školách a nezajištění finančního krytí 
výzkumu. 
UTB 4b) Rozvoj aplikovaného výzkumu a vývoje spolupráce firem a VŠ; aktivizace VŠ k 
aktivnímu nabízení vhodných oblastí aplikovaného výzkumu – původní aktivita, vyřazena 
z AP na návrh UTB, došlo k přečíslování aktivit. 
UTB 5d) Realizace aktivit celoživotního vzdělávání a U3V (Univerzity třetího věku) – doplněn 
obsah aktivity a nositel. 
 
Usnesení: Řídící výbor a Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvalují 
aktualizaci a zprávu o plnění AP TPZ. 

 
  
K bodu 3. Příprava nové Dohody o TPZ Zlínského kraje od roku 2021 – priority a cíle 
Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje byl založen v roce 2016. Pakt je platformou pro rozvoj 
spolupráce, propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce, zaměstnanosti a 
vzdělávání pro pracovní trh. Má zejména koordinační roli, v případě shody signatářů a členů 
Výkonné rady je jeho rolí také iniciovat aktivity vedoucí k naplnění stanovených priorit.  
Dohoda o spolupráci končí v březnu 2021. Máme dobrou zkušenost, rozvinula se dobrá 
spolupráce mezi organizacemi, došlo ke koordinaci aktivit, k bližšímu zacílení. Projekty naplňují 
či podporují priority Paktu řešící problém ve ZLK.  
Priority jsou podkladem pro smlouvu signatářů na období 2021-2026, nejedná se o podrobný 
strategický dokument. Preferujeme stručné pojetí priorit i smlouvy, další upřesnění je možno 
provádět operativně na základě jednání Výkonné rady a Řídícího výboru Paktu. 
Pro nové období se ponechali stejné priority, které prošly připomínkovacím řízením signatářů. 
 
Návrh: Strategické priority Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje pro období 2021 – 2026 
 
Priorita 1: Struktura a kvalita počátečního vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského kraje 
Priorita 2: Vzdělávání dospělých 
Priorita 3: Data pro efektivní rozhodování o zaměstnanosti a vzdělávání pro trh práce 
Priorita 4: Kvalita života ve Zlínském kraji 
 
Návrhy strategických priorit Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje pro období 2021 – 2026 jsou 
přílohou zápisu. 
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Usnesení: Řídící výbor a Výkonná rada paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvalují 
Strategické priority TPZ pro období 2021-2026.  
 
Návrh uzavření Dohody byl rozeslána před zasedáním VR a ŘV Paktu zaměstnanosti, ale 
následně byl ještě upravován a rozdán na zasedání.  
Iveta Táborská navrhla, aby byl uzavřen Dodatek (ne nová Dohoda) ke stávající Dohodě a 
požádala o vyjádření členy VR a ŘV Paktu zaměstnanosti. 
Diskuze: 
p. Mareček: jde o to, že stávající Pakt je uzavřen na 5 ti leté období. Dodatkem se stvrzuje vůle 
pokračovat v dalším období. Téměř všechny body zůstávají stejné. Mění se jen platnost 
a dochází ke zpřesnění priorit. 
p. Čunek: souhlasím s uzavřením Dodatku. 
Závěr: Členové VR a ŘV Paktu zaměstnanosti souhlasili s vypracováním Dodatku ke stávající 
Dohodě. 
Iveta Táborská uvedla, že Dodatek bude zpracován a následně rozeslán k připomínkování. 
Dodatek bude předložen stávajícím signatářům. Po schválení bude předložen k projednání 
v řídících orgánech jednotlivých signatářů. 14. 9. se koná zasedání Zastupitelstva ZLK, které by 
se mělo vyjádřit k pokračování spolupráce. 
Podpis Dodatku - 2. 12. 2020 na zasedání VR a ŘV Paktu zaměstnanosti. 
 
Iveta Táborská předala slovo panu hejtmanovi Jiřímu Čunkovi. 
Hejtman Jiří Čunek konstatoval, že Pakt vnímá jako společenský konsenzus. Důležité je, co 
chceme dělat, na jaká období a jaké strategie. Hovořil o práci ZLK nejenom v období 
koronaviru, ale také o připravované investici do rekonstrukce Vsetínské a Kroměřížské 
nemocnice a financování výstavby nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Na závěr 
okomentoval situaci související s koronavirem. 
 
Dalším bodem jednání – prezentace pana Ing. Davida Marečka. 
Ing. David Mareček představil Strategie ZLK do roku 2030 (SRZK), která byla schválena 4. 5. 
2020. Ukázal provázanost SRZK s prioritami Paktu zaměstnanosti. SRZK je na 10 ti leté období. 
  
Iveta Táborská konstatoval, že Pakt zaměstnanosti naplňuje politiku ZLK.  
 
Usnesení: Výkonná rada a Řídící výbor se usnesly na pokračování spolupráce definované 
v Dohodě o spolupráci - TPZ. Prodloužení stávající spolupráce bude stvrzeno formou 
Dodatku č. 2 ke stávající Dohodě a to na pětileté období.  
 

 
 
K bodu 4. Různé 
Plánované termíny zasedání Paktu zaměstnanosti v roce 2020. Vždy první středu v měsíci, v 9 
hodin. 
 
  2. 9. 2020 zasedání VR   9 hod. 
4. 11. 2020 zasedání VR   9 hod. 
2. 12. 2020 společné zasedání VR a ŘV 9 hod. 
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Na závěr zasedání poděkovala Iveta Táborská všem přítomným za spolupráci. 
 
 
Zapsala: Lucie Vlčková, DiS. 
15. 6. 2020 
 


