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Zápis ze zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti 

Zlínského kraje  

16. 9. 2020 

 

Termín:  16. 9. 2020, od 9 hodin 

Místo:   Krajská hospodářská komora Zlínského Kraje 

   Vavrečkova 5262, Zlín 

   zasedací místnost 4. patro 

 

Přítomní:  viz prezenční listina 
 
   
PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Zahájení 

2. Prezentace výstupů - Predikce trhu práce – Kompas (Mgr. Anna Dumont, Ing. Lukáš Hollesch, 

     Mgr. Ing. Bc. Pavel Wanecki) 

3. Plnění AP 2020 a příprava AP 2021 

4. Různé 

 

K bodu 1. – Zahájení 

Předsedkyně Výkonné rady Iveta Táborská přivítala přítomné a představila přednášející - Mgr. 
Annu Dumont (Ředitelka, Odboru zaměstnanosti a povolání, MPSV), Ing. Lukáše Hollesche 
(Expert projektu, Predikce trhu práce Kompas, MPSV), Ing. Mgr. Bc. Pavla Wanieckiho (Expert 
projektu, Predikce trhu práce Kompas, MPSV), kteří představí výstupy projektu Predikce trhu 
práce – Kompas. 
Dále přednesla program a zahájila jednání Výkonné rady.  
Predikce trhu práce – Kompas je národní projekt MPSV ve spolupráci s partnery. Regionálním 
partnerem pro Zlínský kraj je Institut KHK ZK. 
Cílem je vytvořit udržitelný systém spolehlivých predikcí na národní i regionální úrovni (modely 
pro jednotlivé kraje). 
Cílem projektu je zdokonalení existující podoby monitoringu, získání dostatečných podkladů 
pro rozhodování hlavních aktérů trhu práce a nastavení vzdělávacího systému s ohledem na  
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potřeby trhu práce, reagovat na změny trhu práce s dostatečným předstihem (dopady 
technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje). Na základě toho pak 
provádět prognózy požadavků na kvalifikovanou pracovní sílu v 5 letém horizontu. 
 
Usnesení: Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvaluje program zasedání. 

 

K bodu 2. – Prezentace výstupů - Predikce trhu práce – Kompas (Mgr. Anna Dumont, Ing. 
Lukáš Hollesch, Mgr. Ing. Bc. Pavel Wanecki) 

Paní Anna Dumont hovořila o impulsech pro vznik projektu Kompas, představila projekt a 
řešitele projektu - klíčovým partnerem je Úřad práce ČR. Paní Dumont předala slovo panu 
Waneckimu, který hovořil o základních pilířích projektu, o tom, jaká řešení projekt Kompas 
nabídne a představil schéma modelování predikcí - zastřešujícím modelem je model LEON. 
Důležitým bodem systému je verifikace (národní a regionální úroveň). Regionální výstupy a 
všechny ostatní budou ukázány na webové platformě, která se tvoří. Dále pan Wanecki 
okomentoval příklady výstupů regionální úrovně. Závěrem hovořil o tom, co výstupy projektu 
umožní. 

Diskuze: 
p. Mareček: kdy budou probíhat konzultace s regionálními partnery? Kdy budou zveřejňovány 
výstupy? 
p. Wanecki: komunikace probíhá neustále, zveřejňování proběhne již koncem října, nelze 
nahrnou všechna data najednou, ale budou zveřejňována postupně. 
p. Hollesch doplnil: verifikace budou probíhat každý rok, verifikace za současná data plus 
predikce 5 let. Data se upraví, dodání nové datové řady. Verifikace nemusí probíhat jednou 
ročně, pokud bude nová informace.  Součástí dat budou komentáře. Verifikace bude probíhat 
jednou ročně a dále nejspíš formou komentáře. 
p. Janoš: jsem rád, že výstupy budou k dispozici, musíme začít pracovat. Dal bych za příklad 
Německo a Slovensko. Je důležité se zabývat kvalitativní a kvantitativní složkou.  
Z hlediska uplatňování absolventů škol - počítá se se substitučním modelem, že ne všichni 
pracují v oboru, který vystudovali? 
p. Hollesch: co se týče projekce absolventů - projekcí tohoto submodelu je počet lidí s daným 
vzděláním. Neřeší se zaměření dále. Díky datům, se kterými pracujeme, se nyní můžeme 
podívat na zastoupení vzdělání konkrétních profesí či odvětví. Je důležité pracovat s daty 
v hlubších souvislostech - nedívejme se jen na čísla, důležité je i číst komentáře. Jen tak 
získáme skutečný obraz. 
p. Minařík: doporučuji vytvořit skupinu pro verifikaci, přizvat odborníky z jiných organizací. 
pí. Ježíková: co se týče Institutu KHK ZK - budou oslovováni partneři, které jsme oslovovali 
v roce 2018 (Úřad práce a Trexima). Vytvoříme skupinu v rámci Paktu. My jsme prvotní data 
verifikovali v roce 2019. Následně dojde k doplnění dat. 

 

 



  

3 
 

 

pí. Taborská: doplnění ke sběru dat – budujeme síť respondentů, využíváme známá data od 
firem, komunikujeme osobně s členskými firmami.  

 
 
K bodu 3. – Plnění AP 2020 a příprava AP 2021 

Plnění AP nám komplikuje covidová situace, nicméně svět jde dál. Proto bychom Vás chtěli 
požádat o spolupráci, a to, zda byste v akčním plánu rozdělili aktivity na sektory: 
1. aktivita proběhne nezávisle na epidemiologické situaci, 2. aktivita se uskuteční, pokud to 
dovolí aktuální epidemiologická situace, 3. aktivita se již uskutečnila, 4. zrušeno. 
Rozešleme AP, kde budou aktivity rozděleny za KHK ZK - vzor. Vy pak vyplníte jen číslo, 
případně vyznačíte převedení do roku 2021. 
Tyto poznámky pak budou základem pro AP 2021. Listopadové setkání bychom věnovali 
přípravě AP 2021. Pakt a priority Paktu budou pokračovat dále, nemusíme rušit aktivity, jen 
hledejme nové formy. KHK ZK definovala 30 profesí, které jsou nezbytné, důležité pro 
zaměstnanost, pro to, aby firmy měli kvalifikované zaměstnance. Na základě této definice TIC 
začal zpracovávat virtuální prohlídky firem. Máme plánovány technické jarmarky - září/ říjen, 
které se nejspíš neuskuteční, ale mohou být nahrazeny touto virtuální prohlídkou, která právě 
v těchto dnech vzniká.  Národní kolo T-PROFI on-line. Musíme hledat nové formy pro aktivity. 
 
Doplnění do AP a zaslání elektronicky na adresu kancelar@khkzk.cz  do 12. 10. 2020. 
 
Závěr: Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvaluje zprávu o plnění Akčního 
plánu Paktu zaměstnanosti. 

 
 
K bodu 4. – Různé 

Nejdůležitější zpráva je, že Zastupitelstvo ZLK na svém zasedání 14. 9. 2020 schválilo Dodatek 
č. 2 Dohody o spolupráci-Teritoriální pakt zaměstnanosti. Stejně tak máme schválení od 
dalších signatářů, mimo KHK ZK a Institutu KHK ZK – formální schválení proběhne 21. 9. 2020. 
ZLK vytiskne Dohody a p. Táborská zajistí podpisy od signatářů. Vzhledem k situaci navrhujeme 
nepořádat slavnostní společné podepisování. Připravíme Tiskovou zprávu. 
V dubnu bylo plánováno setkání Paktů ČR ve Zlíně. Máme nový termín 18.-19. 2. 2021. Setkání 
se uskuteční na hotelu Moskva. S programem plánovaným na duben. Rádi bychom 
prezentovali zapojení ZLK a Institutu do Kompetencí 4.0. Byl představen Kompas, který má 
predikovat čísla – kvantitu a my pracujeme na projektu Kompetence 4.0, který má predikovat 
kvalitu. Min. školství má plán provést revizi rámcových vzdělávacích programů a počítají 
s výstupu z projektu Kompetence 4.0. Kompetence 4.0 jsou systémový projekt a výsledky jsou 
aplikované pro celou ČR. Pilotní projekt – zapojeny 4 kraje, program pro duální vzdělávání. 
Prostřednictvím Institutu jsme do projektu zapojeni. Na základě projektu vznikají metodiky a 
postupy, jak duál vést. Věříme, že proběhne. 
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Podnět: V AP máme aktivitu Analýza kvality života ve ZLK (TIC, UTB). Bylo by dobré, některé 
setkání VR informovat o výstupech. 

 

 
Na závěr zasedání poděkovala Iveta Táborská všem přítomným za spolupráci.   
 
Zapsala: Lucie Vlčková, DiS. 
17. 9. 2020 


