
1 
 

Zápis ze společného zasedání Řídícího výboru a 

Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje 

3. 3. 2021 

Termín:  3. 3. 2020, od 9 hodin 

Místo:   Videokkonference  

    

Přítomní:  viz prezenční listina 

PROGRAM: 

1. Zahájení 

2. Představení zástupců ZLK do VR a ŘV Paktu zaměstnanosti ZLK 

3. Hodnocení činnosti 2020, Projednání a schválení Akčního plánu Paktu zaměstnanosti 

    ZLK 2021 

4. Sestavení pracovních skupin pro verifikaci 

5. Různé

 

K bodu 1. – Zahájení 
Předsedkyně Výkonné rady Iveta Táborská přivítala členy Výkonné rady a Řídícího výboru 
Paktu zaměstnanosti a přednesla program jednání. 
Usnesení: ŘV a VR TPZ schvalují program zasedání. 

 
 
K bodu 2. – Představení zástupců ZLK do VR a ŘV Paktu zaměstnanosti ZLK 
Iveta Táborská představila Lubomíra Trauba, MSc., Náměstka hejtmana ZLK – nový člen ŘV 
TPZ. Dále představila Ing. Tomáše Janču, Předsedu výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit 
a navrhla, aby byl stálým hostem VR TPZ. 
Usnesení: VR souhlasí, aby se Ing. Tomáš Janča stal stálým hostem VR TPZ. 

 
 
K bodu 3. - Hodnocení činnosti 2020, Projednání a schválení Akčního plánu Paktu        
zaměstnanosti ZLK 2021 

Hodnocení činnosti 2020  
V roce 2020 uplynulo 5 let od založení Paktu zaměstnanosti. Byl podepsán Dodatek č. 2 -
Dohoda o spolupráci v oblasti zaměstnanosti. Došlo k prodloužení spolupráce do roku 2026.  
Naplňování Akčního plánu Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje v roce 2020 bylo zásadně 
ovlivněno epidemiologickou situací onemocnění covid-19, která v České republice panovala. 
Aktivity v akčním plánu byly v průběhu roku rozděleny do kategorií podle toho, zda je možné, 
aby proběhly nezávisle na epidemiologické situaci nebo jejich uskutečnění závisí na aktuální 



2 
 

epidemiologické situaci. Touto optikou bylo přistupováno k hodnocení plnění akčního plánu. 
Navzdory velmi složité celospolečenské situaci se akční plán ukázal jako funkční a větší část 
aktivit, plánovaných na rok 2020 byla naplněna. Nositelé aktivit se přizpůsobovali vzniklé 
situaci, hledali možnosti realizovat plánované akce a aktivity alternativními formami. Od 
listopadu se také jednání VR konala formou videokonference. 

Rekapitulace aktivit Akčního plánu Paktu zaměstnanosti: 

Zrušené aktivity: Veletrhy práce a vzdělávání, Přehlídky středních škol a pracovního uplatnění, 
Technické jarmarky, Dny řemesel a Dny technických profesí, Soutěž Talent pro firmy (T-PROFI).  

Pokračování aktivit: Provoz a aktualizace webové aplikace monitorzk.cz, Zapojení Zlínského 
kraje do prodlouženého národního projektu KOMPAS.  

Uskutečnily se akce: Inspirace středoškolákům, Věda na přání, 2. ročník konference Fenomén 
4.0 – „Změna řízená lidmi“, Business Day. 

Probíhala podpora kariérních poradců a poradenství: Regionální Centrum kariérového 
poradenství, Vzdělávání školních kariérových poradců, Informační platforma kariérového 
poradenství v rámci portálu ZKOLA, Pedagogické kabinety. 

Pokračovaly projekty s vazbou na naplňování priorit Paktu zaměstnanosti ZLK: 
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (IKAP II), 
Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve Zlínském kraji II, Zvýšení zaměstnanosti osob 
pečujících o malé děti, Predikce trhu práce (Kompas), Kompetence 4.0, Narovinu ve Zlínském 
kraji, SENSE – projekt v mezinárodním partnerství. 

Pozastavení: Projekt Koordinátor integrace cizinců ve Zlínském kraji. 

Zahájení a posunutí realizace: Příprava kampaně a soutěže Created in Zlin. 

Zahájení: Projekt "Design modelu metropolitních oblastí ČR". 

Zahájení a posunutí harmonogramu: Projekt Systém „kvalita života" vedoucí k zatraktivnění 
regionu a krajského města – kampaň Live in Zlin. 

Přesunutí: Celostátní setkání Paktů. 

Podrobněji – viz. Manažerské zhodnocení přínosu naplňování Akčního plánu Paktu 
zaměstnanosti Zlínského kraje v roce 2020 – rozeslán se zápisem. 
 
Projednání a schválení Akčního plánu Paktu zaměstnanosti ZLK 2021 
Návrh Akčního plánu na rok 2021 byl konzultován se členy VR a byl doplněn a aktualizován dle 
připomínek. 
S návrhem měli možnost se členové VR a ŘV seznámit před jednáním (podklad byl rozeslán 
8. 2. 2021). 

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 



3 
 

Priority navazují na první realizační období Paktu zaměstnanosti ZK. Úspěšné a efektivní 
aktivity pokračují, realizátoři se zaměří na hledání nových forem a aktualizaci obsahu 
stávajících akcí. 

1a) Celorepublikové setkání Paktů zaměstnanosti ve Zlínském kraji – plánované konání: 16. – 
17. 9. 2021. 

2b) Doplněná aktivita: ,,POLY univerzita“ pro podporu polytechnického vzdělávání – zodpovídá 
UTB.  

5a) Doplněná aktivita: ZLINJOBS – zodpovídá TIC. 

5a) Doplněná aktivita: Vzdělávání školních kariérových poradců – zodpovídá ZLK – Centrum 
kariérového poradenství.  

5a) Doplněná aktivita: Sekce kariérového poradenství v aktivitě Sborovna - – Zodpovídá ZLK – 
Centrum kariérového poradenství . 

5b) Doplněná aktivita: Výzkum vývoje profesní orientace žáků SŠ, Výzkum vývoje profesní 
orientace žáků ZŠ – zodpovídá ZLK, součást aktivit kariérového poradenství. 

7a) Doplněná aktivita: Pasportizace podnikatelského prostředí, zodpovídá CzechInvest – 
regionální kancelář Zlín. 

Iveta Táborská ve stručnosti popsala jednotlivé oblasti a aktivity Akčního plánu Paktu 
zaměstnanosti ZLK pro rok 2021. AP rozeslán se zápisem. 

Pan Janoš vznesl dotaz, zda ,,POLY univerzita“ je tatáž aktivita, která byla komunikována na 
schůzce s panem Mechlem z  Continental Barum.  Aktivita se týkala propagace 
polytechnických oborů a polytechnického vzdělávání u žáku ZŠ. 

Pan Minařík potvrdil, že na 90 % se jedná o stejnou aktivitu. 

Dotaz byl následně prověřen se závěrem, že se jedná o stejnou aktivitu. 

Usnesení: Řídící výbor a Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvalují 
hodnocení činnosti 2020 a Akční plán Paktu zaměstnanosti ZLK 2021. 

 
K bodu 4. - Sestavení pracovních skupin pro verifikaci  

Iveta Táborská předala slovo Janě Ježíkové, která představila návrh pracovních skupin pro 
verifikaci.  Vznikla webová aplikace KOMPASU: https://abuxc1.axshare.com/. V případě zájmu 
o zařazení do verifikační pracovní skupiny kontaktujte Janu Ježíkovou, 
institutjezikova@khkzk.cz. Během března dojde k oslovení jednotlivých účastníků a verifikace 
bude provedena na webové stránce. 

 

 

 

 

 

https://abuxc1.axshare.com/
mailto:institutjezikova@khkzk.cz
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Návrh pracovních skupin pro verifikaci: 

 
 

K bodu 5. - Různé 
V tomto bodě Iveta Táborská informovala, že je připraven projektový záměr Centra pro 
průmysl 4.0. Vznikne jako zapsaný ústav v rovném postavení tří zakladatelů: CEPA, TREXIMA, 
KHK ZK – nezisková společnost. Dále předala slovo panu Janošovi, který představil konkrétní 
fungování centra. Bude vytvořeno koordinační a organizační pracoviště s využitím regionálních 
kapacit. 
Fungování centra:  

- Analýza firemních potřeb, zapojování firem do vzdělávání a kontroly 
- Propagace, testování, poradenství 
- Tvorba programů, zapojování partnerů - vzdělavatelů 
- Organizace kurzů a zkoušek 
- Koordinace a financování centra 

 
Iveta Táborská uvedla plánované termíny zasedání Paktu zaměstnanosti v roce 2021. Vždy 
první středu v měsíci, v 9 hodin. 

  2. 6. 2021      zasedání VR                               9 hod.       
  1. 9. 2021 zasedání VR   9 hod. 
3. 11. 2021 zasedání VR   9 hod. 
1. 12. 2021 společné zasedání VR a ŘV 9 hod. 

Na závěr zasedání poděkovala Iveta Táborská všem přítomným za spolupráci. 
 
 
Zapsala: Lucie Vlčková, DiS 
3. 3. 2021 
 

Klastr Instituce Jméno 

Odvětví Krajská hospodářská komora Zlínského kraje Bc. Táborská Iveta

Odborný garant Paktu zaměstnanosti Ing. Janoš Jaromír 

Svaz průmyslu a dopravy ČR, krajské zastoupení Ing. Petr Holica

Technologické inovační centrum Ing. Trčka Lukáš 

Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje Ing. Mareček David

Profese Zlínský kraj, Odbor školství a mládeže PhDr. Minařík Stanislav

Institut Krajské hospodářské komory, z. ú. Bc. Táborská Iveta

Krajská pobočka Úřadu práce ČR Zlín Ing. Lutonská Vladimíra

Regionální rada OS ČMKOS ZLK Karel Popelka

Strojírenské inovační centrum Ing. Horáková Lenka 

Vzdělání Zlínský kraj, Odbor školství a mládeže PhDr. Minařík Stanislav

CE-PA spol. s.r.o. Ing. Škývara Jaroslav

Institut Krajské hospodářské komory, z. ú. Bc. Táborská Iveta

Odborný garant Paktu zaměstnanosti Ing. Janoš Jaromír 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně doc Ing. Knápková Adriana , Ph.D

Mgr. Sobieská Daniela 


