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Zápis ze zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti 

Zlínského kraje  

6. 10. 2021 

 

Termín:  6. 10. 2021, od 9 hodin 

Místo:   Krajský úřad Zlínského kraje 

   třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

   zasedací místnost č. 1529 (15. patro) 

    

 

Přítomní:  viz prezenční listina 
 
   
PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Zahájení 

2. Projednání a zhodnocení 9. setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti ve Zlíně 

3. Příprava témat TPZ na rok 2022 

4. Různé 

 

K bodu 1. – Zahájení 

Předsedkyně Výkonné rady Iveta Táborská přivítala přítomné. 
Přednesla program a zahájila jednání Výkonné rady.  

Závěr: Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje schvaluje program zasedání. 

 

K bodu 2. – Projednání a zhodnocení 9. setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti ve Zlíně 

Iveta Táborská informovala o průběhu setkání TPZ. Byla účast všech Krajských TPZ, jehož cílem 
bylo zhodnotit dosavadní práci paktů a stanovit priority pro další programovací období. 
Vyzvedla zajímavé aktivity jiných paktů např. Týden vzdělávání dospělých, webovou aplikaci 
www.můjzivotposkole@cz, Do praxe bez bariér, Akademie chytrého regionu atd. 

http://www.můjzivotposkole@cz
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Prezentovala výstupy dotazníkového šetření mezi pakty zaměřené na spolupráci s partnery a 
priority. Během zasedání měli svůj blok hosté z MPSV. Byl deklarován zájem o spolupráci s TPZ.  
II. Blok – Příležitosti pro pakty zaměstnanosti v novém programovacím období: 
V programech ESF prezentovala Ing. Kateřina Budínová, zástupkyně MPSV, ředitelka odboru 
realizace programů ESF-zaměstnanost a adaptabilita. Předala řadu informací, které se týkaly 
zejména spuštění nového Operačního programu Zaměstnanost+ (dále OPZ+). Mimo jiné 
uvedla, že program má k dispozici o 30 % méně prostředků než dřívější OPZ. V prioritách, 
respektive specifických cílech OPZ+ již není zahrnuta oblast veřejné správy. První výzvy lze 
očekávat v 1. pololetí 2022, výzvy pro pakty však pravděpodobně až v roce 2023. Podařilo se 
prosadit možnost nulového spolufinancování pro neziskové organizace. Pro pakty by mohly 
být cílovou skupinou např. mladí do 25 let a téma návratu do studia. V rámci OPZ+ mohou být 
pakty nápomocny se systémovými projekty i v budoucnu. MPSV nabízí paktům diskuzi i 
spolupráci k nastavení výzev. Na závěr upozornila, že aktuality k OPZ+ jsou průběžně 
zveřejňovány na www.esfcr.cz. Novinky lze odebírat také e-mailem. 
 
Budoucnost projektu Predikce trhu práce-KOMPAS představil Ing. Jiří Šatava, M. A., ředitel 
odboru politiky zaměstnanosti MPSV. 
První část své prezentace věnoval sumarizaci základních informací o projektu. Hlavními cíli 
projektu jsou: a) tvorba regionálních predikcí b) vybudovat regionální pracoviště c) zlepšit 
schopnost vyhodnocování dat. Důležitá pro MPSV je verifikace. Zde jsou kladně hodnocena 
regionální pracoviště. Jejich výstupy mají enormní přínos. Aktuálně je plánována osvěta a 
spuštění webu. Výstupy jsou využitelné pro zpracování analýz i pro tvorbu specifických 
podkladů pro oborové skupiny. 
 
Dále se věnoval ve své prezentaci budoucnosti Kompasu po ukončení dotace. Uvedl, že 
financování z OPZ+ nebude možné. Nicméně predikce na danou lokalitu nelze dělat z centra. 
Je nutné zachovat vazbu na regionální subjekty a TPZ. Role regionálních expertů je důležitá, 
nezastupitelná. Regionální pracoviště zajišťují kvalitativní přístup k informacím. MPSV chce 
zachovat věcný model a připravuje cesty pro formální model (hledají způsob financování). Cca 
v březnu 2022 bude známo řešení. 
 
Na setkání účastníci formulovali jednotné stanovisko k dotazů MPSV na zaměření a podmínky 
výzev z OPZ+.  

Závěr: Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje bere na vědomí zprávu z 9. 
setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti. 

 
 
K bodu 3. – Příprava témat TPZ na rok 2022 

Iveta Táborská provedla rychlou kontrolu plnění dle AP. Členové VR předali informace o vývoji 
aktivit zanesených v AP jejich jsou garantem.  

Proběhla krátká diskuze nad prioritami AP 2022. Při přípravě budeme vycházet z daných 
priorit, tyto byly aktualizovány s uzavřením Dodatku č.2, projektové aktivity mají přesah do 
dalších let. Se zápisem bude členům VR zaslán excelový soubor, kde bude možné zaznamenat 
aktivity a projekty, které plánují a které naplňují priority paktu. V souboru budou ponechány 

http://www.esfcr.cz/
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víceleté aktivity a opakující se akce. Pokud nebudou aktuální, prosím soubor odstraňte. 
Připomínkovaný soubor nám, prosím, zašlete do 2. 11. 2021 na adresu kancelar@khkzk.cz. 

V rámci diskuze upozornila paní Lutonská (ÚP) na problematiku sociálního podnikání. Zlínský 
kraj nevykazuje v této oblasti dobré výsledky a je to téma, které by se mělo uchopit. Pan Trčka 
shrnul své zkušenosti z této oblasti – malá cílová skupina, špatně uchopitelná, pro 
zaměstnavatele v současné době nezajímavá. Není systémová podpora. Paní Lutonská 
upozornila na dobrou praxi v MS kraji a Pardubickém kraji. Pan Škývara vnímá sociální podniky 
jako zajímavé téma, jehož čas ještě přijde a vrátíme se k němu. 

Široce byla diskutována oblast zaměstnávání cizinců. Závěrem se členové VR dohodli, že budou 
tomuto tématu věnovat samostatné sezení. 

Závěr: Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje bere na vědomí zprávu o plnění 
Akčního plánu Paktu zaměstnanosti. 

 
 
K bodu 4. – Různé 

Pan Škývara krátce informoval o založení Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0. 
Iveta Táborská představila Michaelu Sedláčkovou, která pracuje na projektu Kompas a střídá 
Janu Ježíkovou. Zároveň požádala členy verifikačních skupin o spolupráci při verifikacích, 
s kterou je právě paní Sedláčková osloví. Přílohou zápisu bude seznam členů verifikačních 
skupin. 
 
Plánované zasedání 3. 11. 2021 se uskuteční korespondenčně, a to příprava AP 2022. 
 
Na závěr zasedání poděkovala Iveta Táborská všem přítomným za spolupráci.   
 
Zapsala: Iveta Táborská 
6. 10. 2021 
 


