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ÚVOD 
 

Národní dohoda v oblasti rozvoje lidských zdrojů (dále jen „Národní dohoda“) je 

aktivitou iniciovanou společně Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českomoravskou 

konfederací odborových svazů v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj 

sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů“, č. CZ.1.04/1.1.01/B9.00013, spolufinancovaného z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Národní dohoda je politicko-společenská úmluva klíčových představitelů zaměstnavatelů, 

zaměstnanců, státní správy, krajské a místní samosprávy, a zaměřuje na systémová 

a efektivní řešení vybraných závažných problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů (RLZ) na 

národní úrovni.  

Obsahově vychází Národní dohoda z materiálu „Shrnutí podnětů a názorů sektorových rad 

v rámci řešení průřezových témat a zásadních bariér v oblasti RLZ“, v němž jsou 

identifikována klíčová témata k řešení na národní úrovni.  

Národní dohoda navazuje na bilaterální či vícestranné dohody o spolupráci, které inicioval 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (především dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy a Svazem průmyslu a dopravy ČR z března 2014), a je v souladu se 

strategickými dokumenty včetně Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, Strategie 

politiky zaměstnanosti do roku 2020 a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České 

republiky pro období 2012 až 2020. 

Národní dohoda je významným příspěvkem k naplňování cílů Roku průmyslu a technického 

vzdělávání, vyhlášeného pro rok 2015.  

Přílohou 1 Národní dohody je Zdůvodnění výběru klíčových oblastí, které popisuje 

východiska, hlavní charakteristiku problémové situace a zdůvodnění potřebnosti řešení 

vybraných klíčových oblastí. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 

 

CÍL NÁRODNÍ DOHODY 

Strategickým cílem Národní dohody je pomocí navržených řešení ve vybraných oblastech 

přispět k zabezpečení dostatečného počtu lidí s potřebnou kvalifikací (tj. s relevantními 

kompetencemi, kvalitně připravených a v potřebných počtech a struktuře) na trhu práce.  
 

Cestou k dosažení tohoto cíle je spolupráce zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců, státní správy, 

samosprávy a relevantních zájmových uskupení v následujících oblastech, které byly z hlediska 

rozvoje lidských zdrojů definovány jako zásadní: 

  Spolupráce vzdělávacích institucí a podniků  
 

 Podpora zájmu o technické a řemeslné obory  
 

  Struktura a optimalizace sítě škol s vazbou na jejich regionální uspořádání při respektování potřeb 

nízkokapacitních oborů  
 

  Kvalita absolventů 
 

  Vazba dalšího vzdělávání na trh práce 

 

V rámci těchto oblastí bylo na základě výstupů sektorových rad identifikováno osm dílčích 

cílů:  
 

1. Podpora technického vzdělávání  změnit vztah mladé generace k matematice, přírodním 

vědám, k technice, technickým oborům a řemeslům. 
 

2. Kariérové poradenství  zajistit funkční systém kariérového poradenství jak na úrovni 

počátečního vzdělávání, tak na úrovni zajišťované a poskytované ze strany veřejných služeb 

zaměstnanosti s ohledem na trendy a aktuální požadavky trhu práce.  
 

3. Zvýšení kvality a rozsahu odborné přípravy na pracovišti: praxe, stáže, mobility  

v učebních i maturitních oborech rozšířit spolupráci mezi školami a zaměstnavateli pomocí praxí, 

stáží a mobilit pro žáky, učitele i zaměstnance firem a podniků.  
 

4. Další profesní vzdělávání – rekvalifikace  rozvíjet systém dalšího vzdělávání dospělých 

prostřednictvím rekvalifikací jako jednoho z nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti.  
 

5. Národní soustava povolání / Národní soustava kvalifikací  pokračovat v rozvoji systémů 

NSP a NSK a udržovat je v aktuální podobě (s přímou účastí zaměstnavatelů prostřednictvím sítě 

sektorových rad) a všestranně podporovat využívání NSP a NSK zejména provazováním zákona 

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, s dalšími právními předpisy. 

Nastavit a implementovat systém zajišťování kvality procesů dle zákona č. 179/2006 Sb. a systém 

zajišťování kvality dalšího vzdělávání. 
 

6. Centra celoživotního učení nosných oborů včetně nízkokapacitních oborů 

s nadregionálním významem  zajistit vznik a další rozvoj Center celoživotního učení, 

zohledňujících potřeby zaměstnavatelů při zvážení regionálních a národních potřeb, přičemž Centra 

celoživotního učení budou rozvíjena přednostně u již existujících infrastruktur odborných škol. 
 

7. Poradní sbor pro rozvoj lidských zdrojů  vybudovat funkční průřezový poradní a expertní 

orgán, zabývající se politikou rozvoje lidských zdrojů jako jedním ze základních pilířů ekonomiky. 
 

8. Řízená ekonomická migrace  modernizovat legislativu upravující přijímání kvalifikovaných 

pracovníků ze třetích zemí, zlepšit vnímání ekonomické migrace veřejností. 

 
Popis navrhovaných opatření, naplňujících tyto cíle a specifikace zodpovědnosti za jejich 

naplnění je uveden v příloze 2 Národní dohody.   
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DEKLARAČNÍ USTANOVENÍ 

NÁRODNÍ DOHODY 
 

 

a) Smluvní strany Národní dohody si jsou vědomy složité situace v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů v České republice. 

 

b) Úspěšnou politiku rozvoje lidských zdrojů, která by přinášela prospěch zaměstnavatelům 

i zaměstnancům, není možné realizovat bez vzájemné koordinace širokého spektra 

subjektů, jak ze strany státní správy a samosprávy, tak i zájmových a profesních 

sdružení.   

 

c) Smluvními stranami Národní dohody jsou subjekty, které mohou oblast rozvoje lidských 

zdrojů v České republice aktivně a přímo ovlivňovat a iniciovat efektivní řešení 

dlouhodobých problémů.  

 

d) Smluvní strany svým podpisem vyjadřují vůli, v rámci svých kompetencí a možností 

vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby přispěly k řešení situace v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů tak, aby byl na trhu práce k dispozici dostatečný počet lidí s potřebnou kvalifikací 

(tj. s relevantními kompetencemi, kvalitní přípravou a v potřebných počtech a struktuře). 

 

e) Smluvní strany se zavazují podporovat v rámci svých kompetencí a možností konkrétní 

opatření popsaná v příloze 2 Národní dohody - Návrhu opatření Národní dohody.  

 

f) Smluvní strany prohlašují, že budou pravidelně vyhodnocovat plnění definovaných 

opatření na pracovních jednáních, která budou svolávána iniciátory této dohody – 

Svazem průmyslu a dopravy ČR společně s Českomoravskou konfederací odborových 

svazů, a to v rámci jednání tripartity nejméně jednou ročně. Informace o plnění Národní 

dohody budou zveřejňovány. 

 

g) Smluvní strany dále prohlašují, že se budou vzájemně informovat o svých aktivitách 

a plánovaných krocích, které by měly podstatný vliv na oblasti, jež se přímo dotýkají 

problematiky rozvoje lidských zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

















 

 

  

 

 

Příloha 1 Národní dohody 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU KLÍČOVÝCH 
OBLASTÍ NÁRODNÍ DOHODY 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU KLÍČOVÝCH 
OBLASTÍ NÁRODNÍ DOHODY 

 

 
 

Národní dohoda vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako 

nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů“ 

 
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00013 

 

Národní dohoda vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako 

nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů“ 

 
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00013 



 
 

2 

 

OBSAH 
 
 

ÚVODNÍ ČÁST ...................................................................................................... 3 

POLITIKA ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE ..................................... 5 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY V OBLASTI RLZ ............................................................. 6 

NÁRODNÍ DOHODA: PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ .................................................................. 7 

 

POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ...................................................................................... 8 

PROBLEMATICKÉ OKRUHY ..................................................................................... 9 

1. Neefektivní systém praktického vyučování žáků ............................................... 9 

2. Nedostatečně fungující systém kariérového poradenství na všech stupních škol ... 9 

3. Nedostatečná podpora technických oborů ....................................................... 10 

4. Nedostatečná spolupráce vzdělávacích institucí a podniků ................................ 11 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ............................................................................................. 11 

PROBLEMATICKÉ OKRUHY .................................................................................... 14 

1. Praktické fungování Národní soustavy kvalifikací ............................................. 14 

2. Nevhodné zaměření rekvalifikací, které nereflektují požadavky trhu práce .......... 14 

3. Nedostatečná spolupráce institucí poskytujících další vzdělávání s podniky ......... 15 

 

ŘÍZENÁ EKONOMICKÁ MIGRACE ............................................................................ 15 

PROBLEMATICKÉ OKRUHY .................................................................................... 17 

1. Zastaralá a nepřehledná legislativa v oblasti řízené ekonomické migrace ............ 17 

2. Nízká informovanost občanů České republiky o přínosu řízené ekonomické migrace 

pro ekonomiku země ................................................................................... 17 

 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ ....................................................................................... 18 

  



 
 

3 

 

ÚVODNÍ ČÁST 
 

Zdůvodnění výběru klíčových oblastí Národní dohody (dále jen Zdůvodnění) je podkladovým 

materiálem, který je přílohou Národní dohody. 

Národní dohoda je společnou aktivitou iniciovanou Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) 

a Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) k řešení složité situace v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů (RLZ) systémově a efektivně na národní úrovni. 

Jedná se o dohodu mezi významnými aktéry – hospodářskými, sociálními a dalšími partnery, kteří 

deklarují vůli, v rámci svých kompetencí a možností přispět k rozvoji lidských zdrojů v České 

republice. 

Národní dohoda navazuje na bilaterální či vícestranné dohody o spolupráci, které inicioval Svaz 

průmyslu a dopravy ČR na národní úrovni (především dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a SP ČR z března 2014). Je také v souladu se strategickými 

dokumenty, včetně Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, Strategie mezinárodní 

konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 či Akčního plánu Vlády na podporu 

hospodářského růstu a zaměstnanosti.  V neposlední řadě reflektuje výstupy vybraných projektů 

(Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání, POSPOLU, atd.).  

Zdůvodnění vychází obsahově z existujících materiálů, tj. především ze „Shrnutí podnětů a názorů 

sektorových rad – zástupců zaměstnavatelů v rámci řešení průřezových témat a zásadních bariér 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ z května 2012. Popisuje zdůvodnění potřebnosti společných aktivit 

různých aktérů a východiska a obsahuje hlavní popis problémové situace a zdůvodnění výběru 

klíčových oblastí k řešení.  

Na text strategické části Národní dohody navazuje Návrh opatření, který rozepisuje konkrétní 

úkoly pro jednotlivá klíčová témata, identifikovaná ve Zdůvodnění.  

 

 

 

 

Zpracování všech předkládaných materiálů vychází ze stanoveného cíle v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů pro Českou republiku především z pohledu zaměstnavatelů a jejich sociálních partnerů. 

Hlavním cílem je dosáhnout či přiblížit se ke stavu, který je možno v obecné rovině popsat 

následujícím způsobem – na trhu práce je k dispozici dostatek lidí s potřebnou kvalifikací, 

tj. s odpovídajícími kompetencemi, kvalitně připravených a v potřebných počtech a 

struktuře.  

 

Při plnění výše uvedeného cíle není možné dosáhnout ideálního stavu – určité časové a regionální 

disproporce na trhu práce jsou a vždy budu nevyhnutelné. Jde však o to, aby nedocházelo 

k extrémním situacím, tedy aby například na trhu práce nechyběly ve větší míře profese poptávané 

zaměstnavateli a současně významné množství absolventů vzdělávacích institucí nenacházelo na 

Návrh opatření 
Zdůvodnění - 

Výběr klíčových 

témat 

Národní dohoda 
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trhu práce uplatnění ve svých oborech. Přičemž řešení jednotlivých úkolů je dlouhodobé a Národní 

dohoda reflektuje reálné možnosti, kdy nerezignuje na celkové systémové řešení.  

Materiál vychází z předpokladu, že lidské zdroje pro trh práce stojí na třech základních pilířích. 

Hlavním pilířem je formální vzdělávací soustava (počáteční vzdělávání) od primárního do 

terciárního stupně. Druhý pilířem je systém dalšího vzdělávání a třetí pilíř představuje řízená 

migrace zahraniční pracovní síly.   

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací soustava jako celek má několik zásadních poslání, přičemž uplatnitelnost absolventů na 

trhu práce je pouze jedním z nich. Ze zkušeností při realizaci vzdělávací politiky ve vyspělých zemích 

vyplývá, že zásadní a krátkodobé zásahy do vzdělávací soustavy jsou obtížné a ne vždy úspěšné.  
 

Systém počátečního vzdělávání na svém primárním, sekundárním a terciárním stupni nebyl, není a 

nemůže být ze své podstaty schopen flexibilně reagovat na rychlé změny trhu práce, na vznik 

některých nových oborů, hospodářskou krizi, zánik oborů či přesun výrob do zemí s levnější 

pracovní silou, atd.  
 

Na tyto podněty by měl být schopen reagovat systém dalšího vzdělávání bez ohledu na druh 

poskytovatele a způsob realizace vzdělávání.  
 

Pokud není ani systém počátečního vzdělávání, ani navazující systém dalšího vzdělávání, schopen 

zajistit z domácích zdrojů dostatek lidí s potřebnou kvalifikací, nabízí se využití imigrace zahraniční 

kvalifikované pracovní síly a její začlenění na trh práce v České republice. Zahraniční pracovníci se 

sice mohou setkávat s problémy kulturního a sociálního charakteru, na druhou stranu ovšem 

představují dodatečnou poptávku po zboží a službách v české ekonomice a zajišťují pracovní 

činnosti, které není domácí pracovní síla aktuálně schopna zajistit. 

 

Je zřejmé, že pro naplnění výše uvedeného cíle je v současné době pro Českou republiku důležité 

realizovat opatření ve všech třech pilířích a s vysokou mírou vzájemné koordinace. Tato koordinace 

zatím v České republice chybí. Nyní jsou agendy související s rozvojem lidských zdrojů rozděleny 

mezi jednotlivá ministerstva (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví) či jejich přímo řízené organizace. 

Vzájemná komunikace je bohužel nedostatečná a neexistuje nadřízený orgán státní správy, který 

by danou problematiku řešil komplexně a vhodně ji koordinoval. Národní dohoda si klade za cíl dojít 

k systémové koordinaci vybraných agend a přispět tak k efektivnějšímu řízení lidských zdrojů na 

národní úrovni.    

 

Dokument Zdůvodnění má následující strukturu – po úvodní části je uveden stručný přehled 

novodobé politiky rozvoje lidských zdrojů v České republice a seznam vybraných relevantních 

Hlavní pilíře rozvoje lidských zdrojů 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Počáteční 

vzdělávání 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Další vzdělávání 

 
 
 

 
 
 
 

 

Migrace 
kvalifikované 

pracovní síly ze 

zahraničí 

Celoživotní učení 
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dokumentů. Dále je popsán přístup zpracovatelského týmu k problematice rozvoje lidských zdrojů, 

který se odráží v nastavení Národní dohody. V dalších částech jsou pak popsány tři hlavní 

problémové okruhy – počáteční vzdělávání, další vzdělávání a migrace kvalifikované pracovní síly 

ze zahraničí. Posledními částmi jsou závěry a návrhy řešení pro Národní dohodu.   

  

 

 

POLITIKA ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE 
 

V této části Zdůvodnění je stručně shrnuta novodobá historie politiky rozvoje lidských zdrojů 

v České republice, a to jak formou základních dokumentů, tak i vybraných orgánů, projektů 

a aktivit.  

V České republice vznikla řada dokumentů a byly realizovány cílené projekty a aktivity, které se 

primárně dotýkají problematiky rozvoje lidských zdrojů na národní úrovni.  

V roce 2000 vznikla v národním Phare projektu „Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR“, jejímž 

cílem bylo nastartovat cílenou politiku rozvoje lidských zdrojů. V roce 2001 na tento projekt 

navázala pod záštitou MPSV „Implementace Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR“ s cílem uvést 

do života Strategii na centrální i regionální úrovni a vytvořit zázemí pro řízení a koordinaci rozvoje 

lidských zdrojů na obou úrovních veřejné správy / samosprávy. Nejvýznamnějším praktickým 

výsledkem bylo postupné zakládání Krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů.  

Strategie rozvoje lidských zdrojů navrhovala také vznik vládní rady, která by se zabývala na 

centrální úrovni rozvojem lidských zdrojů a institucionálně tuto problematiku zakotvila. Na základě 

usnesení vlády z března 2003 vznikla Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů. Rada měla 

zajišťovat spolupráci mezi ústředními orgány státní správy, územními samosprávami, 

zaměstnavatelskými svazy, odborovými svazy a dalšími aktéry v oblasti RLZ a tvořili ji především 

zástupci státní správy, samosprávy, zaměstnavatelských a odborových svazů.  

V roce 2003 byla vládou přijata aktualizovaná verze Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR. O rok 

později byl zpracován materiál „Program realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR“, který 

byl přijat vládou v roce 2005. Tento dokument sice navázal na předchozí Strategii, ale zmíněné 

instituce a orgány nezavazoval k realizaci navržených opatření.  

Na konci roku 2004 jako reakce na vstup České republiky do Evropské unie a potřebu implementace 

Lisabonské strategie došlo ke změně statutu Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů a k obměně 

jejího složení. Vláda se usnesla zařadit mezi členy Rady také zástupce vysokých škol a dalších 

institucí. Následně v ní zasedalo podstatně více zástupců zaměstnavatelů a došlo k výslovnému 

zahrnutí Krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů do spolupráce s Radou.  

V roce 2006 však byla Rada rozhodnutím vlády zrušena. Tím se bohužel v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů přerušila vazba mezi kraji a centrální úrovní a byla zrušena jediná platforma, na které měli 

jednotliví aktéři možnost problematiku RLZ diskutovat.  

Od roku 2005 se v oblasti rozvoje lidských zdrojů postupně v rámci ESF projektů zaměřených na 

tvorbu Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP) realizuje koncept 

sektorových rad, které jsou tvořeny reprezentanty zaměstnavatelů, profesních organizací, 

vzdělavatelů, případně dalších odborníků z celkem 29 sektorů národního hospodářství. Odborníci 

zapojení do činnosti sektorových rad společně monitorují trh práce a identifikují vývojové trendy, 
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vyměňují si informace o potřebách sektoru v rozvoji lidských zdrojů, aktivně podporují vzdělávání 

a rozvoj odborných dovedností, analyzují kvalifikační potřeby v sektoru, navrhují strukturu a popisy 

povolání a profesních kvalifikací a vytvářejí hodnoticí standardy jednotlivých profesních kvalifikací.  

STRATEGICKÉ DOKUMENTY V OBLASTI RLZ 
 

Kromě uvedené Strategie rozvoje lidských zdrojů existuje v České republice řada dalších 

strategických a koncepčních dokumentů, které se dotýkají oblasti rozvoje lidských zdrojů.  

Mezi ty nejvýznamnější patří: 

 Lidské zdroje v České republice (1999, 2003) 

 Strategie regionálního rozvoje (2000, 2006) 

 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha (2001) 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (2002, 2005, 2007, 

2011, 2015) 

 Národní akční plán zaměstnanosti 2004 – 2006 

 Národní inovační strategie (2004, 2011) 

 Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004, 2009) 

 Strategie hospodářského růstu (2005) 

 Bariéry spolupráce škol a zaměstnavatelů a možnosti jejich řešení (2005) 

 Národní program reforem České republiky (2005 – 2008, 2008 – 2010, 2011, 2013 a 2014) 

 Strategie celoživotního učení (2007)  

 Kvalita a flexibilita lidských zdrojů v regionech ČR (2007) 

 Akční plán podpory odborného vzdělávání (2008) 

 Nová opatření na podporu odborného vzdělávání (2013) 

 Bílá kniha terciárního vzdělávání (2008) 

 Implementační plán Strategie celoživotního učení (2008) 

 Konkurenční schopnost České republiky: Vývoj hlavních indikátorů (2010) 

 Rámec strategie konkurenceschopnosti (2011) 

 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 

 Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 

 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020  

 Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 
 

Mimo výše uvedené strategické dokumenty jsou pro politiku rozvoje lidských zdrojů v České 

republice podstatná i hodnocení a doporučení mezinárodních organizací, která se většinou týkají 

oblasti vzdělávání. Jedná se například o dokumenty OECD Česká republika – Zpráva o vzdělávací 

politice z roku 1996, Country Note Czech Republic pro oblast terciární vzdělávání z roku 2006 či 

Zpráva o hodnocení vzdělávání Česká republika 2012. Důležitá je zejména zpráva o přezkumu 

odborného vzdělávání: Učení pro praxi, Česká republika, OECD 2010. Doporučení ze strany 

mezinárodních organizací či externích hodnotitelů se stále opakují. Skutečností je, že po více než 

20 letech samostatné působnosti není Česká republika jako celek stále schopna vyrovnat se 

s disparitami na trhu práce, což má přímý dopad jak na konkurenceschopnost podnikatelských 

subjektů působících na území České republiky, tak i na kvalitu veřejné správy.  
 

Mnoho institucionálních řešení vyšlo do ztracena či bylo zrušeno, aniž by se jejich činnost mohla 

nějakým způsobem projevit v praxi (např. Rada pro rozvoj lidských zdrojů). Současně se ani 

intervence ze Strukturálních fondů EU v období 2007 – 2013 neukázaly jako řešení, a to jak 

z důvodů složité administrace, tak i například kvůli nevhodnému zacílení výzev. K zásadním řešením 

nepřispěly ani takzvané systémové projekty, tj. individuální projekty národní, které byly vypisovány 

MŠMT a MPSV. Vzájemná návaznost projektů a komunikace resortů byla minimální, koordinace 

nedostačující a využití výstupů směrem k řešení skutečných problémů rozvoje lidských zdrojů České 
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republiky jako celku, především směrem k zaměstnavatelské sféře, přinejmenším diskutabilní. Jako 

příklad úspěšných projektů je nicméně možno uvést projekty zaměřené na tvorbu NSK (MŠMT, 

2005 – 2015) a NSP (MPSV, 2007 – 2008 a 2010 – 2012), či některé projekty podporující vztah 

mladé populace k technice. 

 
NÁRODNÍ DOHODA: PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ 
 

Z výše uvedených důvodů byl při tvorbě Národní dohody zvolen odlišný přístup. Cílem Národní 

dohody není vyčerpávajícím způsobem popsat situaci v oblasti rozvoje lidských zdrojů a navrhnout 

co největší počet obecných a nekonfliktních doporučení ke zlepšení. Takto byly zpracovány téměř 

všechny výše uvedené dokumenty a výsledek se velmi často nedostavil. Proto je Národní dohoda 

koncipována tak, že se zaměřuje na omezený počet zásadních problematických okruhů, k jejichž 

plnění se zaváží relevantní partneři.  

Na základě existujících materiálů a především dříve zjištěných názorů sektorových rad se tento 

materiál soustředí pouze na vybrané segmenty jinak vysoce komplexního a vzájemně 

propojeného systému rozvoje lidských zdrojů na národní úrovni. Vzhledem k potřebě stanovit 

zásadní priority se Národní dohoda nevěnuje například oblasti terciárního vzdělávání. Tímto ovšem 

není zpochybněn její zásadní význam pro rozvoj lidských zdrojů a konkurenceschopnost 

zaměstnavatelů. Sektorové rady však určily priority, u nichž je potřeba začít realizovat určité kroky 

okamžitě. Dopad na zaměstnavatele je v těchto oblastech zásadní. Jako prioritní oblast bylo 

identifikováno v počátečním vzdělávání především základní školství a střední odborné školství, dále 

systém dalšího vzdělávání, včetně rekvalifikací a řešení problému nedostatku domácích pracovních 

sil nastavením moderní legislativy pro oblast migrace kvalifikované pracovní síly ze zahraničí. 

 

 

 

 

 

 

V následující části Zdůvodnění jsou popsány jednotlivé oblasti, tj. počáteční vzdělávání (základní 

a střední odborné), další vzdělávání (rekvalifikace) a migrace kvalifikované pracovní síly 

ze zahraničí (legislativa), včetně základních problematických oblastí, formulace aktuálního stavu 

a nejzávažnějších problematických faktorů ve sledovaném segmentu s ohledem na dlouhodobý 

rozvoj lidských zdrojů směrem k zaměstnavatelům. Uveden je i přehled nejdůležitějších aktérů ve 

sledovaném segmentu vzdělávání, jejich role a kvalita plnění úkolů.  

Následuje popis problémů, kritických, či jiných omezujících faktorů, které mají nebo do budoucna 

mohou mít negativní vliv na sledovaný segment vzdělávání. Závěr každé části pak tvoří stručný 

výčet doporučení a nutných kroků, které povedou nebo přispějí k zastavení negativního trendu a ke 

zlepšení celkového stavu. Na tato doporučení navazuje Návrh opatření pro uvedená klíčová témata.    

 
 
 

Prioritní oblasti Národní dohody 

Základní 
vzdělávání 

Střední 

vzdělávání 

Další vzdělávání 

Systém 

rekvalifikací 

Migrace 
kvalifikované 

pracovní síly ze 
zahraničí 

Moderní 

legislativa 
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POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Počáteční vzdělávání je definováno jako formalizované studium na školách a je tvořeno základním, 

středním všeobecným, středním a vyšším odborným a terciárním vzděláváním. Z analýzy 

podkladových materiálů, z diskuzí v rámci sektorových rad a z tzv. deklarací sektorových rad, v 

nichž jsou identifikovány nejzávažnější problémy daného sektoru, vyplývá, že zaměstnavateli je 

velmi kriticky vnímána především situace ve středním odborném školství. Jedním z 

nejzávažnějších problémů je nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků (absolventů). V 

deklaracích se rovněž objevuje upozornění na likvidaci tzv. nízkokapacitních oborů a jejich 

nenahraditelnou ztrátu pro možný opětovný rozvoj kvalitní specializované výroby. Téměř ve všech 

deklaracích se objevují i stížnosti na nedostatečnou připravenost absolventů pro praxi, neschopnost 

využívat teoretické poznatky a nedostatečnou řemeslnou zručnost. Většina deklarovaných 

problémů se týká absolventů středního odborného vzdělávání s maturitou a středního odborného 

vzdělání s výučním listem. 
 

V oblasti středního odborného školství bylo díky historickému vývoji po roce 1990 mnoho středních 

škol odtrženo od původních vlastníků, především výrobních podniků. Přerušení vazeb mezi školami 

a podniky a následné změny zřizovatelů (Ministerstvo hospodářství, Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, kraje) měly na střední odborné školství poměrně zásadní dopady. Praktické 

vyučování se většinou přeneslo z podniků do škol, které však často nebyly schopny přizpůsobit 

učební pomůcky a přístrojové vybavení rychlému technologickému vývoji. Výsledkem je situace, 

kdy jsou vzdělávací programy, vyučovací pomůcky a vybavení zastaralé, a kontakt vyučujících i 

žáků s praxí je omezený. Je však nutno poznamenat, že situace se liší v závislosti na jednotlivých 

oborech, regionech, zřizovatelích či jednotlivých školách.  
 

Přerušení vazeb mezi školami a podniky v minulosti má za následek nedostatečnou spolupráci mezi 

oběma stranami. To považují za velký problém zaměstnavatelé i samotné školy. Zaměstnavatelé 

nejčastěji poukazují na nedostatečnou připravenost absolventů pro práci a požadují systematické, 

delší a kvalitnější praktické vyučování žáků ve spojení s firemní praxí.  
 

Omezená spolupráce škol a podniků spojená s nadbytečnou nabídkou netechnického vzdělávání 

vede i ke sníženému zájmu o technické obory. Jestliže není spolupráce dostatečně intenzivní, je 

obtížné propagovat konkrétní obor vzdělávání a úspěšné vzory vůči potenciálním žákům a jejich 

rodičům, což vede ke sníženému zájmu o dané obory a k jejich útlumu. Příčinou klesajícího zájmu 

o technické obory je také malá prestiž učebních oborů a přesun zájmu k humanitním 

a ekonomickým studiím ze strany žáků a jejich rodičů. Na tomto trendu má určitý podíl i nefunkční 

systém kariérového poradenství, zejména na základních školách. Výchovný poradce zodpovědný 

za pomoc žákům posledních ročníků základních škol při výběru střední školy řeší především 

výchovné problémy žáků, a kariérovému poradenství se věnuje nedostatečně nebo to po něm žáci 

a rodiče ani nepožadují. Navíc pro tuto funkci není výchovný poradce často dostatečně kvalifikačně 

vybaven, nemá potřebné aktuální informace o ekonomice regionu a potřebách trhu práce, ani 

dostatek času na zjišťování potřebných informací. Všechny tyto negativní projevy jsou umocněny 

rovněž demografickým poklesem, který má za následek nenaplnění existujících kapacit středních 

škol a přesun k tzv. „lehčím oborům“. 
 

Dalším významným problémem vzdělávací soustavy a zejména soustavy středních škol je to, že 

pouze v omezené míře reaguje na potřeby zaměstnavatelů. Struktura a nabídka škol většinou 

reflektují poptávku ze strany žáků a jejich rodičů, nikoliv aktuální a očekávané potřeby 

zaměstnavatelů. Stejně tak lze na úrovni středoškolského vzdělávání identifikovat studijní obory 

nabízené pouze jednou školou (nebo jen několika málo školami) v určitém kraji, přičemž zájem 

o absolventy mají i zaměstnavatelé z jiných regionů (příp. pouze z jiných regionů). Řešením by 
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mohla být restrukturalizace nabízených oborů na středních odborných školách v souladu se 

současnou a předpokládanou (predikovanou) poptávkou.  

 

Klíčoví aktéři 
 

V segmentu počátečního vzdělávání hraje zásadní roli několik hlavních aktérů. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy je zodpovědné za metodické řízení a rozvoj vzdělávací soustavy. Rozhodující 

rolí MŠMT a zřizovatelů škol je řízení struktury, financování a postavení středních odborných škol 

(včetně těch, které působí v nízkokapacitních oborech). Jejich další klíčovou rolí v současné době 

musí být systematická podpora technických oborů. Za oblast kariérového poradenství zodpovídá 

MŠMT spolu s MPSV, což přispívá k rozdrobenosti a nekoordinovanosti systému. Kraje zřizují střední 

školy (s výjimkou soukromých a církevních škol), řídí jejich financování, rozhodují o jejich setrvání 

v síti škol a zpracovávají dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. 

Kvalita základních a středních škol závisí zejména na vedení školy a efektivita a rozsah spolupráce 

mezi vedením školy a místními zaměstnavateli závisí na jejich aktivitě.  

Zaměstnavatelé plní svou roli v systému rozvoje lidských zdrojů na úrovni svých vrcholných 

manažerů, odborných pracovníků a v podobě členství v zaměstnavatelských asociacích i 

sektorových radách. Zástupci zaměstnavatelů poukazují na konkrétní problémy a vůči příslušným 

institucím formulují svá stanoviska, doporučení a návrhy.  

PROBLEMATICKÉ OKRUHY 
 

Z výše uvedené situace v oblasti počátečního vzdělávání vyplývají čtyři problematické okruhy, které 

byly vyhodnoceny jako velmi závažné, a klíčoví aktéři by je měli neprodleně řešit.  

1. Neefektivní systém praktického vyučování žáků 
 

Nedostatečná připravenost absolventů pro praxi působí problémy nejen zaměstnavatelům, ale brání 

často i absolventům najít vhodné pracovní uplatnění a z velké míry je příčinou jejich 

nezaměstnanosti. Zaměstnavatelé si v současné době mohou odečítat z daňového základu náklady 

na vzdělávání jak stávajících zaměstnanců, tak i žáků středních odborných škol. Problémem je však 

realizace vlastního výcviku v prostorách zaměstnavatele, týkající se pojištění, odpovědnosti za 

škody, zdravotních prohlídek, statutu praktikanta, odměn za produktivní činnost, nákladů na 

instruktory, atd., která není upravena jasnými pravidly. Další otázkou je, do jaké míry jsou podniky 

ochotny investovat prostředky do žáků, kteří nemusí po absolvování školy do jejich podniku vůbec 

nastoupit. 

Nedostatek praktických zkušeností je přitom považován většinou zaměstnavatelů za jeden 

z hlavních důvodů odmítnutí absolventa, který se uchází o zaměstnání. Zaměstnavatelé se 

domnívají, že příprava na pracovišti by žákům pomohla získat realistickou představu o dané profesi, 

vyhlídkách na postup v profesní dráze a pracovních podmínkách (jako jsou např. pracovní prostředí, 

pracovní doba i platové ohodnocení). Žáci by rovněž získali pracovní návyky, kterými je škola 

nemůže vybavit, a kontakt s pokročilými technologiemi, jež nemůže škola z finančních důvodů 

zajistit.  

2. Nedostatečně fungující systém kariérového poradenství na všech stupních 

škol 
 

Kariérové poradenství ve školách se skládá ze tří oblastí. První část tvoří individuální poradenství 

formou účasti výchovného poradce při rozhodování o výběru školy a oblasti dalšího studia. Druhou 
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částí je kariérová orientace, která je součástí vzdělávacích programů (Člověk a svět práce na 

základní škole a Úvod do světa práce na střední škole) a vyučuje se v rámci běžné výuky. Třetí 

formou jsou kariérové informace, které mohou být poskytovány různým způsobem, například 

Úřadem práce ČR (Informační a poradenská střediska ÚP ČR), podnikem nebo jinými institucemi 

zabývajícími se poradenstvím na trhu práce. Tyto informace jsou k dispozici především na internetu 

(např. na www.infoabsolvent.cz), nebo v publikaci Atlas škol, kterou obdrží všichni žáci posledního 

ročníku základní školy. 

Výchovní poradci, kteří odpovídají za kariérové poradenství na základních a středních školách, plní 

různé role. Kromě kariérového poradenství se starají o vzdělávací a osobní problémy žáků (např. 

žákům pomáhají při obtížích s učením a při řešení rodinných a osobních problémů) a většinou také 

učí další předměty na škole. Díky řešení osobních problémů paradoxně dochází k tomu, že někteří 

žáci často ani nechtějí využít služby výchovných poradců k poradenství v oblasti kariéry, aby je 

ostatní žáci neviděli vcházet do jejich dveří a mylně se nedomnívali, že mají osobní problémy či 

potíže s učením. I z tohoto důvodu se jako velmi vhodné jeví oddělit činnost výchovného a 

kariérového poradce na základních a středních školách, věnovat kariérovému poradenství daleko 

větší prostor a využít na školách i zkušené externí odborníky pro kariérové poradenství. Je zřejmé, 

že finanční prostředky na vzdělávání žáků v neperspektivních oborech jsou neefektivně vynaložené 

a fundované kariérové poradenství by mělo přispět ke správné volbě oboru vzdělávání a tím 

k omezení plýtvání prostředků. 

Důležitou roli v oblasti kariérového poradenství hraje i Úřad práce ČR. Každé Kontaktní pracoviště 

ÚP ČR bylo v 90. letech minulého století vybaveno tzv. Informačním a poradenským střediskem 

(IPS), bohužel však již nikdy nedošlo k centrální obnově informačních materiálů a v současné době 

je stupeň vybavení informačními a testovacími materiály závislá na aktivitě jednotlivých 

poradenských pracovišť. Úkolem IPS je poskytovat informace o požadavcích na jednotlivá povolání, 

možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi, o situaci na trhu práce, atd. Díky 

přesunu agendy nepojistných sociálních dávek do kompetence ÚP ČR byla na jeho Kontaktních 

pracovištích potlačena složka poradenství. Rozsah poskytování poradenských služeb pro volbu 

kariéry je závislý na tom, jak se dále budou profilovat Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. 

3. Nedostatečná podpora technických oborů  
 

Přestože téma podpory technického vzdělávání se dostává do popředí mnoha vládních dokumentů 

a koncepcí (především MŠMT a MPO) a našlo rovněž svůj odraz ve formulaci operačních programů 

ze Strukturálních fondů EU, v realitě se toho příliš mnoho nezměnilo. Z důvodu nedostatečné 

propagace a vzbuzování zájmu o studium technických oborů zaměstnavatelé stále obtížněji 

nacházejí vhodné zájemce o práci s odpovídající kvalifikací. Mohlo by dojít k situaci, kdy na trhu 

práce budou volní pouze takoví pracovníci, jejichž kvalifikace bude muset být doplňována či 

dokonce zcela změněna. Generaci technicky vzdělaných odborníků s dostatečnou praxí při jejich 

odchodu do důchodu již nyní není kým nahradit, což bude mít negativní vliv na produktivitu práce 

i kvalitu výroby v následujících letech. Čeští pracovníci budou nutně nahrazováni zahraničními 

pracovníky s odpovídající kvalifikací. Avšak je zde velké nebezpečí přílivu pracovníků s odlišným 

sociokulturním zázemím, což může negativně ovlivňovat firemní kulturu podniků i celou společnost. 

Nedostatečný zájem o technické obory je také způsoben nízkým zastoupením polytechnické 

výchovy na školách u dětí od nejútlejšího věku. Předměty zahrnující praktický nácvik řemeslných 

dovedností z našich škol prakticky vymizely a spolu s feminizací výchovy se žáci jen výjimečně 

setkávají s příklady, které je povzbuzují pro studium technických oborů. V neposlední řadě motivují 

http://www.infoabsolvent.cz/
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ke vztahu k technickým oborům dobré příklady v rodině a při rostoucím podílu zaměstnanců 

pracujících ve službách tyto příklady logicky chybí. 

Ukazuje se, že začínat s profilací k technickým oborům až na střední škole je příliš pozdě, 

a motivovat k technice je třeba daleko dříve, nejlépe od raného dětství. Jedním z možných řešení 

tohoto problému je zavedení povinné polytechnické výchovy do vzdělávacích programů základních 

škol. Základní školy, které nemají adekvátní vybavení, by mohly sdílet potřebné prostory i vybavení 

se středními školami, což by mohlo v rámci procesu kariérového poradenství přispět také 

k seznámení žáků se střední odbornou školou a ke zvýšení atraktivity jejího studia. 

4. Nedostatečná spolupráce vzdělávacích institucí a podniků 
 

Přestože skutečný stav spolupráce vzdělávacích institucí a podniků není přesně zmapován 

(k dispozici nejsou úplné kvalitativní ani kvantitativní údaje), je všeobecně přijímaným faktem, že 

v České republice jsou intenzita a způsob spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a podniky 

považovány za spíše nedostatečné na všech úrovních vzdělávací soustavy. Následkem je fakt, že 

vzdělávací instituce nemají aktuální znalosti o stavu oboru a měnících se požadavcích na žáky 

(studenty). V důsledku chybějících informací není kvalita absolventů na očekávané úrovni, protože 

postrádají již zmiňované praktické dovednosti a aktuální znalosti oboru. Zaměstnavatelé i stát jsou 

díky tomu nuceni vynakládat dodatečné prostředky na doškolení zaměstnanců, popřípadě na jejich 

rekvalifikaci. 

Motivace pro spolupráci jednotlivých zaměstnavatelů se školami se liší a to zejména v závislosti na 

deficitu vhodných kandidátů na pracovní pozice, ale i na velikosti firmy a kvality dostupných 

vzdělávacích zařízení. Nejpružněji reaguji velké a nadnárodní společnosti, které poptávají technické 

profese a v současné době díky nedostatku kvalifikovaných pracovníků musí odmítat zakázky. 

Další oblastí, v níž jsou informace o stavu konkrétního oboru ze strany vzdělávacích institucí 

nedostatečné, je odborné vzdělávání v nízkokapacitních oborech. V současné době dochází 

prakticky k likvidaci nízkokapacitních oborů vzdělávání či jejich rozmělnění v rámci široce pojatých 

oborů, takto koncipovaných hlavně z důvodů geografické dostupnosti škol a počtu možných 

uchazečů o studium v regionu. 

 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Další vzdělávání probíhá po absolvování počátečního vzdělávání, respektive po prvním vstupu 

vzdělávaného na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, 

dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. 

Tempo a dynamika vývoje jednotlivých sektorů dokazují, že pro úspěšné a trvalé uplatnění 

v zaměstnání již není dostačující pouze dokončení příslušného vzdělávacího či studijního programu 

v rámci počátečního vzdělávání, ale je nezbytné udržovat znalosti vývojových trendů a nových 

technologií, pro které je doplňování a zvyšování kvalifikace nebo dokonce její obměna v průběhu 

pracovního života zcela nezbytným prvkem. Dalším důležitým faktem je stárnutí populace 

a prodlužování věku odchodu do důchodu a tedy delší setrvání jednotlivce na trhu práce. V této 

souvislosti získává požadavek na aktualizaci kvalifikační úrovně nový rozměr.  
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Pohled na proces vzdělávání je tedy v současné době nutné posunout od chápání vzdělávání jako 

získávání školních poznatků směrem k získávání poznatků a zkušeností během celého života, tedy 

jako proces celoživotního učení. 

Dobře nastavený a efektivní systém dalšího vzdělávání je zásadním předpokladem k tomu, aby byli 

jednotlivci schopni v průběhu svého produktivního života rychle reagovat na měnící se situaci na 

trhu práce (nová povolání, měnící se a zvyšující se požadavky, zániky oborů, atd.) a znovu se 

odpovídajícím způsobem uplatnit. Fungující systém dalšího vzdělávání je jedním z velmi závažných 

faktorů ovlivňujícím zaměstnavatele a jejich schopnost konkurovat prostřednictvím kvalifikované a 

flexibilní pracovní síly.  

CHARAKTERISTIKA SITUACE 
 

Souhrnně lze konstatovat, že další vzdělávání není v České republice dostatečně využíváno jako 

cesta k překonávání problémů na trhu práce a v profesní kariéře jednotlivců. Naopak rozdíly 

založené počátečním vzděláváním se v průběhu života dále prohlubují.   

Systém dalšího vzdělávání výrazně ovlivňují zejména vzdělávací instituce. Další vzdělávání 

poskytované školami je velice často shodné nebo se odvíjí od programů počátečního vzdělávání. To 

je upraveno školským zákonem a zákonem o vysokých školách. Obě tyto zákonné normy nepřímým 

způsobem nabádají ke slaďování nabídky vzdělávání s trhem práce. Nabídka vzdělávání, kterou 

poskytují školy, by měla přispívat k souladu s potřebami na trhu práce. Je však zjevné, že skutečný 

stav věcí závisí na mnoha faktorech, zejména pak na regionální situaci, ambicích a schopnosti 

jednotlivců, odborném zázemí, dostupnosti a kvalitě školských institucí (včetně pedagogů), 

dostupnosti informací, apod.  

Kromě škol zajišťujících další vzdělávání existuje velká řada institucí, které mohou být zakládány 

na základě norem soukromého práva1 a poskytovat kurzy dalšího vzdělávání. Zde však neexistuje 

žádná regulace obsahu nabízeného vzdělávání ani kontrola kvality. 

Zaměstnavatelům stanovuje povinnost zabezpečovat odborný rozvoj svých zaměstnanců zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vzhledem k tomu, že vzdělávání představuje z ekonomického 

pohledu pro zaměstnavatele další náklady, a zaměstnavatelé se je snaží racionalizovat, hradí svým 

zaměstnancům většinou vzdělávání, které vede k prohlubování kvalifikace a je zároveň nezbytné 

pro podnik.  

Významným poskytovatelem vzdělávání je také Úřad práce ČR, který na základě zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nabízí rekvalifikační kurzy určené uchazečům a zájemcům o 

práci k udržení nebo získání nového zaměstnání. Mezi největší limity rekvalifikačních kurzů 

poskytovaných ÚP ČR patří stále především kvalita nabízených rekvalifikačních kurzů, neaktuálnost 

nabídky vysoutěžených rekvalifikačních kurzů, menší prostor pro poradenskou činnost pracovníků 

na jednotlivých pobočkách ÚP ČR a tedy větší riziko nesprávného odhadu volby rekvalifikačního 

kurzu vzhledem k možnostem, schopnostem a zaměření klienta.  

Problémem v oblasti dalšího vzdělávání je také nepřehledná nabídka vzdělávacích možností a 

chybějící informace o struktuře a kvalitě vzdělávacích institucí a jimi poskytovaných vzdělávacích 

programů. To vede k obtížné orientaci v možnostech vzdělávání pro potenciální účastníky. Úroveň 

vzdělávacích institucí je rozličná a prozatím převažuje kvantita nad kvalitou. Jen ve výjimečných 

                                       
1 Od 1. 1. 2014 se jedná především o zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích.  
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případech je možné konstatovat, že vzdělávací instituce mají jasnou vizi a úzce spolupracují se 

zaměstnavatelskou sférou. 

Na základě deklarací sektorových rad zpracovaných v roce 2012 bylo identifikováno několik oblastí, 

které se týkají dalšího vzdělávání a jsou vnímány jako nejvíce problematické. Ve většině se objevuje 

problém nedostatku (technicky) kvalifikovaných pracovníků a generační obměny zaměstnanců, 

resp. nedostatek vhodně kvalifikovaných mladých lidí. Sektorové rady také definovaly deficit 

jednotné národní strategie pro rozvoj lidských zdrojů, a v této souvislosti neexistenci jednoho 

orgánu, který by problematiku rozvoje lidských zdrojů zastřešoval na národní úrovni institucionálně 

a přispěl k efektivnější komunikaci jednotlivých aktérů a k fungujícímu systému dalšího vzdělávání.  

Za vadu fungování systému dalšího vzdělávání je považována i nedostatečná komunikace 

a spolupráce odpovědných ministerstev a nesystémová spolupráce se zaměstnaneckou sférou 

s ohledem na potřeby trhu práce.  
 

Další současnou slabinou oblasti dalšího vzdělávání je neexistence právní normy, která by tuto 

oblast komplexně řešila. Kompetenční zákon jasně stanovuje zodpovědnost MPSV pouze 

za rekvalifikace, ale neukládá MŠMT žádné povinnosti v oblasti dalšího vzdělávání. Oblast dalšího 

vzdělávání je částečně řešena resortem MPSV, který by se měl zaměřovat na informace o stávajících 

a budoucích potřebách trhu práce a věnovat se primárně rekvalifikacím. MŠMT má zákonem určenou 

povinnost zabezpečit ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon č. 179/2006 Sb.). 

Tento zákon umožňuje všem, kteří mají zájem, nechat si ověřit a uznat výsledky svého dosavadního 

vzdělávání a učení bez ohledu na způsob nabytí svých odborných způsobilostí. Nezbytné je prokázat 

odborné způsobilosti podle kritérií předepsaných v kvalifikačním a hodnoticím standardu profesní 

kvalifikace dle NSK a dle pravidel daných zákonem.  
 

V České republice vznikla v souladu se zákonem o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

již zmíněná Národní soustava kvalifikací2, jejímž cílem je v návaznosti na popisy povolání v Národní 

soustavě povolání přehledně popsat jednotlivé kvalifikace poptávané na trhu práce, a návazně 

pomáhat s jejich uznáváním.  
 

Negativem současného stavu je nedostatečné provázání zákona o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání se souvisejícími právními předpisy (např. živnostenský zákon, zákon o veřejných 

zakázkách) a resortními a oborovými normami, apod. Nebude-li ověřování a uznávání výsledků 

vzdělávání v souvisejících zákonech podpořeno, bude potřeba uplatňovat tyto kvalifikace jen velmi 

malá. Problém představuje rovněž nedostatečné povědomí o existenci možnosti uznávání jak mezi 

zaměstnavateli, tak u široké veřejnosti.  

 

KLÍČOVÍ AKTÉŘI 
 

V segmentu dalšího vzdělávání hraje zásadní roli několik hlavních aktérů. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí je zodpovědné za tvorbu Aktivní politiky zaměstnanosti, přičemž jedním z jejích 

klíčových opatření jsou rekvalifikace. S MPSV je nutné diskutovat zejména flexibilní nastavení 

systému rekvalifikací schopného reagovat pružně na požadavky zaměstnavatelů a legislativní 

bariéry bránící jeho využívání.  
 

Ministerstvo pro místní rozvoj je zodpovědné za legislativní prostředí v oblasti veřejných 

zakázek. Flexibilnímu nastavení rekvalifikací dle potřeb trhu práce je třeba pomoci změnou zákona 

o veřejných zakázkách. 

                                       
2 Národní soustavou kvalifikací rozumíme veřejně přístupný registr všech úplných profesních kvalifikací a profesních 

kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. 
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Úřad práce ČR zodpovídá za realizaci politiky zaměstnanosti a tedy i za realizaci rekvalifikací 

a poradenství zájemcům o rekvalifikace.  
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je garantem rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky. Bez podpory kompetenčního zákona rovněž usiluje o tvorbu a podporu systému dalšího 

vzdělávání a prostřednictvím Národní rady pro kvalifikace odpovídá za rozvoj systému ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání.  
 

Zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům možnost rozvoje a vzdělávání a vyhodnocují 

jejich efektivitu vzhledem k dosažení svých strategických cílů.  

Vzdělávací instituce nabízejí širokou škálu vzdělávacích aktivit, od krátkodobých po dlouhodobé 

kurzy, rekvalifikační kurzy, povinná školení daná právními předpisy, jazykové, počítačové 

a zájmové kurzy, atd. 

 

 

PROBLEMATICKÉ OKRUHY 
 

Z výše uvedené situace v oblasti dalšího vzdělávání vyplývají tři problematické okruhy, které byly 

vyhodnoceny jako velmi závažné, a jež by měli klíčoví aktéři neprodleně řešit.  

1. Praktické fungování Národní soustavy kvalifikací 
 

Jednou z hlavních bariér při zavádění NSK do praxe je nedostatek pracovníků na trhu práce, 

zejména v dělnických a řemeslných profesích. Nedostatek pracovníků má za následek nízkou 

motivaci k získávání profesních kvalifikací ze strany samotných pracovníků, kteří relativně lehce 

najdou pracovní uplatnění i bez příslušné kvalifikace (souvisí to také pravděpodobně i s cenou za 

absolvování zkoušky z profesní kvalifikace). 

V praxi se rovněž ukazuje, že standardy NSK procházejí poměrně složitým a zdlouhavým procesem 

tvorby a schvalování. Velkým problémem je dle výsledků šetření neúnosně dlouhá cesta od 

okamžiku zpracování návrhu standardu přes všechny schvalovací procedury, autorizace 

zkoušejících osob až k prvním zkouškám. Z tohoto důvodu může nastat situace, kdy v okamžiku 

schválení již profesní kvalifikace nemusí být aktuální. Pro zajištění pružnosti a budoucí využitelnosti 

správy kvalifikační soustavy i přizpůsobení technologickému vybavení firem by měl být zvážen 

přesun některých specifikací hodnoticího standardu (např. detailní zpřesnění témat zkoušky, 

materiálně technické zabezpečení, výše úhrady za zkoušku, aj.) na autorizovanou osobu. Národní 

soustava kvalifikací by vždy měla přímo navazovat na aktuální výstupy Národní soustavy povolání. 

2. Nevhodné zaměření rekvalifikací, které nereflektují požadavky trhu práce 
 

Nevhodné zaměření rekvalifikačních kurzů je způsobeno mimo jiné tím, že pracovníci Úřadu 

práce ČR často nevolí zaměření rekvalifikačních kurzů podle očekávaných budoucích potřeb na 

regionálním trhu práce, ale dle aktuálních statistik volných pracovních míst. Problematická je také 

aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, díky němuž dochází sice k úsporám 

nákladů na rekvalifikační kurzy, ale který znemožňuje pružně reagovat na aktuální potřeby trhu 

práce. Zaměstnavatelé rovněž poukazují na nedostatečnou kontrolu kvality rekvalifikačních kurzů, 

což zapříčiňuje menší důvěru firem v absolventy těchto kurzů. To je způsobeno na jedné straně 

úrovní kvality práce akreditační komise, dále též nedostatečnou kontrolou kvality realizace kurzů.
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Na druhé straně mají i nezaměstnané osoby relativně nízký zájem o absolvování rekvalifikačního 

kurzu, přestože díky propagaci projektů ESF se tento stav již mění. Zvýšit motivaci nezaměstnaných 

k účasti na rekvalifikaci by mohlo pomoci přizpůsobení kurzů potřebám specifických skupin 

nezaměstnaných, zejména méně kvalifikovaných a starších osob, jež potřebují individuálnější 

přístup v podobě poradenství, ve volbě vzdělávacích metod a provázání výuky s praxí.  

Ke zvýšení motivace by přispělo také zvýšení kvality rekvalifikačních kurzů, např. opět 

prostřednictvím většího zapojení samotných zaměstnavatelů, a sledování kvality realizovaných 

kurzů. Výstupy schválených rekvalifikačních programů nejsou systematicky vyhodnocovány a 

nejsou ani zajišťovány kontroly kvality jejich poskytovatelů. 

Nejefektivnější způsob rekvalifikací představují tzv. zvolené rekvalifikace. Tyto směřují přímo k 

umístění uchazeče či zájemce o zaměstnání na předem vytipované pracovní místo u konkrétního 

zaměstnavatele. Takové rekvalifikace mají jasnou vazbu na trh práce, což účastníka kurzu účinně 

motivuje k dokončení kurzu.  

Zvýšení motivace k účasti na rekvalifikaci by jistě napomohlo i umožnění přihlížet k dosaženým 

znalostem uchazeče a jeho dosavadní praxi, tedy využití jen takových rekvalifikačních modulů, 

které zvýší uplatnitelnost uchazeče o zaměstnání. Pro uplatnění absolventů rekvalifikačních kurzů 

je vhodné, aby rekvalifikační kurz kromě teoretické části obsahoval i praktickou část v reálném 

pracovním prostředí.   

Uvedené informace dokazují, že spoluúčast sociálních partnerů na rekvalifikacích zajistí jejich větší 

efektivitu. 

3. Nedostatečná spolupráce institucí poskytujících další vzdělávání s podniky 
 

Podle hodnocení zaměstnavatelů je kapacita institucí poskytujících další vzdělávání dostatečná 

a celková nabídka vzdělávacích aktivit převyšuje poptávku účastníků. Avšak struktura a kvalita 

nabídky dalšího vzdělávání není uspokojivá a často nevyhovuje potřebám zaměstnavatelů ani 

jednotlivců. V posledních letech je systematicky podporováno využívání kapacit středních a vyšších 

odborných škol pro poskytování kurzů dalšího vzdělávání. Je třeba dále vyvíjet speciální vzdělávací 

programy středních a vyšších odborných škol pro další vzdělávání a zároveň připravovat pedagogy 

i externí lektory těchto programů. Pro účely dalšího vzdělávání musí školy upravit své vzdělávací 

metody a obsah vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli. Ideální podmínky pro tyto činnosti 

mají Centra celoživotního učení (dříve Centra odborné přípravy), která zajišťují jak počáteční, tak i 

další vzdělávání, a spolupracují se zaměstnavateli v daném regionu. Odborné školy, které se snaží 

vyvíjet svoji činnost směrem k fungujícím Centrům celoživotního učení, však narážejí na mnoho 

bariér obzvláště organizačního a administrativního charakteru, se kterými se v rámci počátečního 

vzdělávání nesetkávají. Je třeba vytvořit síť regionálních Center celoživotního učení, jež si budou 

zkušenosti s poskytováním dalšího vzdělávání předávat a vzájemně spolupracovat.  

 

 

 

ŘÍZENÁ EKONOMICKÁ MIGRACE  
 

Ekonomická migrace je přirozeným jevem v zemích s rozdílnou životní úrovní, mírou 

nezaměstnanosti a nabídkou pracovních příležitostí. Ekonomickou migrací řeší dočasně nebo trvale 

občané chudších států svou ekonomickou situaci, bohatší země pak tímto způsobem nahrazují 

nedostatek vlastní kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly.  
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Česká republika se v budoucnu nevyhne díky demografickému poklesu a odlivu kvalifikovaných 

pracovníků do zemí Evropské unie s vyšší mzdovou úrovní masivnějšímu přílivu zahraničních 

pracovníků i ze třetích zemí. Na tuto oblast je nutné se zaměřit nejen z hlediska naplnění pracovních 

kapacit, ale také vlivu zahraničních pracovníků na společnost, její kulturu, bezpečnost a to nejen 

z pohledu okamžité potřeby, ale také budoucího vývoje. 

Česká republika by ve své legislativě měla zpružnit vstup kvalifikovaných pracovníků ze třetích 

zemí, bez nichž se ekonomika země neobejde, na český trh práce, a to nejen v oblasti povolování 

k pobytu a zaměstnávání, ale také v oblasti uznávání kvalifikace získané ve třetích zemích. Zároveň 

by legislativa měla být nastavena tak, aby maximálně ochránila obyvatelstvo země z hlediska 

bezpečnostního a umožnila nejen vhodnou vstupní proceduru, ale také okamžitou reakci při 

porušení nastavených pravidel v průběhu pobytu na českém území. 

 

CHARAKTERISTIKA SITUACE 
 

Ekonomická migrace ze zahraničí je v České republice regulována různě, s přihlédnutím k zemi 

původu pracovníků i z hlediska odborné kvalifikace zájemců o práci v České republice. V rámci 

Evropské unie je nastaven režim volného pohybu pracovních sil, proto pracovníci přicházející ze 

zemí EU nežádají o povolení, ale jsou jen evidováni na Úřadu práce ČR.  

Povolování vstupu pracovníků z jiných zemí se řídilo kombinaci povolení k pobytu a povolení 

k zaměstnání (popřípadě i dalšími instituty pracovních povolení – zelenými anebo modrými kartami, 

tzv. duálními povoleními zahrnujícími povolení k pobytu i povolení k zaměstnání).  Tento systém 

byl dlouhodobě obstaráván v odděleném režimu Ministerstvem vnitra (povolení k pobytu) 

a Ministerstvem práce a sociálních věcí (povolení k zaměstnání), což způsobovalo velký problém při 

prodlužování obou povolení ve stejném časovém horizontu. Tento systém byl kritizován jako 

nepružný a bránící vstupu hlavně vysoce kvalifikovaných pracovníků. Od poloviny roku 2014 je 

národní institut zelené karty nahrazován kartami zaměstnaneckými. Evropský institut modré karty 

zůstává nedotčen. 

Postupné úpravy legislativy sice vedou ke zpružnění přijímání zahraničních pracovníků, neřeší však 

kupříkladu otázku uznávání kvalifikací, sociálního zabezpečení pracovníků apod. Navíc úpravy 

legislativy nejsou plně kompatibilní a mezi jednotlivými předpisy dochází k nekonzistentnosti. Proto 

je nezbytné přistoupit ke komplexní modernizaci legislativy ve všech návaznostech.  

Dalším problémem je často negativní vnímání zahraničních pracovníků českou veřejností. Obecná 

informovanost o prospěšnosti přijímání zahraničních pracovníků pro českou ekonomiku a 

konkurenceschopnost země je velmi nízká a v současném mezinárodním kontextu vede až ke 

xenofobnímu chování. Proto je za stejně nezbytné, jako v případě modernizace legislativy, 

považováno i korektní a otevřené informování o přínosech a nebezpečích otevírání se země přílivu 

zahraničních pracovníků ze třetích zemí.  

KLÍČOVÍ AKTÉŘI 
 

V segmentu řízené ekonomické migrace je aktivních několik klíčových aktérů, ovlivňujících 

příslušnou legislativu a kontrolujících dodržování českých imigračních zákonů, pracovních povolení, 

uznávání odborných kvalifikací, ale také velké množství aktérů, obzvláště v neziskové sféře, 

zaměřující se na přímou práci s migranty a ma jejich zapojení do české společnosti, včetně 

pracovního. 
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Ministerstvo vnitra je zodpovědné za tvorbu legislativy v oblasti imigrační politiky ve spolupráci 

s Ministerstvem zahraničních věcí, dodržování této legislativy kontroluje Cizinecká policie.  
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zodpovídá za tvorbu legislativy v oblasti pracovního 

zapojení zahraničních pracovníků. 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je klíčovým aktérem v oblasti cizinců podnikajících v České 

republice na základě živnostenského oprávnění.  
 

Ministerstvo zahraničních věcí formuluje zahraniční politiku vůči jednotlivým zemím 

a uskupením. 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zodpovídá za uznávání kvalifikací na území ČR.  

 

PROBLEMATICKÉ OKRUHY 
 

Z výše uvedené situace v oblasti zahraniční pracovní migrace vyplývají dva problémové okruhy, 

které byly vyhodnoceny jako velmi závažné, a jež by měli klíčoví aktéři neprodleně řešit. 

1. Zastaralá a nepřehledná legislativa v oblasti řízené ekonomické migrace 
 

Tento problém, který dlouhodobě brání efektivnímu a bezproblémovému přijímání zahraničních 

pracovníků ze třetích zemí, a to i pro pozice vyžadující vysokou odbornost a kvalifikaci, je možno 

řešit přípravou a přijetím nové zákonné úpravy podmínek vstupu a pobytu cizinců ze třetích zemí 

na území České republiky. 

 

2. Nízká informovanost občanů České republiky o přínosu řízené ekonomické 

migrace pro ekonomiku země 
 

Zlepšení povědomí o výhodnosti uvážlivě řízené ekonomické migrace je nezbytnou, nikoliv však 

jedinou podmínkou sociální akceptace pracovníků ze třetích zemí. Proto je třeba se zaměřit na 

zvýšení informovanosti veřejnosti o pozitivních aspektech ekonomické migrace pro ekonomiku 

země a životní úroveň občanů České republiky.  
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 
 
Popsané problémy a bariéry v oblasti zvýšení efektivity systému dalšího vzdělávání je nutno řešit 

v několika úrovních, na nichž se musí podílet stát, další aktéři i zaměstnavatelé a zaměstnanci. Ke 

zlepšení celkového stavu lidských zdrojů povedou jasně cílená opatření v klíčových tématech, jež 

byla definována v identifikovaných oblastech následovně.  

Pro rozpracování do Návrhu opatření Národní dohody byla vybrána následující klíčová témata:   

Oblasti Klíčová témata 

Počáteční vzdělávání   Podpora technického vzdělávání 

 Kariérové poradenství  

  Zvýšení kvality a rozsahu odborné přípravy na 

pracovišti: praxe, stáže, mobilita 

Další vzdělávání   Další profesní vzdělávání - Rekvalifikace 

 Národní soustava povolání / Národní soustava 

kvalifikací 

Tzv. společná témata celoživotního 

učení 

 Centra celoživotního učení  

 Poradní sbor pro rozvoj lidských zdrojů 

Řízená ekonomická migrace  Moderní a konzistentní legislativa pro řízenou 

ekonomickou migraci  
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Příloha 2 Národní dohody 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 NÁVRH OPATŘENÍ NÁRODNÍ 

DOHODY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Národní dohoda vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního 

dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ 

 

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00013 
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KLÍČOVÉ TÉMA 1: PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Globální cíl: Zlepšit vztah mladé generace k matematice, přírodním vědám, k technice, k technickým 

oborům a k řemeslům. 

Cíle: 

 Zatraktivnění výuky matematiky, fyziky a chemie na ZŠ a na SŠ s větším důrazem na praktické aplikace 

 Zatraktivnění technických oborů 

 

Opatření: 

1.1. Změnit výuku matematiky, fyziky a chemie na ZŠ a na SŠ s větším důrazem na praktické 

aplikace a logiku. 

 

Úkoly v rámci opatření 1.1: 

1.1.1. Inovovat metodiku pro výuku matematiky (např. Hejného metoda), fyziky, chemie a programování. 

Zajistit zadání zpracování odpovídajících pomůcek a učebnic jako rozšíření nabídky pro školy. Více 

zdůraznit proaktivní cvičení, vedení k logickému uvažování, navádění k tomu, aby žáci našli řešení 

sami, atp. 

1.1.2. Dle nové metodiky změnit přípravu budoucích učitelů na pedagogických fakultách i v učitelských 

směrech na dalších VŠ pro výuku předmětů matematika, fyzika, chemie na ZŠ a na SŠ, s důrazem na 

atraktivní a moderní formy výuky, využívání tabletů a praktické aplikace.  

1.1.3. Zvýšit podíl praxe ve školách při studiu na pedagogických fakultách i v učitelských směrech na dalších 

VŠ (ve vyšších ročnících až do 60 %). Praxi studentů učitelských směrů ve školách zavést již od 

prvních ročníků studia.   

1.1.4. Zavést povinné další vzdělávání stávajících pedagogů (např. v období tzv. vedlejších prázdnin) 

a v tomto smyslu upravit kariérní řád. Charakter přípravy: prezenční forma se zaměřením na praktický 

nácvik využití nových metod výuky matematiky, fyziky a chemie. 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném 

znění 

 Úprava Kariérního řádu pro pedagogické pracovníky 

 Finance na další vzdělávání pedagogů do škol a změnu metodiky výuky – možno využít prostředků z ESIF 

– OP VVV – PO3 – IP1 – SC1  

 

Zodpovědnost:  

MŠMT (návazně Akreditační komise VŠ programů, VŠ připravující budoucí učitele matematiky, fyziky 

a chemie).  

 

1.2. Zavést polytechnickou výchovu včetně nácviku manuální zručnosti v mateřských 

a základních školách.  

 

Úkoly v rámci opatření 1.2: 

1.2.1. Upravit RVP pro MŠ (ve vzdělávací oblasti 5.5. Dítě a jeho svět) – rozšířit nácvik manuálních zručností 

nejen pro environmentální výchovu. 

1.2.2. Upravit RVP pro ZŠ (ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce) – povinná volba okruhu Práce 

s technickými materiály či Design a konstruování. 

1.2.3. Zvýšit podíl nácviku manuální zručnosti (ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce) – min. v těchto 

okruzích:   

 Práce s technickými materiály  

 Design a konstruování 

 Pěstitelské práce a chovatelství 

 Provoz a údržba domácnosti,  

 Práce s laboratorní technikou 

1.2.4. Spolupracovat při realizaci uvedených okruhů s technickými SŠ, firmami a místními řemeslníky. 

1.2.5. Vytvořit podmínky pro efektivní spolupráci MŠ, ZŠ a SŠ se zaměstnavateli při zajišťování polytechnické 

výchovy.  

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Revize RVP předškolního vzdělávání 

 Revize RVP základního vzdělávání 



 

 

 

 

3 

 

 Zajištění financí do MŠ a ZŠ prostřednictvím měst a obcí, odpočtů pro zaměstnavatele při materiálně 

technickém zabezpečení polytechnické výuky ve školách, na konání výuky u zaměstnavatelů 

 Novela zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., v platném znění 

 Využití prostředků z ESIF – OP VVV – PO3 – IP1 – SC1 

 

Zodpovědnost: 

MŠMT, obce, zaměstnavatelská a odborová sdružení 

 

1.3. Finančně zabezpečit technické mimoškolní a zájmové činnosti. 
 

Úkoly v rámci opatření 1.3: 

1.3.1. Ve spolupráci se zaměstnavateli zajistit finančně a materiálně účast škol na matematických, 

fyzikálních a vědecko-technických soutěžích dětí a mládeže kofinancováním z dotačních programů 

MŠMT a dalších zdrojů. 

1.3.2. Zajistit účast škol a jejich žáků na odborných soutěžích v řemeslných a technických dovednostech, 

včetně mezinárodních dovednostních soutěží (např. Euroskills). 

1.3.3. Rozšířit možnosti zřizování stanic mladých techniků a obdobných zařízení např. i při ZŠ. 

1.3.4. Vytvořit podmínky k fungování technických kroužků v Domech dětí a mládeže a dalších institucí pro 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

1.3.5. Vytvořit podmínky pro zaměstnavatele k finanční a materiálně technické podpoře těchto aktivit 

v rámci kofinancování spolu se školami, popřípadě přímo s daným zařízením. 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání 

 Finance do ZŠ přes města a obce a do SŠ přes kraje 

 Novela zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., v platném znění (rozšíření daňové úlevy i na ZŠ) 

 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 Využití prostředků z ESIF – OP VVV – PO3 – IP1 – SC1 

 

Zodpovědnost:  

MŠMT ve spolupráci s MF, obce, zaměstnavatelská a odborová sdružení 

 
* Vazba na Klíčová témata Zvýšení kvality odborné přípravy na pracovišti: praxe, stáže, mobilita a na Kariérové poradenství 

 

1.4. Zajistit propagaci technických a řemeslných oborů.  
 

Úkoly v rámci opatření 1.4: 

1.4.1. Vymezit obory technického vzdělávání v SŠ a samostatně sledovat výkonové ukazatele oborů 

technického vzdělávání. 

1.4.2. Zvýšit propagaci oborů technických SŠ na ZŠ formou užší spolupráce SŠ a ZŠ. 

1.4.3. Rozšířit společné prezentace odborných vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů na veletrzích 

vzdělávání. 

1.4.4. Rozšířit společné prezentace odborných vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů na burzách práce. 

1.4.5. Rozšířit společné prezentace vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů na dnech otevřených dveří. 

1.4.6. Propagovat úspěšné uplatnění absolventů v domovských školách. 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Finance do ZŠ přes města a obce a do SŠ přes kraje 

 Využití prostředků z ESIF – OP VVV – PO3 – IP2 – SC5 (PO5 – TP) 
 

Zodpovědnost:   

MŠMT, kraje, obce, zaměstnavatelská a odborová sdružení 
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1.5. Zajistit kvalitu žáků a absolventů oborů středního odborného vzdělávání.  
 

Úkoly v rámci opatření 1.5: 

1.5.1. Zavést jednotný systém přijímacích testů pro maturitní obory z českého jazyka a matematiky. 

Stanovit minimální bodový zisk pro umožnění přijetí na příslušný maturitní obor.  

1.5.2. Zavést povinné maturitní zkoušky z matematiky dle požadavků Rámcových vzdělávacích programů. 

1.5.3. Zpracovat baterie testů dle uvedených modelů povinné maturitní zkoušky. 

1.5.4. Změnit systém financování středního odborného vzdělávání – např. zavést kombinaci oborových 

normativů na žáka a na třídu, uplatnit penalizační / bonifikační kritérium pro konkrétní SOŠ při 

ne/úspěchu absolventů na trhu práce. 

1.5.5. Důsledně optimalizovat humanitní školy / obory dle dlouhodobých identifikovaných celospolečenských 

potřeb (např. otevíráním některých oborů v delší než každoroční periodicitě). 

1.5.6. Zavést měření úspěšnosti SŠ (rating, resp. evaluace), tj. efektivitu a úspěšnost při přípravě 

absolventů, vycházející z reálných hodnocení zaměstnavatelů např. po jednom roce praxe absolventa. 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Úprava zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

 

Zodpovědnost:  

MŠMT, kraje 
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KLÍČOVÉ TÉMA 2: KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Globální cíl: Zajistit funkční systém kariérového poradenství zejména na úrovni počátečního vzdělávání 

s ohledem na trendy na trhu práce a na aktuální požadavky trhu práce. 

Cíle: 

 Zavedení funkčního systému kariérového poradenství na základních a středních školách  

 Realizace vzdělávacích programů pro kariérové poradce  

 Rozvoj Informačních a poradenských středisek (IPS) při ÚP ČR 

 

Opatření: 

2.1. Zavést samostatnou funkci kariérového poradce pro základní a střední školy (odděleno od 

funkce výchovného poradce), a systémově zakotvit pozici kariérového poradce v rámci 

systému vzdělávání a služeb zaměstnanosti, poskytovaných MŠMT a MPSV. 

 

Úkoly v rámci opatření 2.1: 

2.1.1. Vytvořit funkci specializovaného kariérového poradce pro všechny žáky druhého stupně základních 

škol se specifickým zaměřením na žáky 8. a 9. tříd a pro všechny žáky středních škol s úvazkem 

odpovídajícím celkovému počtu žáků školy (kariérový poradce je zodpovědný zejména za koordinaci 

výuky vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, profesní diagnostiku, exkurze na středních školách 

v regionu (pro ZŠ), individuální poradenství při výběru střední školy (pro ZŠ) a poradenství při volbě 

dalšího studia a zaměstnání (pro SŠ), exkurze na pracovištích firem v regionu, součinnost při zajištění 

povinné praxe žáků SŠ. 

2.1.2. Vyřešit formu spolupráce kariérového poradce se školou a formu financování služeb kariérového 

poradce – kariérový poradce jako zaměstnanec školy (člen týmu Školního poradenského pracoviště), 

který může mít na starosti více škol v regionu 

2.1.3. Schválit navržené profesní kvalifikace „Kariérový poradce“ pro vzdělávání a zaměstnanost. 

2.1.4. Vytvořit a standardizovat systém vzdělávání pro kariérové poradce v rámci počátečního i dalšího 

vzdělávání v souladu se schválenou profesní kvalifikací v rámci NSK. 

2.1.5. Vyškolit kariérové poradce pro ZŠ a SŠ. 

2.1.6. Definovat pravidla pro zapojení zaměstnavatelů do procesu kariérového poradenství ve školách. 

2.1.7. V rámci kariérového vzdělávání žáků využívat moderní metody a přístupy (např. Career Management 

Skills).   

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

 Úhrada nákladů ze státního rozpočtu (kapitola MPSV - APZ, kapitola MŠMT – regionální školství) 

 Využití prostředků z ESIF – OP VVV – PO3 – IP2 – SC5 

 

Zodpovědnost: 

MŠMT v součinnosti s Krajskými úřady / obcemi (návazně školami), zaměstnavatelská a odborová sdružení 

 

2.2. Personálně a systémově stabilizovat Informační a poradenská střediska. 
 

Úkoly v rámci opatření 2.2: 

2.2.1. Zajistit adekvátní a dlouhodobě stabilní personální obsazení IPS a referátů ÚP ČR, které se zabývají 

kariérovým poradenstvím a posílit vazby na zaměstnavatele. 

2.2.2. Posílit kariérové poradenství pro uchazeče o zaměstnání a specificky komplexní péče o mladé lidi 

s nízkou kvalifikací a dalšími druhy znevýhodnění.  

2.2.3. Nastavit úzkou spolupráci IPS s nově ustavenými kariérovými poradci pro školy, přesně vymezit okruh 

a obsah této spolupráce. 

2.2.4. Spolupracovat se středními školami v oblasti řešení problému předčasných odchodů ze vzdělávání. 

2.2.5. Aktualizovat rámcové metodické postupy pro práci IPS a referátů zprostředkování a poradenství 

(standardizace). 

2.2.6. Proškolit pracovníky IPS v aplikaci zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a ve 

využívání informací ze systémů NSP a NSK pro účely poradenství pro volbu a změnu povolání.  

2.2.7. Vybavit IPS moderními technologiemi a pomůckami pro atraktivní práci s klienty a zprostředkovávání 

aktuálních informací z prostředí světa práce a situace na trhu práce (ve spolupráci se 

zaměstnavatelskými organizacemi).  
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Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Navýšení prostředků kapitoly  MPSV ve státním rozpočtu  

 Intervence v rámci ESIF – proškolení odborných pracovníků, jejich zajištění v rámci projektů, zpracování 

metodických postupů, materiální a technické vybavení 

 Novela zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění 

 Využití prostředků z ESIF – OP Z – PO1 – IP1.4 
 

Zodpovědnost:   

MPSV / ÚP ČR, MŠMT 

 

2.3. Využít společných prezentací vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů na veletrzích 

vzdělávání, burzách práce, dnech otevřených dveří, propagace úspěšného uplatnění 

absolventů, atd.  

 
* Vazba na Klíčové téma: Podpora technického vzdělávání, opatření č. 1.4 

 

2.4. Dopracovat a provázat existující informační systémy pro získávání relevantních dat pro 

kariérové poradenství, dopracovat funkcionality těchto systémů, včetně nástrojů pro 

tvorbu kvalitních predikcí budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce. 

 
* Vazba na Klíčové téma: Rekvalifikace, Opatření 4.: Zavést periodickou predikci kvalifikačních potřeb trhu práce 

 

Úkoly v rámci opatření 2.4: 

2.4.1. Provést analýzu existujících informačních zdrojů pro kariérové poradenství (NSP, ISTP, videa 

jednotlivých povolání – VIP kariéra a další projekty, OK systém, infoabsolvent.cz, vzdelavaniaprace.cz, 

apod.) a zpracovat návrh jejich propojení či integrovaného využívání. 
 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Intervence v rámci ESIF – proškolení odborných pracovníků, jejich zajištění (materiální, technické) 

v rámci projektů, zpracování metodických postupů, jejich zajištění v rámci projektů ESIF 

 Využití prostředků z ESIF – OP Z – PO1 – IP1.4 
 

Zodpovědnost:   

MPSV, ÚP ČR 
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KLÍČOVÉ TÉMA 3: ZVÝŠENÍ KVALITY A ROZSAHU ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA 

PRACOVIŠTI: PRAXE, STÁŽE, MOBILITA       

Globální cíl:  V učebních i maturitních oborech rozšířit spolupráci mezi školami a zaměstnavateli pomocí 

praxí, stáží a mobilit – pro žáky1, učitele i zaměstnance firem a podniků.  

Cíle:  

 Zkvalitnění a rozšíření odborné přípravy žáků na pracovištích (ve firmách) 

 Stáže učitelů na pracovištích  

 Rozšíření působení pracovníků z firem a podniků ve školách 

 Rozšíření osvětových aktivit i na rodiče dětí / žáků s cílem podpory řemeslných oborů 

 

Opatření: 

3.1. Vyhodnotit, aktualizovat a rozšířit možnost odpisů nákladů na vzdělávání při podpoře ZŠ 

a SOŠ ze strany zaměstnavatelů i na OSVČ bez zaměstnanců. 

 

Úkoly v rámci opatření 3.1: 

3.1.1 Navrhnout zavedení odpisů při nákladech na vzdělávání pro základní školy. 

3.1.2 Navrhnout vhodné nastavení částky odpisů z daňového základu výše uvedených subjektů v případě 

podpory ZŠ a SOŠ. 

3.1.3 Návazně navrhnout změny / rozšíření stávajícího systému tak, aby byl více motivující pro školy 

i zaměstnavatele, resp. aby odstranil dosavadní možné limitující nastavení vzájemné spolupráce. 

3.1.4 Zapojit zaměstnavatelská a odborová sdružení do přípravy návrhů k novele zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, v platném znění. 

3.1.5 Projednat a zapracovat navrhované změny do novely zákona (s) příslušným útvarem Ministerstva 

financí. 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu2, v platném znění, a souvisejících právních předpisů 

 Intervence v rámci ESIF: ano – provedení analýz, navržení změn 

 Využití prostředků z ESIF – OP VVV – PO3 – IP2 – SC3 

 

Zodpovědnost:  

MŠMT ve spolupráci s MF, MPO, MZe, zaměstnavatelskými a odborovými sdruženími 

 

3.2. Vyřešit postavení žáků SOŠ vykonávajících praxi na pracovišti, vytvořit vzorové smlouvy 

a určit výši tzv. odměny za produktivní činnost, stanovit možné zdroje financování, 

stipendia. 

 

Úkoly v rámci opatření 3.2: 

3.2.1. Vytvořit vzorové smlouvy mezi školou a zaměstnavatelem pro praxe žáků SOŠ při využití již 

existujících smluv vytvořených v rámci realizovaných projektů, např. v Sektorové dohodě pro obor 

doprava, zohlednit aspekty bezpečnosti práce (mj. vybavení žáků ochrannými pomůckami), pojištění 

odpovědnosti za škodu, lékařských prohlídek, apod. 

3.2.2. Stanovit výši odměny za produktivní činnost žáků vykonávajících praxi. Návrh na stanovení odměny 

za vykonanou praxi by se měl pohybovat na 50 % až 80 % odměny za příslušnou produktivní práci, 

nejméně však na 30 % státem určené minimální mzdě přepočtené na jeden den praxe žáka. 

3.2.3. Nastavit režim pro zapojení učitelů odborného výcviku / učitelů praktického vyučování v době praxí 

žáků ve firmách (např. vzdělávání, praxe u zaměstnavatele, odborný výcvik jiné skupiny studentů, 

atd.). 

3.2.4. Nastavit základní požadavky na učitele odborného výcviku.   

3.2.5. Nastavit základní požadavky na učitele praktického vyučování (popř. další zaměstnance, kteří povedou 

praxi žáků) a nastavit tzv. pedagogické minimum zaměstnancům, kteří ve firmách povedou praxi žáků. 

 

 
 

 

                                           
1 Žákem je chápán žák základní školy, žák vzdělávacího programu středního vzdělávání s výučním listem / žák vzdělávacího programu 

středního vzdělávání s maturitní zkouškou. 
2 Možnost vložení rovněž přímých výdajů spojených např. s propagací a výukou vybraných oborů vzdělávání 
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Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

 Novela vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. 

 Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném 

znění (zákon o pedagogických pracovnících), v platném znění 

 Související právní předpisy 

 

Zodpovědnost:  

MŠMT ve spolupráci s MPO, MZe a zaměstnavatelskými a odborovými sdruženími a dále MPSV z hlediska 

pracovně právních vztahů, za jejichž legislativní úpravu je odpovědné. 

 

3.3. Zavést Národní rámec pro odbornou přípravu na pracovišti. 

 

Úkoly v rámci opatření 3.3: 

3.3.1. Definovat modely spolupráce škol a zaměstnavatelů pro různé typy oborů (organizačně, obsahově, 

finančně). 

3.3.2. Formulovat standardy a postupy přípravy na pracovišti včetně proporce a rozsahu praxe, případně 

navrhnout úpravy RVP odborných oborů po obsahové a organizační stránce. Zejména vhodné ve 

vztahu k oborům s výučním listem a maturitním oborům s posílenou složkou praxe ve firmách (obory 

skupiny „L“). 

3.3.3. Vyškolit pedagogy k aplikaci vytvořených standardů a postupů. 

3.3.4. Jednotlivé modely pilotně ověřit. 

3.3.5. Stanovit minimální standardy pro vybavení dílen pro jednotlivé obory do RVP tak, jako je tomu 

například u elektrotechnických dílen, a řešit zdroje pro vybavení. 

3.3.6. Vytvořit pracovní jednotku v NSP a profesní kvalifikaci v NSK „Instruktor praktického vyučování“. 

3.3.7. Zajistit certifikaci Instruktorů praktického vyučování realizací příslušného kurzu a zkouškou z profesní 

kvalifikace „Instruktor praktického vyučování“. 
 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Intervence v rámci ESIF: ano – definování modelů spolupráce, formulace standardů, pilotní ověřování, 

vyškolení pedagogů, pilot – rámec kvality praxí. 

 Využití prostředků z ESIF – OP VVV – PO3 – IP2 – SC5 (SC3) 

 

Zodpovědnost:  

MŠMT ve spolupráci s MPO, MZe a zaměstnavatelskými a odborovými sdruženími a dále MPSV ve vztahu 

k odpovědnosti za NSP. 

 

3.4. Zavést stáže pedagogů u zaměstnavatelů, včetně vyřešení podmínek suplování, 

sebevzdělávání, odměn a bezpečnosti práce. 

 

Úkoly v rámci opatření 3.4: 

3.4.1. Vyřešit financování platu suplujícího učitele po dobu stáže kolegy u zaměstnavatele. 

3.4.2. Vyřešit související otázky se stáží ve škole i ve firmě, např. cestovné, bezpečnost práce apod. 

3.4.3. Vyřešit podmínky sebevzdělávání pedagogů. 

3.4.4. Formulovat vzorové smlouvy pro stáže pedagogů u zaměstnavatelů. 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

 Úprava kariérního řádu pedagogických pracovníků 

 Související právní předpisy 

 

Zodpovědnost:  

MŠMT ve spolupráci s MPO, MF, MZe a zaměstnavatelskými a odborovými sdruženími 
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3.5. Zvýšit počet odborníků z firem, kteří se podílejí na vyučování na středních odborných 

školách.   

 

Úkoly v rámci opatření 3.5: 

3.5.1. Vyřešit dofinancování platu odborníka z praxe, např. pomocí institutu podílu firmy na 

„pedagogické“ mzdě odborníka z praxe. 

3.5.2. Zavést status Odborníka z praxe. 

3.5.3. Vytvořit vzorové smlouvy pro Odborníky z praxe, kteří se účastní výuky. 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění 

 

Zodpovědnost:  

MŠMT ve spolupráci s MPO, MZe a zaměstnavatelskými a odborovými sdruženími a dále MPSV z hlediska 

pracovně právních vztahů, za jejichž legislativní úpravu odpovídá. 

 

3.6. Nastavit systém spolupráce středních odborných škol se zaměstnavateli 

a zaměstnavatelskými sdruženími při realizaci odborné přípravy svých studentů 

 

Úkoly v rámci opatření 3.6: 

3.6.1. Zajistit výměnu informací o zaměření školy (např. otevření nových oborů), potřebách praktické výuky 

a stáží a o potřebách na straně zaměstnavatelů. 

3.6.2. Organizovat pravidelná setkání studentů / pedagogů škol s pracovníky firem. 

3.6.3. Aktivně využívat informace škol, které mají zkušenosti se spoluprací se zaměstnavateli, stimulovat 

diseminační aktivity, eventuálně vybudovat regionální střediska podpory pro metodickou podporou 

spolupráce.   

 

Zodpovědnost: 

MŠMT, kraje ve spolupráci se zaměstnavateli, zaměstnavatelskými a odborovými sdruženími 

 
 
Související Klíčová témata: Podpora technického vzdělávání, Kariérové poradenství, Další profesní vzdělávání - Rekvalifikace 
(zejména v aspektu zjišťování potřeb na trhu práce), Centra celoživotního učení. 
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KLÍČOVÉ TÉMA 4: DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - REKVALIFIKACE 

 
Globální cíl: Rozvíjet systém dalšího vzdělávání dospělých prostřednictvím rekvalifikací jako jednoho 

z nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti. Tento systém musí komplexně zahrnovat všechny 

relevantní aktéry a flexibilně reagovat na krátkodobé a střednědobé potřeby na trhu práce a 

dlouhodobé prognózy na trhu práce České republiky.  

Cíle: 

 Zvýšení flexibility současného systému rekvalifikací 

 Zefektivnění realizace rekvalifikací 

 Zvyšování kvality a relevantnosti rekvalifikačních kurzů v návaznosti na potřeby trhu práce 

 

Opatření: 

4.1. Nastavit pružnější nákup rekvalifikací tak, aby se vycházelo zejména z potřeb konkrétních 

uchazečů či zaměstnavatelů v regionu.  

 

Úkoly v rámci opatření 4.1: 

4.1.1. Decentralizovat centrální nákup rekvalifikačních programů, resp. změnit minimálně na krajskou 

úroveň, pokud by byla nereálná úroveň vybraného Kontaktního pracoviště ÚP ČR. 

4.1.2. Obsah objednávky musí vycházet nejen ze stávajících, ale zejména z budoucích (očekávaných) potřeb 

trhu práce, a dále z dispozic uchazečů o zaměstnání – jejich stávající kvalifikace, dosavadní pracovní 

praxe, věku, zdravotního stavu, popř. dalších skutečností. 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 

 Novela zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, v platném 

znění 

 Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

 Související právní předpisy 

 

Zodpovědnost:   

MPSV,  MMR, ve spolupráci s GŘ ÚP ČR a MŠMT  

 

4.2. Zavést možnost úhrady kombinace rekvalifikačních programů a zkoušky z profesní 

kvalifikace ze strany ÚP ČR v případě, že rekvalifikační program je realizován v návaznosti na 

profesní kvalifikaci a zkoušen  v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace, a tato 

kombinace rekvalifikačních programů zvyšuje šanci na uplatnění na trhu práce, resp. je potřebná pro 

uplatnění na trhu práce. Zavést možnost úhrady i dílčí části rekvalifikace (modulu) nebo jen 

samostatné zkoušky ze strany ÚP ČR v případě, že klient potřebuje k získání kvalifikace jen část 

akreditovaného rekvalifikačního programu, popř. složení závěrečné zkoušky. 

 

Úkoly v rámci opatření 4.2: 

4.2.1. Rozšířit uznatelné náklady na rekvalifikace o úhradu zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované 

osoby.  

4.2.2. Změnit proces a průběh rekvalifikace s cílem přiblížit absolventa rekvalifikace potřebám trhu práce 

(realizace a úhrada kombinace vzdělávání a zkoušek dle NSK a zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění, možnost individuálně přistupovat k účastníkům při 

sestavování plánu rekvalifikace, modularizace vzdělávacích programů, úhrada i části rekvalifikačních 

programů nebo jen závěrečné zkoušky – každému pouze to, co mu chybí a potřebuje pro 

zaměstnatelnost / teorie, praxe, zkouška, vše dle potřeb klienta s důrazem na individuální přístup). 

4.2.3. Plány rekvalifikací uchazečů podřídit potřebám trhu práce a zaměstnavatelů, zapojit zaměstnavatele 

do praktické časti rekvalifikace. 

4.2.4. I nadále využívat, popřípadě vyhledávat možnosti širšího využití tzv. zvolené rekvalifikace, která 

umožňuje absolvování rekvalifikačních kurzů dle volby a konkrétních potřeb daného uchazeče o 

zaměstnání, resp. zájemce o zaměstnání. 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 

 Novela zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, v platném znění 
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 Novela zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých 

zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), v platném znění 

 Související právní předpisy 

 

Zodpovědnost:   

MPSV, GŘ ÚP ČR, MŠMT ve spolupráci se zaměstnavateli a zástupci vzdělávacích institucí poskytujících 

rekvalifikace. 

 

 

4.3. Systematicky rozšiřovat aktivity Úřadu práce ČR zaměřené na zaměstnavatele.  

 

Úkoly v rámci opatření 4.3: 

4.3.1. Navazovat na výsledky projektu „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“ dalšími projekty. 

4.3.2. Zabezpečit permanentní komunikaci se zaměstnavateli na úrovni Krajských poboček i vybraných 

Kontaktních pracovišť ÚP ČR s cílem zaměřit rekvalifikační aktivity a kariérové poradenství na stávající 

či budoucí potřeby zaměstnavatelů, komunikaci směřovat jak přímo na zaměstnavatele, tak na 

zaměstnavatelské svazy a asociace. 

4.3.3. Motivovat zaměstnavatele k aktivnímu přístupu při sdílení informací o budoucích potřebách v oblasti 

lidských zdrojů. 

4.3.4. Aktivně vyhledávat zaměstnavatele pro přímé zapojení do realizace rekvalifikačních programů. 

4.3.5. Spolupracovat se zaměstnavatelskými a odborovými sdruženími při osvětě o možnostech podpory 

ÚP ČR pro další profesní vzdělávání.  

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Aktualizace metodických pokynů ÚP ČR  

 Systémová opatření ÚP ČR 

 

Zodpovědnost:  

MPSV, GŘ ÚP ČR, zaměstnavatelská a odborová sdružení 

 

4.4. Zavést periodickou predikci kvalifikačních potřeb trhu práce jako rozhodujícího nástroje 

pro strategické plánování a rozhodování ze strany MPSV a MŠMT v oblasti počátečního a 

dalšího profesního vzdělávání. 

 

Úkoly v rámci opatření 4.4: 

4.4.1. Jasně delegovat odpovědnost garanta (MPSV) za krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé predikce 

potřeb trhu práce, který bude ve spolupráci s ostatními relevantními aktéry trhu práce (zejména 

zaměstnavateli) vydávat periodické zprávy, na jejichž podkladě bude možno směrovat vývoj 

počátečního a dalšího profesního vzdělávání (akreditace potřebných rekvalifikací) tak, aby odpovídalo 

požadavkům trhu práce.  

4.4.2. Definování směrů, zaměření a dalšího vývoje počátečního vzdělávání ze strany MŠMT s ohledem na 

(zejména dlouhodobé) predikce potřeb trhu práce.  

4.4.3. Vytvoření (provázání / dopracování současného) informačního systému pro získávání relevantních dat 

a pro tvorbu kvalitních predikcí na trhu práce. 

4.4.4. Využít IS pro bilanci dosavadních zkušeností a odbornosti uchazečů na ÚP ČR (rozšířit funkcionality 

IS jako nástroje pro porovnání nabídky a poptávky trhu práce např. umožnit vyhledávání potenciálních 

zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů dle určitých kritérií (jazyk, certifikáty, pracovní zkušenosti, 

atp.), a návazně získat CV vyhovujících nadefinovaným kritériím.  

4.4.5. Využít data ČSSZ v anonymizované podobě jako klíčová data pro predikci potřeb trhu práce.  

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (úkol musí být zadán zákonem) 

 Novela zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

 Související právní předpisy 

 Vytvoření systému je možné hradit z prostředků ESIF – OP Z – PO1 – IP 4 

 Nastavení systému predikce kvalifikačních potřeb na trhu práce hradit z prostředků ESIF 
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Zodpovědnost:  

MPSV, MŠMT, zaměstnavatelská a odborová sdružení 
 
 
* Související Klíčová témata: Opatření 6.1. Finanční a legislativní ukotvení Center celoživotního učení při jejich zakládání a dalším 
rozvoji při zohlednění potřeb zaměstnavatelů a při zvážení regionálních a národních potřeb a Kariérové poradenství 

 

4.5. Pokračovat v propojení zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 

v platném znění, s realizací rekvalifikací a aktivně pracovat se systémy NSP a NSK v oblasti 

působnosti ÚP ČR. 

 

Úkoly v rámci opatření 4.5: 

4.5.1. Přednostně využívat standardy NSK (vytvořené ve spolupráci se zaměstnavateli) z důvodu 

standardizace a kvality obsahu – akreditované rekvalifikační kurzy. 

4.5.2. Iniciovat tvorbu rekvalifikačních programů s aktivním zapojením zaměstnavatelů do přípravy 

(následně i realizace) praktické části rekvalifikace. 

4.5.3. U kurzů mimo rámec standardů NSK konzultovat obsah se zaměstnavateli z oboru a důsledně 

sjednocovat jejich akreditaci (obsah, počet hodin, způsob realizace).  

4.5.4. Praktickou část rekvalifikace realizovat ve spolupráci se zaměstnavateli, pokud možno, v reálných 

výrobních podmínkách v podnicích a u potenciálních zaměstnavatelů absolventů rekvalifikace, 

případně za jejich účasti. 

4.5.5. Nastavit pravidla a zavést průběžnou kontrolu kvality poskytovaných akreditovaných rekvalifikačních 

kurzů ze strany MŠMT, a to ve spolupráci s Úřadem práce ČR a zástupci zaměstnavatelů s důrazem 

na sledování jejich efektivity ve vztahu k trhu práce (možné zahájit studií proveditelnosti). 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Úprava Statutu a pravidel Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacích programů k provádění 

rekvalifikací 

 Související právní předpisy 

 

Zodpovědnost:  

MPSV, GŘ ÚP ČR, MŠMT ve spolupráci s Autorizujícími orgány, zaměstnavatelská a odborová sdružení  
 

 

4.6. Podporovat přednostně rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání zaměřených na 

získání konkrétní technické odbornosti v souladu s aktuálními požadavky trhu práce. 

 

Úkoly v rámci opatření 4.6:  

4.6.1. Plány rekvalifikací uchazečů podřídit potřebám trhu práce a zaměstnavatelů, zapojit zaměstnavatele 

do praktické časti rekvalifikace. 

 

Zodpovědnost:  

MPSV, GŘ ÚP ČR ve spolupráci se zaměstnavateli 

 
Pozn.: Pro úkoly 5 a 6 lze využít podporu z ESIF pro realizaci praxe a praktické zkoušky u zaměstnavatele – OP Z – OP1 – IP1.3 
(IP1.1). 

 

4.7. Nastavit systematické vzdělávání pracovníků ÚP ČR i zástupců zaměstnavatelů 

(personalistů) prohlubujícího jejich znalosti o existujících či nově vzniklých (popř. 

připravovaných) profesních kvalifikacích, akreditovaných rekvalifikačních kurzech 

a výstupech predikcí kvalifikačních potřeb. 

 

Úkoly v rámci opatření 4.7: 

4.7.1. Zvýšit přehled a znalosti pracovníků ÚP ČR o nejnovější nabídce rekvalifikačních kurzů, včetně jejich 

obsahu a vhodnosti pro konkrétního klienta, a dále o aktuálních a budoucích očekávaných potřebách 

na trhu práce. 

4.7.2. Systematicky seznamovat zástupce zaměstnavatelů s novými profesními kvalifikacemi obsaženými 

v NSK a s nabídkou akreditovaných kurzů. 

4.7.3. Zajistit spolupráci tvůrců profesních kvalifikací, vzdělavatelů akreditovaných kurzů a zaměstnavatelů. 

 

 



 

 

 

 

13 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela metodik ÚP ČR, popř. obdobných interních směrnic upravujících vzdělávání pracovníků ÚP ČR 

 

Zodpovědnost:   

MPSV, GŘ ÚP ČR, MŠMT, Akreditační komise pro rekvalifikační programy, zaměstnavatelská a odborová 

sdružení 
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KLÍČOVÉ TÉMA 5: NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ, NÁRODNÍ SOUSTAVA 

KVALIFIKACÍ 

Globální cíl: Pokračovat v rozvoji systémů NSP a NSK, udržovat je v aktuální podobě (s přímou účastí 

zaměstnavatelů prostřednictvím sítě sektorových rad) a všestranně podporovat využívání NSP 

a NSK zejména provazováním zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 

v platném znění, s dalšími právními předpisy. Nastavit a implementovat systém zajišťování 

kvality procesů dle zákona č. 179/2006 Sb. a systém zajišťování kvality dalšího vzdělávání. 

 

Opatření: 

5.1.  Průběžně doplňovat a aktualizovat registr povolání a registr profesních kvalifikací podle 

aktuálního vývoje na trhu práce a na základě podnětů zaměstnavatelů a dalších aktérů 

(v případě potřeby včetně profesních kvalifikací na vyšší úrovni, tj. 5 až 7). 

 

Úkoly v rámci opatření 5.1: 

5.1.1. Sjednotit proces aktualizace obou soustav.  

5.1.2. Zpracovat plán tvorby prvků NSP a NSK pro každý rok. 

5.1.3. Zajistit plán finančně, personálně a organizačně. 

 

Zodpovědnost:  

MŠMT, MPSV, zaměstnavatelská a odborová sdružení 

 

5.2. Dokončit tvorbu úplných profesních kvalifikací a zajistit průběžný transfer těchto informací 

k tvůrcům vzdělávacích programů počátečního vzdělávání a jejich implementaci do RVP 

i ŠVP. 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

 

Zodpovědnost:  

MŠMT, zaměstnavatelská a odborová sdružení 
 

5.3. Zajistit efektivní a motivující podmínky k systému uznávání a ověřování výsledků dalšího 

vzdělávání.  
 
Úkoly v rámci opatření 5.3: 

5.3.1. Zavést možnost získání osvědčení prostřednictvím zkoušek z úplných profesních kvalifikací cestou 

dalšího vzdělávání (rozšíření zákona č. 179/2006 Sb. i na ÚPK) bez získání stupně vzdělávání. 

5.3.2. Legislativně ukotvit propojení zákona č. 179/2006 Sb. s resortními právními předpisy.  

5.3.3. Nastavit podmínky účasti, ověřit a plošně zavést mechanismy kontroly kvality autorizovaných osob a 

zkoušek zapojením zaměstnavatelů s využitím sítě sektorových rad. 

5.3.4. Zavést mechanismus kontroly kvality dalšího vzdělávání s využitím samoregulačních mechanismů 

(rating vzdělávacích institucí). 

5.3.5. Systémově propojit zákon č. 179/2006 Sb. s realizací rekvalifikací a aktivně pracovat se systémy NSP 

a NSK v oblasti působnosti Úřadu práce ČR. 

5.3.6. Zvýšit transparentnost zabezpečení zkoušek předložením „manuálu průběhu a materiálně-

technického zabezpečení zkoušky“ žadatelem o autorizaci. 

5.3.7. Povinně poskytovat informace autorizovanými osobami přes informační systém ISKA. 

5.3.8. Iniciovat rozšíření možnosti odpočtu úhrady za zkoušku z daňového základu i na zaměstnavatele, kteří 

uhradí náklady zkoušek za své zaměstnance. 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Věcná novela zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění 

 Novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění 

 Využití prostředků z ESIF – OP Z – PO1 – IP 1.4 
 

Zodpovědnost:  

MŠMT ve spolupráci s autorizujícími orgány, s MF, ÚP ČR, zaměstnavatelská a odborová sdružení, sektorové 

rady 
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KLÍČOVÉ TÉMA 6:  CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ NOSNÝCH OBORŮ VČETNĚ 

NÍZKOKAPACITNÍCH OBORŮ S NADREGIONÁLNÍM VÝZNAMEM 

(CCU) 

Globální cíl: Zajistit vznik a další rozvoj Center celoživotního učení, zohledňujících potřeby zaměstnavatelů 

při zvážení regionálních a národních potřeb, přičemž CCU rozvíjet přednostně u již existujících 

infrastruktur odborných škol. 

Cíle: 

 Rozvoj současných a zakládání nových Center celoživotního učení při respektování potenciálu 

jednotlivých regionů ČR a při využití technických i personálních infrastruktur středních odborných škol 

 Zamezení „vymírání“ některých tradičních nebo nízkokapacitních oborů / profesí  

 Úzká spolupráce CCU se zaměstnavateli a zástupci veřejných služeb zaměstnanosti 
 

Opatření: 

6.1. Finanční a legislativní ukotvení Center celoživotního učení při jejich zakládání a dalším 

rozvoji při zohlednění potřeb zaměstnavatelů a při zvážení regionálních a národních potřeb.  
 

Úkoly v rámci opatření 6.1: 

6.1.1. V návaznosti na analýzu kvalifikačních potřeb na národní úrovni zajistit analýzu na úrovni regionu 

a vytipovat existující vzdělávací zařízení, která by mohla působit jako CCU pro nosné obory regionu.  

6.1.2. Na základě analýzy případně založit nová CCU nosných oborů tam, kde neexistují. 

6.1.3. Podpořit existující CCU v rozvoji chybějících kompetencí (poradenství, spolupráce s dalšími 

vzdělavateli). 

6.1.4. Zpracovat metodické postupy pro institucionální uchopení CCU a jejich činnost (analýza vzdělávacích 

potřeb, vzdělávání dospělých a rekvalifikace, spolupráce se zaměstnavateli při analýze kvalifikačních 

potřeb i při realizaci vzdělávání, spolupráce s dalšími vzdělavateli, kariérové poradenství, využívání 

motivačních pracovišť, prevence předčasných odchodů ze vzdělávacího procesu). 

6.1.5. Zpracovat metodické postupy pro využití fyzického zázemí existujících škol (budovy, odborná školicí 

pracoviště, vybavení). 

6.1.6. Stanovit, dle jakého zákona budou CCU zřizována a financována (zpracovat model spolufinancování 

založení CCU a jeho provozu – kraj, ÚP ČR, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce).  
 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

 Využití prostředků z ESIF – OP PIK PO2 – 2.4 
 

Zodpovědnost:  

MŠMT ve spolupráci s MPSV, kraji, zaměstnavatelskými a odborovými sdruženími (s využitím sektorových 

rad). 
 
* Související opatření: Zavést periodickou predikci kvalifikačních potřeb trhu práce jako rozhodujícího nástroje pro strategické 

plánování a rozhodování ze strany MPSV a MŠMT v oblasti počátečního a dalšího profesního vzdělávání. 

 

6.2. Spolupráce Center celoživotního učení s ÚP ČR a jejich zapojení do poskytování 

rekvalifikací a zajišťování dalšího vzdělávání 
 

Úkoly v rámci opatření 6.2: 

6.2.1. Zlepšit vzájemnou informovanost o službách a aktivitách poskytovaných CCU a ÚP ČR. 
6.2.2. Využívat, kromě existujících poskytovatelů vzdělávání, CCU a jejich partnery (i podniky) při 

poskytování rekvalifikací. 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

 Využití prostředků z ESIF – OP Z – PO1 – IP1.4 

 

Zodpovědnost:  
MPSV, MŠMT, ÚP ČR, kraje (ve spolupráci s centry / školami) 

 

 



 

 

 

 

16 

 

 

6.3. Vyřešit problematiku nízkokapacitních oborů s celonárodní působností. 

 

Úkoly v rámci opatření 6.3: 

6.3.1. Vytipovat všechny nízkokapacitní obory a profese na celorepublikové úrovni. 

6.3.2. Navrhnout účinný centrální postup pro zabránění „vymírání“ úzkoprofilových oborů. 

6.3.3. Zajistit daňovou uznatelnost nákladů na vyslání pracovníka do vybraných zařízení zajišťujících 

vzdělání v příslušném úzkoprofilovém oboru a právně ošetřit závazek na setrvání ve vysílající 

organizaci po ukončení studia. 

6.3.4. Zajistit, že středním školám, které realizují další vzdělávání, nebude z rejstříku vyřazen obor, přestože 

tento obor nebyl v rámci počátečního vzdělávání již 3 roky otevřen. 

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Využití prostředků z ESIF – OP VVV – PO3 – IP2 – SC5 

 

Zodpovědnost:  

Sektorové rady a MŠMT, zaměstnavatelská a odborová sdružení 

 

 

6.4. Umožnit vstup firem do již existujících středních odborných škol (transfer). 

 

Úkoly v rámci opatření 6.4: 

6.4.1. Metodicky podpořit vstup firem do středních odborných škol. 

6.4.2. Odstranit a dořešit legislativní bariéry vstupu firem do již existujících středních odborných škol. 

6.4.3. Navrhnout optimální model financování firemních škol. 
 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Novela zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

 Související právní předpisy 

 Využití prostředků z ESIF – OP VVV – PO3 – IP2 – SC5 
 

Zodpovědnost:  

MŠMT, zaměstnavatelská a odborová sdružení 
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KLÍČOVÉ TÉMA 7: PORADNÍ SBOR PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Globální cíl: Vybudovat funkční průřezový poradní a expertní orgán zabývající se politikou rozvoje lidských 

zdrojů jako jedním ze základních pilířů ekonomiky. 

Cíle: 

 Sjednocení roztříštěných přístupů a pohledů na rozvoj lidských zdrojů, zejména pohledu vzdělavatelů 

(rozvoj osobnosti, rovnost vzdělávacích příležitostí, pedagogické přístupy), školské sféry a sociálních 

partnerů a pohledu jednotlivých ministerstev (MPSV, MŠMT, MV, MPO, atd.). 

 Garantování jednotnosti a relevantnosti kroků v oblasti rozvoje lidských zdrojů na národní úrovni a 

zajištění multiplikačních efektů jednotlivých kroků. 

 

Opatření: 

7.1. Zakotvit a určit postavení Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů jako platformy pro 

vzájemné informování, výběr problémů k řešení, vyjasňování postojů a koordinaci všech 

aktérů, jejichž činnost se dotýká problematiky RLZ. 
  
Úkoly v rámci opatření 7.1: 

7.1.1. Založit Poradní sbor pro rozvoj lidských zdrojů jako stálý expertní orgán u Rady hospodářské a sociální 

dohody (RHSD).  

7.1.2. Souběžně analyzovat činnosti pracovních týmů a skupin v rámci RHSD zabývajících se lidskými zdroji, 

vzděláváním, zaměstnaností, a návazně sloučit společné agendy a zamezit duplicitám v provádění 

aktivit. 

7.1.3. Vypracovat analýzu činnosti a působnosti existujících poradních sborů, pracovních skupin, expertních 

skupin, sektorových rad, apod. v oblasti RLZ, které působí kupříkladu při krajích, ÚP ČR, atd. a 

navázání spolupráce a nastavení kooperace. 

7.1.4. Upravit článek 2 Statutu RHSD a vymezit stálý Poradní sbor pro rozvoj lidských zdrojů, věcně vymezit 

agendu a působnost poradního sboru / nebo legislativní ukotvení Poradního sboru vlády pro RLZ. 

7.1.5. Vypracovat Jednací řád Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů RHSD v souladu se zřízením 

Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů. 

7.1.6. Zajistit vhodné personální obsazení Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů tak, aby bylo 

zabezpečeno jeho tripartitní zastoupení s ohledem na zastoupení uznávaných odborníků v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů a zajištěna efektivní činnost vytvořeného Poradního sboru. 

 

Navrhované složení (bude upřesněno v procesu vytváření Poradního sboru): 

 Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 

Hospodářská komora České republiky, Agrární komora ČR 

 Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů  

 Zástupci státní správy a samosprávy (MŠMT, MPSV, MPO, MZe, MV, MMR, AK ČR, SMO ČR) 

 Zástupci vzdělavatelů  

 Nezávislí odborníci v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti  

Celkový počet členů by se měl pohybovat kolem 15. Na jednání by s ohledem na diskutovaná témata mohli 

být přizváni také externí experti. Členové Poradního sboru musí být fundovaní a respektovaní zástupci těchto 

institucí, kteří uplatňují aktivní přístup a zájem o problematiku. Musejí přicházet s návrhy a být schopni 

a ochotni prosazovat tyto návrhy v rámci svých institucí a vůči příslušným aktérům. 

 

7.1.7. Jmenovat předsedu Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů – schválení Plenární schůzí RHSD. 

7.1.8. Stanovit interval jednání Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů na 1x za tři měsíce, tj. 4x ročně. 

Nad rámec jednání Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů by bylo vhodné alespoň 1x ročně 

uspořádat setkání představitelů Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů s reprezentanty funkčních 

Krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů, zástupců sektorových rad a vzdělávací sféry. 

7.1.9. Zřídit sekretariát Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů při RHSD (1 osoba) a zajistit financování 

sekretariátu (technické vybavení – prostředky ESIF / IROP, tripartitní fond, garančně příslušná 

ministerstva v rámci současných činností a rozpočtů). 

7.1.10. Ustanovit expertní týmy Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů (Krajské rady pro rozvoj lidských 
zdrojů – regionální pohled, sektorové rady – odvětvová struktura). 

7.1.11. Zřídit samostatné webové stránky pro uveřejňování informací souvisejících s prací Poradního sboru 

pro rozvoj lidských zdrojů, termínů a materiálů (prostředky ESIF / IROP). 
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Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Upravení článku 2 Statutu RHSD o zřízení Expertního týmu pro rozvoj lidských zdrojů a návazná úprava 

Jednacího řádu RHSD  

 Zajištění financování sekretariátu Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů (např. mzdové náklady, 

vybavení kanceláře, technické zajištění, webová stránka, publikace / letáky informativního 

a propagačního charakteru), kombinací prostředků sociálních partnerů např. tripartitní fond 

 

Zodpovědnost:   

RHSD – výkonná místopředsedkyně RHSD 

 

7.2. Zajistit úzkou návaznost Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů na existující krajské 

struktury působící v oblasti lidských zdrojů, na zástupce vzdělávací sféry a využít odborné 

a administrativní zázemí sektorových rad. 

  

Úkoly v rámci opatření 7.3: 

7.2.1. Zabývat se agendou Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů na pozicích reprezentantů 

zaměstnavatelů, zaměstnanců a vzdělávacích institucí, jichž se projednávaná témata bezprostředně 

týkají. 

7.2.2. Zapojit reprezentanty odvětví sdružených v sektorových radách do spolupráce (i formou individuálních 

expertů) s Poradním sborem (resp. expertní týmy Poradního sboru) a využít jejich podnětů pro 

zařazování témat na jednání Poradního sboru a projednávání jejich doporučení, zejména těch 

s přesahem do oblastí trendů vývoje ekonomiky a budoucích potřeb na trhu práce. 

7.2.3. Sledovat agendu Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů a aktivně doručovat závěry a doporučení 

členům Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů.  

 

Možná témata k projednání: 

 Podpora spolupráce vzdělávacích institucí a podniků 

 Řešení center odborné přípravy 

 Propagace technických a řemeslných oborů 

 Úprava systému dalšího vzdělávání 

 Využití prostředků z ESIF 

 Sektorové fondy 

 Trendy vývoje ekonomiky 

 Požadavky na trhu práce 

 Zavedení pobídek k využívání flexibilních forem zaměstnávání 

Systémové uchopení a nastavení pravidel tak, aby RVP byly vytvářeny jednak s ohledem na potřeby světa 

práce, ale také s ohledem na budoucí potřeby, trendy a vývoj jednotlivých sektorů (vzdělávání musí odrážet 

trendy technologie a tomu odpovídající kompetence). 

 

7.2.4. Využít odborné zázemí, které bylo vytvořeno kolem sektorových rad. 

7.2.5. Prostřednictvím např. Teritoriálních paktů zaměstnanosti zajistit regionální pohled na potřeby a nároky 

lidských zdrojů v regionu.  

 

Zodpovědnost:   

RHSD  
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KLÍČOVÉ TÉMA 8: ŘÍZENÁ EKONOMICKÁ MIGRACE ZE TŘETÍCH ZEMÍ       

Globální cíl: Modernizovat a stabilizovat legislativu upravující přijímání kvalifikovaných pracovníků ze 

třetích zemí, zlepšit vnímání ekonomické migrace veřejností.  

Cíle:  

 Dosažení vstřícnější legislativy a zpružnění trhu práce – komplexní modernizace, zjednodušení a 

stabilizace legislativy povolování pobytu a zaměstnání cizinců ze třetích zemí na území ČR 

 Další zefektivnění administrativních procesů pro vydávání a prodlužování příslušných povolení, 

legislativní zakotvení stávajících zvláštních projektů  

 Zlepšení informovanosti veřejnosti o pozitivních aspektech ekonomické migrace  

 

Opatření: 

8.1. Připravit a přijmout nové zákonné úpravy podmínek vstupu a pobytu cizinců ze třetích zemí 

na území České republiky. 

 

Úkoly v rámci opatření 8.1: 

8.1.1. Nalézt řešení otázek stávající úpravy zaměstnaneckých karet vnímaných adresáty normy jako 

problematické. 

8.1.2. Spolupracovat s příslušnými resorty (zejména MV) na principech i detailech nové zákonné úpravy, 

která by alespoň: 

 implementovala nové směrnice EU (převedení v rámci společnosti [2014/66/EU], sezónní 

pracovníci [2014/36/EU]),  

 zakotvila některé dnes legislativně neformalizované procesy (Fast-Frack, Welcome Package for 

Investors),   

 a současně zpřehlednila a zjednodušila stávající úpravu zatíženou mj. mnoha novelizacemi. 

8.1.3. Vést statistiku a vyhodnotit fungování zjednodušené povolovací procedury tzv. zácviků. 

8.1.4. Souběžně vést diskusi s příslušnými resorty (MV, MPSV, MPO, MZV) o možných dalších zjednodušeních 

procesů povolování vstupu a pobytu cizinců ze třetích zemí na území ČR v rámci ekonomické migrace 

– zaměstnanecké karty, modré karty, povolení k zaměstnání, zácvik, popř. podnikání, např. při 

inspiraci novými úpravami jiných zemí v rámci EU i mimo ni a se zohledněním analýz v rámci opatření 

2. a vyhodnocení fungování zjednodušené procedury tzv. zácviků a stávajících legislativně 

neformalizovaných procesů.  

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 

 Legislativní změny – nová úprava v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně 

některých zákonů, v platném znění, (resp. nový zákon o pobytu cizinců na území ČR) 

 Související úprava zákona o zaměstnanosti 

 

Zodpovědnost:  

MPSV ve spolupráci s MV, MPO a MZV, zaměstnavatelská a odborová sdružení 

8.2. Zlepšit informovanost veřejnosti o pozitivních aspektech ekonomické migrace.  

 

Úkoly v rámci opatření 8.2: 

8.2.1. Zajistit zpracování specifických analýz ekonomických důsledků ekonomické migrace (pozitivní 

a negativní vlivy reálné i očekávané v případě uvolnění přístupu cizinců ze třetích zemí na trh práce). 

8.2.2. Vyhodnotit efekty ekonomické migrace pro ekonomiku České republiky (předpoklad převahy přínosů 

nad negativními důsledky) za účasti různých dotčených resortů, zástupců zaměstnavatelů i odborů.  

8.2.3. Zajišťovat informovanost o pozitivních důsledcích ekonomické migrace (včetně diskuse o negativních 

důsledcích a možnostech jejich řešení), v koordinaci s Poradním sborem pro rozvoj lidských zdrojů. 

8.2.4. Připravit cílené informačně / diskusní semináře (např. v Poslanecké sněmovně a Senátu).  

8.2.5. Zapojit veřejně známé osobnosti byznysu popř. politiků do představení výsledků vyhodnocení. 

8.2.6. Zapojit média (např. informační kampaň, tiskové konference).   

 

Podstatné změny legislativního i nelegislativního charakteru: 
 ESIF – OP Z – PO1 – IP4 – SC1 

 

Zodpovědnost:  
MPSV ve spolupráci s MV, MPO a MF, za účasti zaměstnavatelských a odborových sdružení, Poradní sbor pro 

RLZ 
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Seznam zkratek  
 

APZ   - Aktivní politika zaměstnanosti 

CCU   - Centrum celoživotního učení 

ČSSZ   - Česká správa sociálního zabezpečení 

ESIF   - Evropské strukturální a investiční fondy 

GŘ ÚP   - Generální ředitelství Úřadu práce ČR 

IP     - investiční priorita 

IPS   - Informační a poradenská střediska 

IROP    - Integrovaný regionální operační program 

IS   - Informační systém 

KoP ÚP  - Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR 

KrP ÚP   - Krajská pobočka Úřadu práce ČR 

MD   - Ministerstvo dopravy ČR 

MF   - Ministerstvo financí ČR 

MMR   - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MPO   - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MPSV   - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MŠ   - mateřská škola 

MŠMT   - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

MV   - Ministerstvo vnitra ČR 

MZ   - Ministerstvo zdravotnictví ČR 

MZe   - Ministerstvo zemědělství ČR 

MZV   - Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

NSK   - Národní soustava kvalifikací 

NSP   - Národní soustava povolání 

OP PIK   - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP VVV   - Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 

OP Z    - Operační program Zaměstnanost 

OSVČ   - osoba samostatně výdělečně činná 

PK   - profesní kvalifikace 

PO    - prioritní osa 

RHSD   - Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita) 

RLZ   - rozvoj lidských zdrojů 

RVP   - rámcový vzdělávací program 

SC    - specifický cíl 

SMO   - Svaz měst a obcí ČR 

SOŠ   - střední odborná škola 

SŠ   - střední škola 

ŠVP   - školní vzdělávací program 

TZP   - teritoriální pakty zaměstnanosti 

ÚPK   - úplná profesní kvalifikace 

VŠ   - vysoká škola 

ZŠ   - základní škola 


