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ÚVOD 
Aktuální podíl počtu nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji na celkové pracovní síle 

činí 6,15 %. Vývoj nezaměstnanosti ve středních Čechách je velice podobný vývoji 
nezaměstnanosti v celé České republice. Situaci na trhu práce ve všech okresech kraje bylo 

možno z hlediska vývoje nezaměstnanosti považovat za stabilizovanou, ale ke konci roku 

2013 a k 31. lednu 2014 došlo k rapidnímu až neočekávanému růstu všech ukazatelů 

registrované nezaměstnanosti. Zaznamenána byla rekordní nezaměstnanost od vzniku ČR. 

 
Ve vzdělanostní struktuře uchazečů o zaměstnání v roce 2014 ve Středočeském kraji převažuje 

kategorie uchazečů se středním odborným vzděláním s výučním listem (24 584 uchazečů, tj.: 39,86 % 

všech uchazečů o zaměstnání), kategorie se základním vzděláním (v evidenci Úřadu práce ČR 16 248, 

tzn. 26,34 % všech uchazečů o zaměstnání) a kategorie uchazečů s úplným středním odborným 
vzděláním s maturitou (bez vyučení), kterých bylo ke konci roku 11 860 (19,23 % všech uchazečů 

o zaměstnání). 

 

Vývoj počtu žáku - v loňském roce probíhalo ve 

Středočeském kraji základní vzdělávání v 529 

základních školách, v nichž se učilo 101 822 žáků.  

V oborech vzdělání na 34 víceletých gymnáziích 

studovalo 11 977 žáků. Podíl žáků nižšího stupně 

víceletých gymnázií na celkovém počtu žáků v 

ročnících základních škol  odpovídajících druhému  

stupni základních škol činil 10,9 %. Střední 

odborné vzdělávání s maturitní zkouškou (obory 

SOŠ - M) a střední odborné vzdělávání s maturitní 

zkouškou a odborným výcvikem (obory SOU - L/0) 

navštěvovalo 17 090 žáků. Střední vzdělávání 

s výučním listem – odborné (obory SOU, OU - H, 

E) pak uvítalo 9 495 žáků. 

 
 

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU 
 

Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj je zaměřena na související obory Mechanik 

nákladních aut a autobusů a Řidič nákladní dopravy se zaměřením na speciální tahače přepravující 

osobní a nákladní vozy a další stroje. Výroba osobních aut a stabilně fungující koncepce navazujících 

podniků vyrábějících automobilové díly a přilehlá logistická skladová centra je stěžejním průmyslovým 

odvětvím ve Středočeském kraji a nákladní doprava je jeho nezbytnou součástí. 

 

Spolupráce zaměstnavatelů a škol 

Informace získané z uskutečněných polostrukturovaných rozhovorů se zástupci zaměstnavatelů 

kopírují standardně zjišťovaná fakta z šetření zástupců zaměstnavatelů, sociálních partnerů či 

konkrétně zaměřených projektů v oblasti problematiky rozvoje lidských zdrojů. Zaměstnavatelé 

nejčastěji zmiňují problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků, kteří na trhu práce nejsou 

k dispozici vůbec nebo mají nevhodné teoretické a praktické dovednosti získané ze škol.  

Problémem se ukázaly být i nedostatečné praxe studentů a učňů z hlediska kvality i délky. Na příkladu 

oboru údržby a oprav motorových vozidel se projevilo špatné nastavení praxí studentů a učňů ve 

školách. Školy většinou nedisponují odpovídajícím technickým vybavením a mnohdy preferují 

praktickou výuku studentů ve vlastních dílnách. Studenti pak přicházejí do firem se znalostmi, které 

však vůbec nemohou využít. Praxe ve firmách bývají velmi krátké (u středních odborných škol 

s maturitou se jedná o čtrnáct dní, lépe jsou na tom učňovské obory). Firmy jsou ochotné se školami 

na řešení tohoto problému spolupracovat finančně i hmotně (zapůjčení či poskytnutí odpovídající 

techniky).  
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Spolupráce zaměstnavatelů a Úřadu práce ČR 

Realizované rozhovory ukázaly, že uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR disponují 

poměrně slušným portfoliem rekvalifikací / certifikátů (svářečské oprávnění, řidičská oprávnění, 

vysokozdvižný vozík, atd.). To zaměstnavatelé vnímají velmi pozitivně, a je proto žádoucí tento trend 

podporovat a maximálně využít při řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů. 

Ve Středočeském kraji funguje poměrně úzká spolupráce s Úřadem práce ČR při obsazování pozic 

řidiče ve firmách a zaměstnavatelé zároveň projevili zájem o rozšíření spolupráce. 

 

Image oborů (Mechanik nákladních aut a autobusů a Řidič nákladní dopravy)  

Zaměstnavatelé se shodují, že jsou schopni a ochotni si uchazeče o zaměstnání na svoje náklady 

zaškolit. Pro mnohé z těchto profesí neexistují ani odpovídající obory vzdělání. Firmy se ale stále 

potýkají s neochotou lidí pracovat v tomto oboru, i přes (u některých zaměstnavatelů) poměrně 

motivující finanční ohodnocení nebo jiné zaměstnanecké benefity. Důvodem jsou jednak velmi těžké 

pracovní podmínky, jednak nepopularita technických oborů a dlouhodobě „negativně“ vytvářené PR 

výučním oborům jako takovým. 

Firmy uvedly, že i přes jejich finančně náročné snahy o PR oboru (např. oslovování žáků na základních 

školách, pořádání exkurzí, poskytování stipendijních programů studentům) se nedaří negativní image 

změnit a postižené obory otevřít (zájemců se hlásí příliš málo nebo žádní). V otevíraných oborech pak 

mezi sebou firmy o absolventy v podstatě „bojují“. Ze strany zaměstnavatelů se pak jedná nejen 

o finančně, ale hlavně časově náročnou činnost. Proto je žádoucí výrazněji zapojit sociální partnery 

(Krajský úřad, zaměstnavatelské svazy, Krajská hospodářská komora a další).  

Krajský úřad podporuje stipendijními programy pouze vytipované obory (např. elektrikář, klempíř, 

mechanik strojů a zařízení, strojní mechanik nebo zedník), podobná podpora od zaměstnavatelů je 

malá a spíše nahodilá.  

 

Hlavní problémy zaměstnavatelů v autodopravě  

 Nedostatek kvalifikovaných (technických) pracovníků 

 Nevyhovující komunikace se školami 

 Krátká a nekvalitní praxe studentů  

 Neodpovídající obory středních odborných škol a učňovských učilišť 

 Malá publicita a podpora oboru 
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I. Strategická část regionální 
sektorové dohody 

Záměrem Regionální sektorové dohody pro Středočeský kraj je propojit aktéry ovlivňující 

trh práce a vytvořit tak funkční platformu pro jejich efektivní spolupráci, díky níž bude lépe 

uspokojována poptávka po kvalifikované pracovní síle v oborech mechanik nákladních aut, 

autobusů a zemědělských strojů a v oboru řidič nákladní dopravy se zaměřením na speciální 

tahače přepravující osobní a nákladní vozy a další stroje. 

 

 

 Cíle RSD: 

1. cíl Posílení spolupráce mezi zaměstnavateli, středními školami a základními školami 

Opatření 

1.1 Docílit spolupráce při náboru nových žáků na příslušné střední škole a při propagaci 

1.2 Přispět k modernizaci a doplnění školních vzdělávacích programů 

1.3 Zlepšit a zacílit praktickou výuku 

1.4 Zajistit výměnu informací a společný postup mezi dotčenými subjekty 

 

2. cíl Posílení spolupráce mezi zaměstnavateli a Úřadem práce ČR 

Opatření 

2.1 Zprostředkovat výměnu informací ohledně fungování dotačních programů Úřadu práce ČR na 

vzdělávání 

2.2 Zajistit výměnu informací týkajících se volných míst 

2.3 Nastavit spolupráci při výběru, motivaci a rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání 
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II. Operativní část regionální 
sektorové dohody 
 

Pro řešení problematiky v oblasti rozvoje lidských zdrojů a pro dosažení cílů uvedených v I. části 

regionální sektorové dohody jsou vytýčena následující opatření: 

 

Opatření regionální sektorové dohody směřující k zadaným cílům: 

 

1. cíl Posílit spolupráci mezi zaměstnavateli, středními školami a základními školami 

Opatření:  

1.1 Docílit spolupráce při náboru nových žáků na příslušné střední škole a při propagaci 
1.1.1 Společné dny otevřených dveří  budou probíhat souběžně ve firmě i ve střední škole, která 

příslušné obory nabízí, ve spolupráci se základními školami. Bude zahrnovat aktivity připravené pro 
žáky ZŠ, hry, soutěže, praktické ukázky s výrobou vlastního díla, apod. 

1.1.2 Účast na akcích třetích stran  kupříkladu účast na Veletrzích učňovských oborů, burzách práce, 
ale i dalších akcích v rámci kraje, kde proběhne zástupcem firmy, popřípadě f. ČESMAD nebo 
organizací BESIP seznámení s obory „automotive“ (automechanik, autoklempíř, autolakýrník, 
autoelektrikář a také s profesí řidič) s informacemi o oboru, požadavky na profesi, výhodami a riziky 
profese řidič, motivace k oboru, apod. Účast – studenti SŠ, zaměstnavatelé, žáci ZŠ a jejich rodiče, 
výchovní poradci ze ZŠ. 

1.1.3 Náborový příspěvek/stipendia  bude probíhat jednání s KÚ o rozšíření podpory KÚ 
Středočeského kraje o další obory související s „automotive“ specializací. 

1.1.4 Prezentace zaměstnavatelů na ZŠ a SŠ  spolupráce s kariérovými poradci, účast zaměstnavatelů 
na Dnech otevřených dveří ve středních školách, distribuce materiálů zaměstnavatelů na školách (SŠ 
i ZŠ), účast zaměstnavatelů na rodičovských schůzkách v ZŠ, propagace ve spolupráci s BESIP 
(seznámení s profesí řidiče, riziky, náročností povolání, ukázka zajímavých videí z praxe, zacílení na 
uvědomění si náročnosti povolání a rozhodnutí se k profesi řidiče). 

1.1.5 Materiál pro poradce na ZŠ  připravit vizuálně atraktivní materiál, vyzdvihující a popisující 
„naše“ profese. Cílem je, aby poradci uměli přiblížit tyto profese žákům a rodičům a přilákat je ke 
studiu v oboru (letáky, plakáty, info na webových, sociálních sítích, videa apod.) Příprava tzv. „Bible 
začínajícího řidiče“ ve spolupráci s BESIP, ČESMAD a dalšími subjekty, kde bude zájemce o obor 
seznámen se všemi aspekty tohoto povolání. 

1.1.6 Zabezpečení technicky orientovaných volnočasových aktivit pro žáky ZŠ ze strany SŠ 
a zaměstnavatelů. 
 

1.2 Přispět k modernizaci a doplnění školních vzdělávacích programů 
1.2.1 Rozšíření studijních oborů o získání profesního průkazu  vzhledem k tomu, že neexistuje 

studijní obor "Řidič" a řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz jsou vyžadovány zákonem, střední 
školy zapojené do projektu začlení do svého ŠVP oba tyto průkazy a zlepší připravenost studentů 
oboru. 

1.2.2 Rozšíření o nástavbové studium  střední školy mají zájem o rozšíření nabídky studia 
o nástavbové studium. Jedná se o studijní obor Autotronik, apod. Studijní obor bude koncipován tak, 
aby obsahoval řidičský průkaz skupiny C a také profesní průkaz. Dále bude rozšířen o znalosti celní 
problematiky, jazykových dovedností a dalších znalostí významných pro řidiče mezinárodní kamionové 
dopravy. Popřípadě školy, které již nástavbové studium mají, rozšíří výuku o tyto dovednosti.  

 

1.3 Zlepšit a zacílit praktickou výuku  

1.3.1 Zajištění praxí  firma ČESMAD provozuje elektronické tržiště s nabídkou a poptávkou po praxích ve 
firmách. Webový portál bude připraven k využívání školami, školy můžou využít portál pro získání 
praxe pro své studenty. Ke konci každého roku proběhne firmou ČESMAD vyhodnocení využívání 
a úspěšnosti webového portálu. 
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1.3.2 Zlepšení kvality praxí  na webu bude připraven "praktický manuál pro praxi" – balíček zahrnující 

vzory, návody a příklady dobré praxe (smlouvy, mzdové ohodnocení, daňové odpočty, pojištění, BOZP, 
zdravotní prohlídka, ochranné pomůcky, psychologické vyšetření, hodnocení praxe, vzorová náplň 
práce a další). Školy a firmy jej mohou využít, mají potřebné kompletní informace na jednom místě. 

1.3.3 Stáže a vzdělávání pedagogů u zaměstnavatelů  rozšíření stáží mistrů odborného výcviku 
a zapojení dalších zaměstnavatelů – rozšíření nabídky stáží. 

1.3.4 Dovybavení školních dílen  zaměstnavatelé nabídnou vyřazený materiál z firmy (vraky osobních 
a nákladních aut) k využívání ve školách. Případně některé firmy nabídnou vraky k demontáži, 
následně je firma sama ekologicky zlikviduje. Školy mají zájem také o funkční moderní techniku, 
kterou bude potřeba vyžádat u dalších státních institucí, případně významných firem v ČR. Jedná se 
rovněž o vybavení dílen na základních školách. Darovací smlouvy, popřípadě další vhodné dokumenty, 
budou součástí manuálu dobré praxe na webovém portálu. Vše bude připraveno v průběhu tří let.  

1.3.5 Soutěž pro studenty  proběhne zapojení firem a škol do soutěží, které vedou k ověření praktických 
dovedností a připravenosti studentů, propagace zapojených firem a škol. Slavnostní vyhodnocení bude 
realizováno za podpory KÚ. 
 

1.4 Zajistit výměnu informací a společného postupu mezi dotčenými subjekty 

1.4.1 Pravidelné setkávání zástupců škol, firem, ÚP ČR a KÚ  pravidelné setkávání bude probíhat 1x 
až 2x ročně. Bude se zde řešit společný postup a konkrétní akce na podporu oborů, i prostřednictvím 
společných projektů. Organizuje firma ČESMAD a ze setkání bude pořízen zápis včetně úkolů. 

 

2. cíl Posílit spolupráci mezi zaměstnavateli a Úřadem práce ČR 

Opatření: 

2.1  Zprostředkovat výměnu informací ohledně fungování dotačních programů Úřadu 

práce ČR na vzdělávání 

2.1.1 Využití programů ÚP ČR na školení pracovníků  zaměstnavatelé využijí stávající i plánované 
dotační programy. 

2.1.2 Vytvoření komunikačních kanálů mezi ÚP ČR a zaměstnavateli  získávání informací z ÚP ČR 
o vyhlašovaných a připravovaných projektech a programech RLZ a APZ a připravované strategii v této 
oblasti. Získávání informací od zaměstnavatelů v daných oborech o zkušenostech a připomínkách 
k využívání těchto programů a projektů prostřednictvím krajských zastoupení SP ČR a HK ČR. 
 

2.2 Zajistit výměnu informací týkajících se volných míst 

2.2.1 Hlášení informací o volných pracovních místech ÚP ČR  zaměstnavatelé se zaváží, že budou 
hlásit volná pracovní místa na ÚP ČR a zajistí tak lepší informovanost ÚP ČR.   

 

2.3 Nastavit spolupráci při výběru, motivaci a rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání 

2.3.1 Motivace nezaměstnaných k „našim“ oborům  vytvoření PR balíčku (letáku, plakátu, aj.), který 
by ukázal přednosti oboru (cestování, mzdové ohodnocení, uplatnění v budoucnosti apod.) 
a představil obsah konkrétních profesí nezaměstnaným.  

2.3.2 Účast zaměstnavatelů při vytipování lidí na rekvalifikace  zprostředkování informační schůzky 
mezi zaměstnavatelem a uchazeči o zaměstnání, představení profesí, motivace k rekvalifikaci. 
Spolupráce zaměstnavatelů a ÚP ČR bude řešena dle individuálních požadavků hlášených volných 
pracovních míst. 
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Akční plán Regionální sektorové dohody pro Středočeský kraj 
 

Akční plán vymezuje konkrétní akce naplňující jednotlivá opatření a stanovuje realizační partnery a časový rámec plnění. Určuje závazky 

jednotlivých partnerů a zodpovědnost za přípravu a realizaci dané činnosti. Jednotlivé akce mají stanoveny indikátory úspěšnosti, díky 

nimž bude možné vyhodnotit jejich účinnost. 

Není-li stanoveno jinak, je začátek aktivity v roce 2015, tedy po podpisu Regionální sektorové dohody pro Středočeský kraj. 

Číslo 
akce 

Název akce Odpovědní výkonní partneři Spolupracující partneři Indikátor 
Výstup / přínos 

/ dopad 
Termín plnění 

1. CÍL: Posílit spolupráci mezi zaměstnavateli, středními školami a základními školami 

1.1 Docílit spolupráce při náboru nových žáků na příslušné střední škole a při propagaci oboru 

1.1.1 

Společné dny otevřených dveří  
Budou probíhat souběžně ve firmě i ve 

střední škole, která příslušné obory nabízí, ve 

spolupráci se základními školami. Bude 
zahrnovat aktivity připravené pro žáky ZŠ, 

hry, soutěže, praktické ukázky s výrobou 
vlastního díla, apod. 

SOŠ a SOU Nymburk 
SOŠ a SOU Mladá Boleslav 

SOŠ a SOU Neratovice 
SOU Hluboš 

ISŠT Benešov 

SOU Hubálov 
SOŠ a SOU Kladno, Dubská 

SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 

 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 
 BÜRGER Transport s.r.o. 

 ČSAD Mělník, a.s. 
 DAF Trucks CZ, s.r.o. 

 Deltacar spedition, s.r.o. 

 ESA s.r.o. 
 HrubyMOVING s.r.o. 

 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 
 KD SERVIS a.s. 

 KOCHMANTRANS, s.r.o. 

 LITRA, s.r.o. 
 MÁTRA TRANSPORT a.s. 

 M+L LOGISTIK s.r.o. 
 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  

 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 
 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

 ZŠ a MŠ Brandýs n. Labem-St.Bol. 

 ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 
 ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova 

 ZŠ a MŠ Benešov 
 

- Počet akcí, 

- Počet účastníků 
- Akce 

Listopad – únor 

(každý rok) 
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Číslo 

akce 
Název akce Odpovědní výkonní partneři Spolupracující partneři Indikátor 

Výstup / přínos 

/ dopad 
Termín plnění 

1.1.2 

Účast na akcích třetích stran 
Např. účast na Veletrzích učňovských oborů, 

burzách práce a dalších akcích v rámci kraje, 

kde proběhne zástupcem firmy, popř. f. 
ČESMAD nebo organizací BESIP, seznámení 

s obory „automotive“ (automechanik, 

autoklempíř, autolakýrník, autoelektrikář a 
také s profesí řidič) s informacemi o oboru, 

požadavky na profesi, výhodami a riziky 
profese řidič, motivace k oboru, atd. (účast 

studenti SŠ, zaměstnavatelé, žáci ZŠ a 

rodiče, výchovní poradci ze ZŠ). 

KHK, ČESMAD, SP ČR 

(iniciátoři) 

 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 
 BÜRGER Transport s.r.o. 

 ČSAD Mělník, a.s. 
 DAF Trucks CZ, s.r.o. 

 Deltacar spedition, s.r.o. 

 ESA s.r.o. 
 HrubyMOVING s.r.o. 

 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 

 KD SERVIS a.s. 
 KOCHMANTRANS, s.r.o. 

 LITRA, s.r.o. 
 MÁTRA TRANSPORT a.s. 

 M+L LOGISTIK s.r.o. 

 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 
 Pavel Mejzr  

 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 
 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

 ZŠ a MŠ Brandýs n. Labem-St.Bol. 

 ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 
 ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova 

 ZŠ a MŠ Benešova 
 SOŠ a SOU Nymburk 

 SOŠ a SOU Mladá Boleslav 

 SOŠ a SOU Neratovice 
 SOU Hluboš 

 ISŠT Benešov 

 SOU Hubálov 
 SOŠ a SOU Kladno, Dubská 

 SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 
 

- Počet akcí 

- Počet 

zúčastněných 
subjektů 

- Účast na 

akcích 

V termínech 

akcí 

 
(průběžně) 

1.1.3 

Náborový příspěvek /stipendia 

Bude probíhat jednání s KÚ o rozšíření 

podpory KÚ Středočeského kraje o další 
obory související s „automotive“ specializací 

Středočeský kraj,  

 

SP ČR, KHK, ČESMAD 
(iniciátoři) 

 
 SOŠ a SOU Nymburk 

 SOŠ a SOU Mladá Boleslav 
 SOŠ a SOU Neratovice 

 SOU Hluboš 

 ISŠT Benešov 
 SOU Hubálov 

 SOŠ a SOU Kladno, Dubská 
 SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 

 

- Počet stipendií / 

příspěvků 
- Objem 

vynaložených 
peněz 

- Udělená 
stipendia / 

příspěvky 

Průběžně    
(každý rok 

vyhodnocení) 
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Číslo 

akce 
Název akce Odpovědní výkonní partneři Spolupracující partneři Indikátor 

Výstup / přínos 

/ dopad 
Termín plnění 

1.1.4 

Prezentace zaměstnavatelů na škole 

Spolupráce s kariérovými poradci, účast 

firem na Dnech otevřených dveří SŠ, 
distribuce materiálů firem na školách (SŠ i 

ZŠ), účast firem na rodič. schůzkách v ZŠ, 
propagace ve spolupráci s BESIPEM 

(seznámení s profesí řidiče, riziky, náročností 

povolání, ukázka zajímavých videí z praxe. 
Uvědomění si náročnosti povolání a 

rozhodnutí se k profesi řidiče.) 

SOŠ a SOU Nymburk 

SOŠ a SOU Mladá Boleslav 
SOŠ a SOU Neratovice 

SOU Hluboš 
ISŠT Benešov 

SOU Hubálov 

SOŠ a SOU Kladno, Dubská 
SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 

 BÜRGER Transport s.r.o. 
 ČSAD Mělník, a.s. 

 DAF Trucks CZ, s.r.o. 
 Deltacar spedition, s.r.o. 

 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 
 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 

 KD SERVIS a.s. 

 KOCHMANTRANS, s.r.o. 
 LITRA, s.r.o. 

 MÁTRA TRANSPORT a.s. 
 M+L LOGISTIK s.r.o. 

 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  
 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 

 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 
 ZŠ a MŠ Brandýs n. Labem-St.Bol. 

 ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 

 ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova 
 ZŠ a MŠ Benešov 

- Počet akcí - Akce 
Září – červen 
(každé 2 roky) 

1.1.5 

Materiál pro poradce na ZŠ 

Příprava vizuálně atraktivního materiálu, 
vyzdvihujícího a popisujícího vybrané 

profese. Jeho cílem je, aby poradci uměli 

přiblížit tyto profese žákům a rodičům a 
přilákat je ke studiu v oboru (letáky, plakáty, 

info na webových, sociálních sítích, videa, 
apod.) Příprava tzv. „Bible začínajícího 

řidiče“ ve spolupráci s f. BESIP, f. ČESMAD a 

dalšími subjekty, jejíž pomocí bude zájemce 
o obor seznámen se všemi aspekty tohoto 

povolání. 

ČESMAD, BESIP, SP ČR, KHK 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 

 BÜRGER Transport s.r.o. 

 ČSAD Mělník, a.s. 
 DAF Trucks CZ, s.r.o. 

 Deltacar spedition, s.r.o. 
 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 

 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 
 KD SERVIS a.s. 

 KOCHMANTRANS, s.r.o. 

 LITRA, s.r.o. 
 MÁTRA TRANSPORT a.s. 

 M+L LOGISTIK s.r.o. 
 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  

 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 
 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

 ZŠ a MŠ Brandýs n. Labem-St.Bol. 
 ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 

 ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova 

 ZŠ a MŠ Benešova 
 SOŠ a SOU Nymburk 

 SOŠ a SOU Mladá Boleslav 
 SOŠ a SOU Neratovice 

- Počet rozdaných 

výtisků 
- Počet 

rozeslaných 
materiálů el. 

formou 

- Dokument Červen 2016 
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Číslo 

akce 
Název akce Odpovědní výkonní partneři Spolupracující partneři Indikátor 

Výstup / přínos 

/ dopad 
Termín plnění 

 SOU Hluboš 

 ISŠT Benešov 
 SOU Hubálov 

 SOŠ a SOU Kladno, Dubská 
 SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 

1.1.6 
Zabezpečení technicky orientovaných 
volnočasových aktivit pro žáky ZŠ 

ze strany SŠ a zaměstnavatelů 

ZŠ a MŠ Brandýs nad Labem-

St. Boleslav 
 

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 
2115 

 

ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova  
 

ZŠ a MŠ Benešov 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 

 BÜRGER Transport s.r.o. 
 ČSAD Mělník, a.s. 

 DAF Trucks CZ, s.r.o. 
 Deltacar spedition, s.r.o. 

 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 
 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 

 KD SERVIS a.s. 

 KOCHMANTRANS, s.r.o. 
 LITRA, s.r.o. 

 MÁTRA TRANSPORT a.s. 
 M+L LOGISTIK s.r.o. 

 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  
 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 

 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 
 SOŠ a SOU Nymburk 

 SOŠ a SOU Mladá Boleslav 

 SOŠ a SOU Neratovice 
 SOU Hluboš 

 ISŠT Benešov 
 SOU Hubálov 

 SOŠ a SOU Kladno, Dubská 

 SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 

- Počet 

uskutečněných 

akcí 
- Počet účastníků 

- Akce 
Září – červen 

(každý rok) 

1.2 Přispět k modernizaci a doplnění školních vzdělávacích programů 

1.2.1 

Rozšíření studijních oborů o získání 

profesního průkazu 

Neexistuje studijní obor Řidič, přičemž 
zaměstnavatelé v oboru vyžadují řidičský 

průkaz skupiny C a profesní průkaz. Střední 
školy začlení do svého školního vzdělávacího 

programu oba tyto průkazy a zlepší 

připravenost studentů oboru. 

SOU Hluboš 

 SOŠ a SOU Nymburk 

 SOŠ a SOU Mladá Boleslav 

 SOŠ a SOU Neratovice 
 SOU Hluboš 

 ISŠT Benešov 
 SOU Hubálov 

 SOŠ a SOU Kladno, Dubská 

 SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 

- Počet 

zapojených škol 

- Upravené ŠVP 

/ dodatky 
Červen 2016 
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Číslo 

akce 
Název akce Odpovědní výkonní partneři Spolupracující partneři Indikátor 

Výstup / přínos 

/ dopad 
Termín plnění 

1.2.2 

Rozšíření o další obory - nástavbové 

studium 
Střední školy mají zájem o rozšíření nabídky 

studia o nástavbové studium, konkrétně 

studijní obor Autotronik, apod. Obor bude 
koncipován tak, aby obsahoval řidičský 

průkaz skupiny C a také profesní průkaz. 

Dále bude také rozšířen o znalosti celní 
problematiky, jazykových dovedností a 

dalších znalostí významných pro řidiče 
mezinárodní kamionové dopravy. Případně 

školy, které již toto nástavbové studium 

mají, rozšíří výuku o tyto dovednosti. 

SOU Hluboš 
ISŠT Benešov 

 SOŠ a SOU Nymburk 
 SOŠ a SOU Mladá Boleslav 

 SOŠ a SOU Neratovice 

 SOU Hluboš 
 ISŠT Benešov 

 SOU Hubálov 
 SOŠ a SOU Kladno, Dubská  

 SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 

- Počet 
zapojených škol 

- Nové ŠVP / 

dodatek ke 

stávajícím ŠVP 

Červen 2016 

1.3 Zlepšit a zacílit praktickou výuku 

1.3.1 

Zajištění praxí 

ČESMAD provozuje elektronické tržiště s 
nabídkou a poptávkou po praxích ve firmách. 

Webový portál bude připraven k využívání 

školami, školy můžou využít portál pro 
získání praxe pro své studenty. Ke konci 

každého roku vyhodnotí ČESMAD využívání a 

úspěšnost webového portálu. 

ČESMAD 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 

 BÜRGER Transport s.r.o. 
 ČSAD Mělník, a.s. 

 DAF Trucks CZ, s.r.o. 
 Deltacar spedition, s.r.o. 

 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 
 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 

 KD SERVIS a.s. 

 KOCHMANTRANS, s.r.o. 
 LITRA, s.r.o. 

 MÁTRA TRANSPORT a.s. 
 M+L LOGISTIK s.r.o. 

 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  
 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 

 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 
 SOŠ a SOU Nymburk 

 SOŠ a SOU Mladá Boleslav 

 SOŠ a SOU Neratovice 
 SOU Hluboš 

 ISŠT Benešov 
 SOU Hubálov 

 SOŠ a SOU Kladno, Dubská  

 SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 

- Počet 
zapojených škol 

- Počet účastníků-
studentů 

- Počet 

zapojených 
zaměstnavatelů 

- Počet 

uskutečněných 
praxí 

- Vyhodnocení 

uskutečněných 
"spárování" na 

konci každého 

školního roku 

Září – červen 

(každý rok) 
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Číslo 

akce 
Název akce Odpovědní výkonní partneři Spolupracující partneři Indikátor 

Výstup / přínos 

/ dopad 
Termín plnění 

1.3.2 

Zlepšení kvality praxe a stáží 

Na webu bude připraven "praktický manuál 
pro praxi" - balíček se vzory, návody a 

příklady dobré praxe (smlouvy, mzdové 

ohodnocení, daňové odpočty, pojištění, 
BOZP, zdravotní prohlídka, ochranné 

pomůcky, psychologické vyšetření, 

hodnocení praxe, vzorová náplň práce, aj.). 
Školy a firmy můžou využít, mají potřebné 

kompletní informace na jednom místě. 

ČESMAD 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 

 BÜRGER Transport s.r.o. 
 ČSAD Mělník, a.s. 

 DAF Trucks CZ, s.r.o. 
 Deltacar spedition, s.r.o. 

 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 
 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 

 KD SERVIS a.s. 

 KOCHMANTRANS, s.r.o. 
 LITRA, s.r.o. 

 MÁTRA TRANSPORT a.s. 
 M+L LOGISTIK s.r.o. 

 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  
 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 

 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 
 SOŠ a SOU Nymburk 

 SOŠ a SOU Mladá Boleslav 

 SOŠ a SOU Neratovice 
 SOU Hluboš 

 ISŠT Benešov 
 SOU Hubálov 

 SOŠ a SOU Kladno, Dubská 

 SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 

- Počet 
zapojených škol 

- Počet 
zapojených 

zaměstnavatelů 

- Počet dalších 
aktérů 

- Dokument 
Červen 2016 
(každé 2 roky 

revize) 

1.3.3 

Stáže a vzdělávání pedagogů u 
zaměstnavatelů  

Rozšíření stáží mistrů odborného výcviku a 
zapojení dalších zaměstnavatelů - rozšíření 

nabídky stáží. 

 
 

 

SOŠ a SOU Nymburk 
SOŠ a SOU Mladá Boleslav 

SOŠ a SOU Neratovice 
SOU Hluboš 

ISŠT Benešov 

SOU Hubálov 
SOŠ a SOU Kladno, Dubská 

SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 
 BÜRGER Transport s.r.o. 

 ČSAD Mělník, a.s. 

 DAF Trucks CZ, s.r.o. 
 Deltacar spedition, s.r.o. 

 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 
 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 

 KD SERVIS a.s. 
 KOCHMANTRANS, s.r.o. 

 LITRA, s.r.o. 

 MÁTRA TRANSPORT a.s. 
 M+L LOGISTIK s.r.o. 

 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 
 Pavel Mejzr  

 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 

 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

- Počet stáží, 

počet 
zapojených škol 

- Počet 

zapojených 
zaměstnavatelů 

- Akce 
1x ročně 

(každý rok) 
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Číslo 

akce 
Název akce Odpovědní výkonní partneři Spolupracující partneři Indikátor 

Výstup / přínos 

/ dopad 
Termín plnění 

1.3.4 

Dovybavení školních dílen  

Zaměstnavatelé nabídnou vyřazený materiál 
z firmy (vraky osobních a nákladních aut) k 

využívání ve školách, příp. firmy nabídnou 

vraky k demontáži, následně je firma sama 
ekologicky zlikviduje. Školy mají zájem také 

o funkční moderní techniku, kterou bude 

potřeba vyžádat u dalších státních institucí a 
významných firem. Jedná se rovněž o 

vybavení dílen na ZŠ. Darovací smlouvy, 
popř. další vhodné dokumenty budou 

součástí manuálu dobré praxe na webovém 

portálu. Vše bude připraveno během 3 let. 

SOŠ a SOU Nymburk 
SOŠ a SOU Mladá Boleslav 

SOŠ a SOU Neratovice 
SOU Hluboš 

ISŠT Benešov 

SOU Hubálov 
SOŠ a SOU Kladno, Dubská 

SOŠ a SOU Beroun – Hlinky  
ZŠ a MŠ Brandýs n. Labem 

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská  

ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova  
ZŠ a MŠ Benešov 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 

 BÜRGER Transport s.r.o. 
 ČSAD Mělník, a.s. 

 DAF Trucks CZ, s.r.o. 
 Deltacar spedition, s.r.o. 

 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 
 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 

 KD SERVIS a.s. 

 KOCHMANTRANS, s.r.o. 
 LITRA, s.r.o. 

 MÁTRA TRANSPORT a.s. 
 M+L LOGISTIK s.r.o. 

 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  
 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 

 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

- Darovací 
smlouvy / 

smlouvy o 

zápočtu, apod. 
- Manuál „jak 

nato“ 

- Počet 
navázaných 

partnerství mezi 
školami a 

zaměstnavateli 

- Nové vybavení Do tří let 

1.3.5 

Soutěž pro studenty  
Proběhne zapojení firem a škol do soutěží, 

které vedou k ověření praktických dovedností 
a připravenosti studentů, propagace 

zapojených firem a škol. Slavnostní 

vyhodnocení proběhne za podpory KÚ. 

KÚ OŠMT, 

 

ČESMAD, BESIP 

 SOŠ a SOU Nymburk 

 SOŠ a SOU Mladá Boleslav 
 SOŠ a SOU Neratovice 

 SOU Hluboš 
 ISŠT Benešov 

 SOU Hubálov 

 SOŠ a SOU Kladno, Dubská  
 SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 

- Počet akcí, 

počet 

zúčastněných 

- Akce 
1x ročně 

(každý rok) 

1.4 Zajistit výměnu informací a společný postup mezi dotčenými subjekty 

1.4.1 

Pravidelné setkávání zástupců všech 

subjektů 

Pravidelné setkávání bude probíhat jednou až 
dvakrát ročně, bude na něm řešen společný 

postup a konkrétní akce na podporu oborů a 
to i prostřednictvím společných projektů. 

Organizuje firma ČESMAD. Ze setkání bude 

pořízen zápis včetně úkolů. 

ČESMAD 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 

 BÜRGER Transport s.r.o. 

 ČSAD Mělník, a.s. 
 DAF Trucks CZ, s.r.o. 

 Deltacar spedition, s.r.o. 
 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 

 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 
 KD SERVIS a.s. 

 KOCHMANTRANS, s.r.o. 
 LITRA, s.r.o. 

 MÁTRA TRANSPORT a.s. 

 M+L LOGISTIK s.r.o. 
 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  

 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 
 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

 ZŠ a MŠ Brandýs n. Labem-St. Bol. 

- Počet účastníků 

= subjektů 
- Počet akcí 

- Pravidelné 
kulaté stoly 

- Záznamy z 
jednání 

1x ročně 

(každý rok) 
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Číslo 

akce 
Název akce Odpovědní výkonní partneři Spolupracující partneři Indikátor 

Výstup / přínos 

/ dopad 
Termín plnění 

 ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 

 ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova 
 ZŠ a MŠ Benešova 

 SOŠ a SOU Nymburk 
 SOŠ a SOU Mladá Boleslav 

 SOŠ a SOU Neratovice 

 SOU Hluboš 
 ISŠT Benešov 

 SOU Hubálov 

 SOŠ a SOU Kladno, Dubská 
 SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 

 ÚP ČR v Příbrami 
 KÚ OŠMT 

 BESIP 

 SP ČR 
 KHK Středočeský kraj 

2. CÍL: Posílit spolupráci mezi zaměstnavateli a Úřadem práce ČR 

2.1 zprostředkovat výměnu informací ohledně fungování dotačních programů na vzdělávání 

2.1.1 

Využití programů ÚP ČR na školení 

pracovníků 

Zaměstnavatelé využijí stávajících i 
plánovaných dotačních programů. 

 

ÚP ČR 
 

 
KHK (přenos informací) 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 

 BÜRGER Transport s.r.o. 

 ČSAD Mělník, a.s. 
 DAF Trucks CZ, s.r.o. 

 Deltacar spedition, s.r.o. 
 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 

 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 
 KD SERVIS a.s. 

 KOCHMANTRANS, s.r.o. 
 LITRA, s.r.o. 

 MÁTRA TRANSPORT a.s. 

 M+L LOGISTIK s.r.o. 
 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  

 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 
 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

- Počet 
schválených 

dotací 

- Počet 
zapojených 

subjektů 

- Žádosti o 

dotace 

V termínech 
výzev      

(každý rok) 
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Číslo 

akce 
Název akce Odpovědní výkonní partneři Spolupracující partneři Indikátor 

Výstup / přínos 

/ dopad 
Termín plnění 

2.1.2 

Vytvoření komunikačních kanálů mezi 
ÚP ČR a zaměstnavateli 

Získávání informací z ÚP ČR o vyhlašovaných 

a připravovaných projektech a programech 
RLZ a APZ a o strategii v této oblasti. 

Získávání informací od firem v oboru o 
zkušenostech a připomínkách k využívání 

programů a projektů. 

KHK ČR a SP ČR, ÚP ČR 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 

 BÜRGER Transport s.r.o. 
 ČSAD Mělník, a.s. 

 DAF Trucks CZ, s.r.o. 
 Deltacar spedition, s.r.o. 

 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 
 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 

 KD SERVIS a.s. 

 KOCHMANTRANS, s.r.o. 
 LITRA, s.r.o. 

 MÁTRA TRANSPORT a.s. 
 M+L LOGISTIK s.r.o. 

 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  
 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 

 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

- Počet podaných 

informací 
- Počet 

zodpovězených 

dotazů 
(vyhodnocení na 

konci roku) 

- Databáze 

kontaktů 
- Předané 

informace 

Průběžně 

- 2.2 zajistit výměnu informací týkajících se volných míst 

2.2.1 

Hlášení informací o volných pracovních 

místech Úřadu práce ČR 

Zaměstnavatelé se zavážou, že budou hlásit 
volná pracovní místa na ÚP ČR, čímž zajistí 

jeho lepší informovanost. 

ÚP ČR 

 

 
 

 
 Autoslužby Rylich, s.r.o. 

 BÜRGER Transport s.r.o. 

 ČSAD Mělník, a.s. 
 DAF Trucks CZ, s.r.o. 

 Deltacar spedition, s.r.o. 
 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 

 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 
 KD SERVIS a.s. 

 KOCHMANTRANS, s.r.o. 

 LITRA, s.r.o. 
 MÁTRA TRANSPORT a.s. 

 M+L LOGISTIK s.r.o. 
 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  

 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 
 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

 
 

 

 
 

- Počet 

nahlášených 

míst 
- Počet 

zapojených 

zaměstnavatelů 
(vyhodnocení na 

konci roku) 

- Seznam 

volných míst 
Průběžně 
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Číslo 

akce 
Název akce Odpovědní výkonní partneři Spolupracující partneři Indikátor 

Výstup / přínos 

/ dopad 
Termín plnění 

2.3 nastavit spolupráci při výběru, motivaci a rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání 

2.3.1 

Motivace nezaměstnaných  

Vytvoření PR balíčku (letáku, plakátu…), 

který by ukázal přednosti oboru (cestování, 
mzdové ohodnocení, uplatnění v budoucnosti 

apod.) a představil obsah konkrétních profesí 
nezaměstnaným. 

ÚP ČR 

 
 

KHK, ČESMAD 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 

 BÜRGER Transport s.r.o. 
 ČSAD Mělník, a.s. 

 DAF Trucks CZ, s.r.o. 
 Deltacar spedition, s.r.o. 

 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 
 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 

 KD SERVIS a.s. 

 KOCHMANTRANS, s.r.o. 
 LITRA, s.r.o. 

 MÁTRA TRANSPORT a.s. 
 M+L LOGISTIK s.r.o. 

 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  
 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o.  

 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

- Počet rozdaných 

výtisků 

- Počet zaslaných 
el. balíčků 

- Počet akcí, kde 
je balíček využit 

- PR balíček 

Listopad 2015 

(aktualizace 

každé 2 roky) 

2.3.2 

Účast zaměstnavatelů při vytipování 

vhodných osob pro rekvalifikace 

Zprostředkování informační schůzky mezi 

zaměstnavatelem a uchazeči o zaměstnání, 
představení profesí, motivace k rekvalifikaci. 

Spolupráce zaměstnavatelů a ÚP ČR bude 

řešena dle individuálních požadavků 
hlášených volných pracovních míst. 

ÚP ČR 

 Autoslužby Rylich, s.r.o. 

 BÜRGER Transport s.r.o. 
 ČSAD Mělník, a.s. 

 DAF Trucks CZ, s.r.o. 
 Deltacar spedition, s.r.o. 

 ESA s.r.o. 

 HrubyMOVING s.r.o. 
 IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. 

 KD SERVIS a.s. 
 KOCHMANTRANS, s.r.o. 

 LITRA, s.r.o. 

 MÁTRA TRANSPORT a.s. 
 M+L LOGISTIK s.r.o. 

 O.K. Trans Praha spol. s.r.o. 

 Pavel Mejzr  
 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o.  

 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

- Počet akcí,  

- Počet 

zapojených 
zaměstnavatelů,  

- Počet 
zúčastněných 

nezam. 

- Počet nově 
zaměstnaných 

- Akce Průběžně 
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Seznam zkratek: 

 

AOs  - autorizovaná osoba  

APZ  - Aktivní politika zaměstnanosti 

ČMKOS - Českomoravská konfederace odborových svazů 

DV  - další vzdělávání  

ESF  - Evropský sociální fond 

EU  - Evropská unie 

HK ČR  - Hospodářská komora České republiky 

KHK  - Krajská hospodářská komora  

KÚ  - Krajský úřad 

KÚ OŠMT - Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a sportu 

MŠ  - mateřská škola 

NSK  - Národní soustava kvalifikací 

NSP  - Národní soustava povolání 

PK  - profesní kvalifikace 

RHK  - Regionální hospodářská komora 

RLZ  - rozvoj lidských zdrojů 

RROS  - Regionální rada odborových svazů 

RSD  - regionální sektorová dohoda 

RVP  - rámcový vzdělávací program 

SD  - sektorová dohoda 

SOŠ  - střední odborná škola 

SOU  - střední odborné učiliště 

SP ČR  - Svaz průmyslu a dopravy ČR 

SŠ  - střední škola 

ŠVP  - školní vzdělávací program 

ÚP ČR  - Úřad práce ČR 

VP  - vzdělávací program 

VŠ  - vysoká škola 

ZŠ  - základní škola 

 

 


