
Zpětná vazba ŘO - jednání Komory regionální na Národní stálé konferenci dne 22. března 

2017 

 

1- ŘO OP ŽP (oddělení monitoringu a evaluací fondů EU)  

Mapování absorpční kapacity specifických cílů, které mají omezenou absorpční kapacitu: 

SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných 

budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.  

Výsledky mapování byly předány zprostředkujícím subjektům (s ohledem na zvolené 

specifické cíle primárně Státnímu fondu životního prostředí ČR) a byly projednány na úrovni 

vedení sekce MŽP. Zpětná vazba k podnětům byla ze strany RO OPŽP poskytnuta 

prostřednictvím sekretariátu NSK (dne 21. 3. 2017). V obecné rovině lze říci, že veškeré 

(relevantní) bariéry čerpání, které jsou v mapování identifikovány, reflektují připomínky i 

dalších stakeholderů. To však neznamená, že je možné všem těmto návrhům či připomínkám 

vyjít vstříc a zohlednit je v nastavení podmínek výzvy. Např. nižší míra podpory ve 

specifickém cíli 5.1 (která je opakovaně kritizována) je dána výrazně nižší alokací OPŽP 

v programovém období 2007 – 2013. Ze stejného důvodu jsou zavedena i „přísnější“ 

hodnotící kritéria, které některé kraje hodnotí negativně. Některé opakující se podněty byly 

vysvětleny (rekuperace vzduchu ve školských zařízeních). 

Smysl spolupráce s regionálními partnery ŘO OPŽP spatřuje zejména v intenzivnější 

komunikaci ze strany regionálních partnerů prostřednictvím členů tematických pracovních 

skupin nebo Monitorovacího výboru OPŽP (seznamy členů byly zveřejněny prostřednictvím 

MMR – ORP / sekretariátu NSK).  

ŘO OPŽP dále řeší podněty z území bilaterálně, nejen v návaznosti na integrované nástroje 

ITI a CLLD, ale také např. prostřednictvím Asociace krajů ČR a jejího vedení (v případě 

kotlíkových dotací).  

 

OP Zaměstnanost 

ŘO OPZ vždy na jednání NSK informuje o tom, jakým způsobem bylo mapování absorpční 

kapacity resp. doporučení pro zaměření výzev projednáno/využito. Od posledního jednání 

NSK byly na základě nabídky MMR ze strany ŘO OPZ požadovány informace o absorpční 

kapacitě a věcné zaměření připravovaných výzev (aktivity/příjemci) v IP 1.2 Rovnost žen a 

mužů, IP 1.3 Adaptabilita, PO4 Efektivní veřejná správa. Výstupy byly/budou využity 

následujícím způsobem:    

IP 1.2 Rovnost žen a mužů: Podněty byly projednány Programovým partnerstvím pro IP 1. 2 

dne 13. 3. 2017. Programové partnerství ani řídicí orgán OPZ neidentifikovaly žádné 

požadavky, které by vyžadovaly úpravu výzev, podporovaných aktivit nebo posun 

harmonogramu výzev; 



IP 1.3 Adaptabilita: Pro IP 1.3 byly na základě mapování absorpční kapacity předneseny 

pouze dílčí drobné připomínky, které nevyvolávají potřebu podstatných změn v plánované 

struktuře podpory. Připomínky budou předneseny a vypořádány na nejbližším zasedání 

programového partnerství (zatím není plánován přesný termín zasedání, nejspíše během 1. 

poloviny roku 2017).  Ve všech regionech je kontinuálně k dispozici podpora vzdělávání 

zaměstnanců firem prostřednictvím projektu POVEZ II realizovaná krajskými pobočkami 

Úřadu práce ČR. Po dočasném zastavení příjmu žádostí za účelem uspokojení požadavků 

zaměstnavatelů bude jejich příjem opět obnoven koncem 1. čtvrtletí t.r. Zpracovávání a 

uspokojování žádostí je plně v kompetenci Úřadu práce ČR. 

PO 4 Efektivní veřejná správa: V rámci dotazníkového šetření byl především ověřen zájem 

o jednotlivé zvažované aktivity. Byl potvrzen  nejvyšší zájem o vzdělávací aktivity, jejichž 

podpora je ve výzvě umožněna. Dále z dotazníku vyplýval vysoký zájem o rozvoj různých 

druhů dokumentů a strategické řízení - což je ve výzvě umožněno ve formě podpory vzniku 

a aktualizací strategických dokumentů, podporováno je dále i procesní řízení. O projektové 

řízení byl zájem malý a ve výzvě umožněno není.  Naopak poměrně vysoký zájem byl dále 

o studie proveditelnosti, zlepšování komunikace veřejné správy a moderní metody řízení 

lidských zdrojů - tato témata (zejména vzhledem ke snaze optimalizovat poměr předložených 

projektů a dostupné alokace) nebyla nakonec do výzvy začleněna, nicméně bude zváženo 

jejich zařazení do další výzvy. V dotazníku bohužel chyběly informace o zájmu o zavádění 

metod kvality. Toto téma však navazuje na aktivity ministerstva vnitra a na jeho podnět bylo 

toto téma do výzvy zařazeno.  Výše zmíněné závěry byly využity při přípravě výzvy č. 58 

(Výzva pro územní samosprávné celky - obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), která byla 

vyhlášena 15. 3. 2017. 

 

OP Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost 

Regionální akční plány jsou a nadále budou implicitně naplňovány prostřednictvím realizace 

projektů OP PIK. V naprosté většině výzev OP PIK je uplatňována územní dimenze v podobě 

bonifikace projektů realizovaných v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, 

než je průměrný podíl za ČR. V případě programu podpory Technologie je podpora 

směřována výhradně jen do hospodářsky problémových regionů definovaných usnesením 

vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/2015. Dalším 

prvkem územní dimenze je implementace Národní RIS3 strategie, resp. jejích regionálních 

příloh. Ve vybraných oborech podnikání (CZ NACE 1.7.1 Chemie a chemický průmysl, 1.7.2 

Sklářství, keramika, 1.7.3 Gumárenství, plastikářství a 1.7.4 Textil) je možné realizovat 

projekt pouze ve vymezených krajích. V neposlední řadě je ŘO OP PIK zapojen do realizace 

integrovaných územních investic. 

 

OP Doprava 

Získané informace splnily očekávání ŘO OPD částečně. Jejich slabinou je zejména dosti 

vysoký stupeň obecnosti a rozdíly v míře detailu informací mezi jednotlivými kraji, resp. RSK. 



Informace byly předány gesčnímu odboru (Odbor strategie), který má nastavení intervencí 

v rámci specifického cíle 2.2 (Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní 

pohon na silniční síti) na starosti. Pro využitelnost informací je značně limitující skutečnost, 

že se stále nepodařilo vyjednat s EK takový model podpory, který by byl akceptovatelný pro 

obě strany (MD i EK), aktuálně jsou vypořádávány připomínky DG Compet. Vyhlášení výzev je 

tak možné očekávat spíše až v dlouhodobějším časovém horizontu. 

 

2- Vypořádání podnětů z PS zaměstnanost – ŘO OP Z 

Podnět 
RSK ÚK apeluje na MPSV  ČR a ŘO OPZ, aby byl kladen větší důraz na kvalitnější přípravu 
hodnotitelů OP Zaměstnanost, a to vč. objektivního průběžného ověřování jejich znalostí a 
kompetencí k hodnocení projektových žádostí v rámci  OPZ např. formou akcentace významu 
jejich ratingu. 
 

Vypořádání 

ŘO OPZ se práci s hodnotiteli OPZ věnuje průběžně a systematicky. Probíhají nábory nových 
hodnotitelů, jejich školení ze strany metodického oddělení ŘO a školení ke specifikům dané 
výzvy, ve které bude hodnotitel využit. Pouze hodnotitelé, kteří jsou ze strany ŘO vytipováni 
jako nejlepší, mají statut arbitra (zpracovávají arbitrážní hodnocení).  Práce hodnotitelů je 
kontrolována ze strany projektových manažerů a jednotlivým hodnotitelům je na základě 
odvedeného hodnocení přidělován rating hodnotitele. Pokud za minimálně dvě hodnocení 
obdrží hodnotitel ratingovou známku 2 body nebo 1 bod (z max. pěti), je tento hodnotitel 
vyřazen z databáze a další hodnocení mu již nejsou přidělena. ŘO OPZ bohužel při náboru 
hodnotitelů do některých specifických oblastí (např. SC 2.2.2 Zdravotnické služby a reforma 
psychiatrické péče) čelí omezení vyplývajícímu z existence pouze úzké skupiny odborníků v 
dané oblasti a jejich časových možností/kapacity.  
 

Podnět 

2. RSK ÚK doporučuje MPSV ČR, případně ÚP ČR při vytváření pravidel APZ na roky 2017+ 
více zohlednit specifičnost jednotlivých území a charakteristik obyvatelstva v nich žijících. 
Umožnit, aby byly VPP nejen nástrojem pro obnovu pracovních návyků dlouhodobě 
nezaměstnaných, ale také nástrojem pro udržení pracovních návyků a aktivit uchazečů, kteří 
jsou dle zkušeností starostů zejména malých obcí na volném pracovním trhu neuplatnitelní. 
V této souvislosti umožnit starostům, aby na základě svých znalostí místního prostředí mohli 
navrhnout určité procento uchazečů k opakovanému zaměstnávání na VPP bez nutnosti 
testování uplatnitelnosti na trhu práce. 
 

Vypořádání 

Nejedná se přímo o podnět ve vztahu k ŘO OPZ. Pravidla realizace APZ jsou utvářena sekcí 
zaměstnanosti MPSV ve spolupráci s ÚP ČR. Konkrétně se jedná o Instrukci č. 15/2014 
Realizace APZ, kterou vydalo MPSV pro ÚP ČR a dále Směrnici GŘ č. 1/2015 Postup Úřadu 



práce ČR při realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, ve kterých jsou 
mimo jiné nastavena podrobná pravidla pro VPP včetně možnosti opakovaného podpoření 
téhož uchazeče z vážných důvodů či možnost udělování výjimek ze stanovené doby evidence 
uchazeče, které schvaluje ředitel KrP.               
PO 1 OPZ má za cíl nalézt přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní 
osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také 
prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků. 
Realizace aktivit v rámci investiční priority 1.1 by rovněž měla přispět ke snížení regionální 
diferenciace v přístupu k zaměstnání. Programy realizované v rámci této investiční priority 
jsou podle potřeby doplňovány o podpůrné činnosti a doprovodná opatření. Realizace 
jednotlivých aktivit je podle potřeby kombinována s cílem komplexního řešení situace osob 
cílových skupin. Již z uvedeného popisu IP je zřejmá možnost využití zkušeností starostů při 
výběru uchazečů k podpoře. 
Z hlediska regionálních projektů ve výzvě č. 03_15_010, které realizují jednotlivé krajské 
pobočky ÚP ČR je nástroj VPP využíván v menší míře (plánováno cca 200 VPP), největší zájem 
je o nástroj SÚPM (plánováno cca 4 tis. SÚPM). Dále, projekt VPP není jen nástrojem pro 
opětovné získání a udržení pracovních návyků a aktivit uchazečů, ale dále pomáhá se 
vyvarovat možným negativním socioekonomickým dopadům vzniklým v důsledku 
dlouhodobé nezaměstnanosti, přispívá ke zlepšení společenské atmosféry, zmírnění sociálně 
patologických jevů a podporuje pozitivní dopady na blízké okolí podpořených. Podpůrným 
cílem je rovněž zvýšení motivace zaměstnavatelů zaměstnat osoby, jejichž zapracování s 
sebou ponese zvýšené náklady, ale s perspektivou dalšího dlouhodobého vzájemného 
pracovního vztahu.   
 
 

3- Vypořádání bariér zjištěných během mapování absorpční kapacity                       
 

Bariéra 

V rámci Investiční priority 4 Prioritní osy 1 zařadit nový Specifický cíl s názvem Podpořit a 
lépe využít spolupráci místních aktérů při řešení potřeb v oblasti zaměstnanosti, 
ekonomického rozvoje a sociální inkluze v krajích ČR. Tento SC naplnit specifickými 
aktivitami: 
- Vytvoření standardu pro činnost TPZ v ČR a hodnotícího systému pro jejich evaluaci 
- Integrované programy rozvoje zaměstnanosti v krajích připravené na platformě TPZ 
- Partnership akademie – vzdělávací program pro klíčové představitele TPZ a vysokých 
   úředníků spolupracujících ministerstev a dalších centrálních institucí 
- Sdílení a mainstreaming příkladů dobré praxe mezi krajskými TPZ a relevantními 
   centrálními institucemi 
 
Měřitelné výsledky: 
- Počet krajů, ve kterých byly založeny a jsou funkční TPZ – splňují požadavky dle 
definovaného standardu 
- Počet krajů, které mají a realizují integrované programy rozvoje zaměstnanosti vytvořené 
na platformě TPZ 
- Počet standardizovaných analýz pro evidence-based policy v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a sociální inkluze 



- 100% zapojení TPZ do tvorby a implementace relevantních strategií a politik EU a ČR v 
oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a sociální inkluze na regionální a místní úrovni od roku 
2015 
 

Vypořádání 

Navrhovaný cíl „Podpořit a lépe využít spolupráci místních aktérů při řešení potřeb v oblasti 
zaměstnanosti“ byl částečně naplněn vyhlášením výzvy č. 55 v IP 1.1 zaměřené na podporu 
aktivit teritoriálních paktů zaměstnanosti v práci s cílovými skupinami.  
Dále, v rámci výzvy č. 122 v Investiční prioritě 4 Prioritní osy PO 1 specifického cíle 1 OPZ je 
realizován projekt Predikce trhu práce (Kompas), který má za cíl vytvořit udržitelný systém 
predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a 
jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a 
specifika regionálního vývoje. Právě za účelem začlenění regionální úrovně jsou partnery 
projektu všechny kraje, jejichž zapojení je realizováno prostřednictvím TPZ nebo krajů 
samotných. TPZ se tudíž přímo podílí na vytváření regionálních struktur monitoringu 
budoucích trendů trhu práce, čímž přispívají k tvorbě systému predikcí regionálních trhů 
práce a tím pádem také k realizaci cílů a naplňování účelu projektu. Pro TPZ, resp. v nich 
zapojené subjekty samotné, je přidanou hodnotou možnost ovlivnit a určovat podobu 
budoucího nastavení systému predikcí trhu práce na základě lokálních specifik daného 
regionu, který je v projektu partnerem. Také za účelem možného kladného vlivu na realizaci 
cílů OPZ v období 2014-2020 byla zapojena tato skupina regionálně ukotvených struktur do 
projektu Kompas. V rámci realizace projektu tak dochází k efektivní spolupráci místních 
aktérů trhu práce v oblasti zaměstnanosti. V návaznosti na vytvoření systému predikcí trhu 
práce je potenciální přínos zapojení TPZ v projektu Kompas možné spatřit také v rámci 
prevence nezaměstnanosti, kdy může dojít k posílení dosavadní služby zajišťované úřady 
práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.  
Z výše uvedených důvodů nevidíme jako účelné měnit text OPZ. Rovněž aktuálně zpracovaná 
Strategická evaluace OPZ neidentifikovala žádnou potřebu změny OPZ v této oblasti - 
aktuální problémy lze řešit nastavením výzev při stávající textaci OPZ (aktivity, cílové skupiny, 
příjemci). 
 

Bariéra 

Do relevantních prioritních os (PO 1 a PO 2) a jejich relevantních investičních priorit zařadit 
specifickou aktivitu s názvem „Integrační podniky pro pracovní adaptaci a začleňování 
znevýhodněných skupin na trh práce“ (dále jen IP). Tyto organizace budou zajišťovat na 
určenou dobu (12 – 18 měsíců) profesní přípravu a zaměstnání vybraným cílovým skupinám 
a zprostředkování jejich uplatnění na běžném trhu práce po výstupu z programu. Budou 
podporovány pro následující cílové skupiny: 
pro mladé lidi v kategorii NEETS 
pro nezaměstnané s kombinovanými hendikepy – dlouhodobá nezaměstnanost, osoby nad 
50 let věku, zdravotní hendikepy aj. 
pro Romy 
pro lidi uvolňované v rámci restrukturalizace 
 
Měřitelné výsledky: 



- Počet osob z cílových skupin, které získají zaměstnání v IP 
- Počet osob, které si zvýší kvalifikaci v IP 
- Počet osob, které získají zaměstnání po odchodu z IP a udrží si je min. 6 měsíců 
(odstupňovaná procentní úspěšnost dle složitosti cílové skupiny) 
Poznámka: Úspěšnost IP může být posílena systematickým využíváním společensky 
prospěšných částí veřejných zakázek (viz následující doporučení). 
 
Vypořádání 
 
V PO 1, konkrétně IP 1.1, OPZ umožnuje podporu uvedených aktivit. Profesní příprava, 
odborné vzdělávání, různé formy praxí a zaměstnávání, a to jak v rámci podniku žadatele, tak 
i u jiného zaměstnavatele (tj. zprostředkování zaměstnání) jsou explicitně uváděny jako 
podporované aktivity soutěžních výzev IP 1.1 (tj. výzev č. 40, 45, 46, 55, 53, 68). Požadovaná 
úprava OPZ o přidání specifické aktivity, která by měla fungovat jako určitý druh pracovní 
agentury s názvem „Integrační podniky pro pracovní adaptaci a začleňování znevýhodněných 
skupin na trh práce“, se proto jeví jako nadbytečná. Je na žadateli/příjemci, zda své aktivity 
jako integrační podnik pojmenuje či nikoliv.  
Obdobně jsou v kategoriích cílových skupin, které jmenuje OPZ, zahrnuty i cílové skupiny 
uvedené v připomínce. Na takto úžeji vymezené cílové skupiny byly a jsou opakovaně 
vyhlašovány výzvy: 
- na mladé lidi v kategorii NEETS  je zaměřena především výzva č. 68, uchazeči o zam. do 25 
let věku jsou podporováni ve výzvách č. 40, 45, 46, 55;   
- nezaměstnaní s kombinovanými hendikepy (dlouhodobá nezaměstnanost, osoby nad 50 let 
věku, zdravotní hendikepy aj.) – tato cílová skupina je nejčastější skupinou podporovanou v 
soutěžních výzvách č. 40, 53 a 68;  
- pro Romy – cílové skupiny národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí 
byly zařazeny ve všech výše jmenovaných soutěžních výzvách; 
- pro lidi uvolňované v rámci restrukturalizace – výzvy č. 40, 45, 46, 53 umožňují ve 
zdůvodněných případech zahrnout do podpory i zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR, 
tzn. i osoby před propuštěním z pracovního poměru.                                                                                                                                                                                              
V PO2 je již částečně uplatněno v aktuálně vyhlášených výzvách v oblasti sociálního 
podnikání, kde je podporován vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání. To zahrnuje v tomto kontextu zaměstnávání osob z cílových skupin a jejich 
vzdělávání (např. formou profesně orientovaných kurzů), a to na dobu max. 24 měsíců. 
Sociální podnik může být orientován tranzitně, tzn. může poskytovat zaměstnávání na 
předem určenou dobu s cílem najít uplatnění na volném trhu práce. 
Aktuálně zpracovaná Strategická evaluace OPZ neidentifikovala žádnou potřebu změny OPZ 
v této oblasti - aktuální problémy lze řešit nastavením výzev při stávající textaci OPZ (aktivity, 
cílové skupiny, příjemci). 
 
Bariéra 
 
Do prioritní osy 1 Investiční priority 4 zařadit specifickou aktivitu s názvem „Vzdělávání a 
motivace veřejných zadavatelů v krajích k využívání společensky prospěšných částí veřejných 
zakázek (Community Benefit Clause) k podpoře zaměstnávání osob ze znevýhodněných 
skupin“. 
 



Měřitelné výsledky: 
- Počet veřejných zadavatelů, kteří využívají společensky prospěšné části veřejných zakázek 
- Počet osob ze znevýhodněných skupin, které získají práci v rámci společensky prospěšné 
části veřejných zakázek (individuálně i prostřednictvím agentur typu Integrační podnik 
 
Vypořádání 
 
Pravděpodobně špatně uvedeno IP 1.4 místo PO 4. Podpora obdobných aktivit je možná v 
PO4 i za stávající textace OPZ, úprava OPZ tedy není nutná.                                                                                                                                                                                                                                                           
V rámci výzvy č. 58, která byla vyhlášena dne 15. 3. 2017 a kde spadají mezi oprávněné 
žadatelé mimo jiné také kraje, je jednou z podporovaných aktivit vzdělávání a rozvoj 
úředníků a zastupitelů a to konkrétně na téma „odpovědného zadávání veřejných zakázek“ . 
 
 
Bariéra 
 
Do prioritní osy 1 Investiční priority 4 zařadit specifický cíl „Zvýšit dostupnost kvalitního 
kariérového poradenství k uplatnění na trhu práce“ (případně specifickou aktivitu „Rozvoj 
krajských sítí služeb kariérového poradenství pro uplatnění na trhu práce“), vyřadit 
příslušnou obecně nadefinovanou aktivitu z prioritní osy 1 investiční priority 3, a naplnit 
tento SC specifickými aktivitami: 
- Stanovení kritérií a metod hodnocení kvality služeb kariérového poradenství 
- Vytvoření standardizovaného programu kariérového poradenství a koučinku pro 
definované cílové skupiny 
- Výběr místních agentur do sítě služeb kariérového poradenství  
- Využití systémů navazujících na kariérové poradenství – personální servery, databáze 
vzdělávacích organizací apod. 
- Využití existující nebo vytvoření nové komunikační platformy ke sdílení informací a 
požadavků se zaměstnavateli a dalšími relevantními organizacemi 
- Mediální kampaň k informování veřejnosti a podpoře poptávky po nově dostupné službě 
- Realizace služeb kariérového poradenství a koučinku dle stanoveného standardu a objemu 
zdrojů 
- Evaluace služeb a jejich zkvalitňování 
Poznámka: Lze realizovat s využitím voucherů a spolufinancováním uživateli (odstupňovaně 
dle charakteru cílové skupiny – např. bezplatně pro nezaměstnané a studenty a s 10 – 20% 
spolufinancováním ostatními uživateli), s postupným rozšiřováním míry spolufinancování po 
ukončení podpory z OPZ (udržitelnost). 
Poznámka: Propojení s aktivitami TPZ a Observatořemi. 
 
Cílové skupiny: 
- nezaměstnaní 
- mladí NEETS – not in employment, education or training 
- čerství absolventi 
- studenti posledních ročníků před vstupem na trh práce 
- žáci ZŠ a SŠ s vazbou na volbu studia a budoucího povolání 
- zájemci o změnu zaměstnání 
- zaměstnanci malých a středních firem 



 
Měřitelné výsledky: 
- Počet krajů s funkční sítí akreditovaných center kariérového poradenství 
- Počet klientů, kteří využili služeb 
- Počet poskytnutých standardních služeb 
 
Vypořádání 
 
Zvýšení kvality kariérového poradenství se v IP 1.4 (konkrétně SC 2) věnuje výzva č. 20. IP 
1.4.2 je mimo jiné zaměřena na vytvoření funkčního systému monitorování a předvídání 
kvalifikačních potřeb trhu práce a funkčního a plošně dostupného kariérového poradenství. 
V rámci systémového kariérového poradenství na trhu práce, včetně poradenských 
programů k technikám vyhledávání zaměstnání a volby povolání, budou podpořeny 
adekvátní nástroje pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly, dojde k 
zefektivnění systému kariérového poradenství v oblasti volby povolání a v oblasti profesní 
mobility. V rámci výzvy č. 20 je realizován projekt "Technický a informační rozvoj kariérového 
poradenství jako nástroje dalšího vzdělávání"(JOBHUB), který má za cíl zkvalitnit a usnadnit 
práci kariérových poradců prostřednictvím vytvoření integrovaného systému JOBHUB, který 
nabídne všem pracovníkům služeb zaměstnanosti, kariérovým poradcům neveřejné povahy i 
samotným klientům kariérového poradenství širokou škálu technické, metodické a 
informační podpory napříč všemi segmenty trhu práce. Cílové skupiny v IP 1.4.2 jsou 
především instituce trhu práce a jejich zaměstnanci (MPSV, Úřad práce ČR, Fond dalšího 
vzdělávání, Státní úřad inspekce práce), relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci 
(zaměstnavatelé, agentury práce, sociální partneři, poskytovatele vzdělávání, krajské orgány, 
obce, neziskové organizace, MŠMT a jeho organizace). Kariérové poradenství zajišťuje v 
rámci OPZ rovněž Úřad práce ČR, ať už jako příjemce podpory či partner projektu. 
Požadovaná úprava OPZ o přidání specifického cíle „Zvýšit dostupnost kvalitního kariérového 
poradenství k uplatnění na trhu práce“ se jeví jako nadbytečná, změna OPZ není 
opodstatněná. Aktuálně zpracovaná Strategická evaluace OPZ neidentifikovala žádnou 
potřebu změny OPZ v této oblasti - aktuální problémy lze řešit nastavením výzev při stávající 
textaci OPZ (aktivity, cílové skupiny, příjemci). 
 
 
Bariéra 
 
Do prioritní osy 4 Investiční priority 1 doplnit a upřesnit specifický cíl k rozvoji lidských zdrojů 
„Zavést moderní metody řízení a rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě“ a naplnit tento 
SC specifickými aktivitami: 
- Vytvoření standardizovaného systému řízení a rozvoje lidských zdrojů (ŘRLZ) podle 
kompetenčních modelů ve veřejné správě 
- Vytvoření generických kompetenčních modelů pro typové pozice ve veřejné správě (klíčové 
kompetence odborné, klíčové kompetence obecné – zejména digitální a jazykové a klíčové 
kompetence měkké – například „orientace na zákazníka“, „kooperace“, „komunikace“, 
„řešení problémů“ atd. – s využitím metodiky z Národní soustavy povolání) 
- Přizpůsobení generických kompetenčních modelů specifickým potřebám jednotlivých 
orgánů veřejné správy 
- Využití kompetenčních modelů ve všech klíčových personálních procesech (přijímání, 



adaptace, vzdělávání, kariérový rozvoj, hodnocení výkonu aj.) 
- Leadership akademie pro vysoké úředníky – manažery – ve veřejné správě 
- Vytvoření a zavedení standardizovaného systému hodnocení spokojenosti zaměstnanců ve 
veřejné správě 
 
Měřitelné výsledky: 
- Standardizovaný systém ŘRLZ pro veřejnou správu 
- Podíl zpracovaných generických kompetenčních modelů pro typové pozice ve veřejné 
správě 
- Počet organizací veřejné správy se zavedenými systémy ŘRLZ podle kompetenčních modelů 
- Počet úspěšných absolventů Leadership akademie 
- Snižující se míra fluktuace zaměstnanců ve veřejné správě 
 
Vypořádání 
 
Podpora obdobných aktivit je možná v PO4 i za stávající textace OPZ, úprava OPZ tedy není 
nutná. Aktuálně zpracovaná Strategická evaluace OPZ neidentifikovala žádnou potřebu 
změny OPZ v této oblasti - aktuální problémy lze řešit nastavením výzev při stávající textaci 
OPZ (aktivity, cílové skupiny, příjemci). 
 
 
Bariéra 
 
Návrhy obecnějších změn 
- Teritoriální pakty zaměstnanosti představují dle našeho názoru jednu z největších sociálních 
inovací na úrovni jednotlivých regionů v programovacím období 2014+.  Z tohoto důvodu je 
dle našeho názoru nezbytné zařadit TPZ do prioritních os 1-3 OPZ, jako další významné 
aktéry zejména regionálního trhu práce. 
- Dále doporučujeme v návaznosti na program Průmysl 4.0 zařadit do OPZ oblast digitalizace 
a znalostní management v návaznosti na lidské zdroje. Za důležité též považujeme, 
soustředění pozornosti a tedy i plánovaných alokací zejména na cílovou skupinu dlouhodobě 
nezaměstnaných. 
- Obecně se v regionu potýkáme se stížnostmi na nekvalifikovanou práci hodnotitelů 
předložených projektových záměrů zejména v OPZ. V důsledku této skutečnosti dochází k 
nerealizaci řady kvalitních projektových záměrů a ke snižování absorpční kapacity Ústeckého 
kraje. Navrhujeme proto zavést (pokud se tak již nestalo) hodnotící systém pro hodnotitele a 
extrémní případy vyřadit z databáze hodnotitelů. 
 
Konkrétnější návrhy 
- Omezit počet výzev pro tzv. systémové národní projekty, které alokují většinu prostředků 
OPZ a jsou zacíleny na Prahu a Střední Čechy a posílit počet výzev zacílených na hospodářsky 
postižené regiony (MSK, ÚK). 
- Regionální projekty Úřadů práce (RIP) realizovat formou veřejného výběrového řízení na 
kvalifikované dodavatele služeb, nikoliv formou zaměstnávání dalších úředníků.  Prioritně 
jsou úřady práce zřízeny k výkonu státní správy a nikoliv k tomu aby vzdělávaly, 
diagnostikovaly apod. 
- Zařadit kraje, jako oprávněné příjemce u prioritní osy 1, Investiční podpora 1. 



- Dále zařadit TPZ do prioritní osy 1, Investiční podpory 2 do identifikace hlavních cílových 
skupin. Totéž u prioritní osy 1 – Investiční podpory 4. 
- Prioritní osa 3 – sociální inovace, tady se přimlouváme za ukotvení TPZ jako v budoucnosti 
možný systémový nástroj pro podporu. 
 
Vypořádání 
 
Výzva na teritoriální pakty byla v OPZ vyhlášena (výzva č.55). Není nutné měnit text OPZ, 
aktuálně zpracovaná Strategická evaluace OPZ neidentifikovala žádnou potřebu změny OPZ v 
této oblasti - aktuální problémy lze řešit nastavením výzev při stávající textaci OPZ (aktivity, 
cílové skupiny, příjemci). Aktivity navázané na Průmysl 4.0 je možné z OPZ podpořit již ve 
stávajícím znění OPZ. Podpora dlouhodobě nezaměstnaných je možná již ve stávajících 
výzvách, ŘO OPZ zvažuje, že podpora této CS bude ještě intenzivnější v následujících výzvách 
na základě aktuální situace a vývoje na trhu práce i doporučení Strategické evaluace OPZ. 
Kvalita hodnotitelů OPZ je sledována, za každé hodnocení je přidělen hodnotiteli rating a ti, 
kteří nedosahují uspokojivých výsledků jsou z databáze hodnotitelů vyřazeni. Skutečnost, že 
nejsou zafinancovány některé kvalitní projekty, může být dána i tím, že v některých výzvách 
byl předložen vysoký počet žádostí (např. výzva č. 40).  
Cílem prioritní osy 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce je v praxi pilotně otestovat 
nová, dosud nerealizovaná řešení a vyhodnotit jejch fungování. Pokud jde o teritoriální pakty 
zaměstnanosti, jejich vznik a fungování bylo podpořeno již v rámci předchozího 
programového období např. v rámci výzev na mezinárodní spolupráci OP LZZ, dále je jejich 
činnost kontinuálně podporována - viz infromace výše o výzvě č. 55, proto samotnou 
existenci teritoriálního paktu  nevnímáme jako inovaci vhodnou pro podporu v rámci 
prioritní osy 3.                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 

 


