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ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZAMĚSTNANOST

PŘI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE,

které se konalo dne 29. 11. 2016 od 10:00 hod – do 12: 30 hod, v zasedací místnosti 
číslo 559 v 5. patře budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48 v Ústí nad Labem.

Přítomní členové: dle Prezenční listiny

Program zasedání:

Program jednání:
1. Informace z RSK a sekretariátu RSK
2. Příprava Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace 
3. Přehledy čerpání OPZ v mezikrajském srovnání
4. Informace o implementaci IP 1.5 OPZ v Ústeckém kraji
5. Informace o výsledcích výzvy č. 55 OPZ, představení schválených projektových
          žádostí Ústeckého kraje
6. Informace z celostátního jednání Paktů zaměstnanosti ČR v Ústí nad Labem za
          přítomnosti p. ministryně Michaely Marksové a generální ředitelky Úřadu práce
           ČR Kateřiny Sadílkové
7. Návrhy na změny OP Z
8. Regionální podněty PS Zaměstnanost RSK
9. Problematika VPP a obcí – metodický pokyn GŘ ÚP
10. Implementace projektů na podporu rozvoje lidských zdrojů realizovaných ÚP
           Ústí nad Labem
11. Diskuze  

V úvodu zasedání vedoucí PSZ Ing. Prošková přivítala přítomné, seznámila je 
s programem a požádala členy pracovní skupiny o vyjádření souhlasu s nově vloženým 
bodem programu č. 2 - Příprava Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace.

Poté zahájila Ing. Prošková jednání pracovní skupiny Zaměstnanost.

1) Informace z RSK a sekretariátu RSK 
Bc. Lenka Vaňková
Mgr. Martina Pražáková
Informace z posledního 10. Zasedání RSK ÚK konaného dne 18. 10. 2016 a průběžné 
činnosti sekretariátu RSK ÚK předaly pracovnice sekretariátu RSK ÚK. 



                             
                             REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE
                                              CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000037

Na zasedání RSK ÚK byly schváleny nové nominace členů RSK ÚK a pracovních 
skupin, dále byl schválen nový Statut a jednací řád RSK, RSK ÚK byla schválena jako 
řídící skupina pro tvorbu Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, byly předány 
informace o projektu KAP a aktuálním stavu zpracovávané Strategie hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. V rámci bodu 
Integrované nástroje byly předány informace o stavu Integrované strategie Ústecko –
chomutovské aglomerace a bylo přijato usnesení v návaznosti na zdlouhavý proces 
hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje. V souvislosti s tímto byl 
odeslán dopis náměstkyni pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR Ing. Dostálové.
Dále byly předány informace o průběhu zasedání NSK, které proběhlo 4. – 5. 10. 2016 
v Poděbradech a přijatých usneseních, informace o připravovaných dotačních 
programech na rok 2017 (seminář na toto téma proběhl 22. 11. 2016 v prostorách KÚ 
ÚK, informace a odkazy naleznete na www.rskuk.cz v sekci aktuality). Hovořilo se o 
Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech (v současné době je 
program vyhlášen, pracovní skupina Cestovní ruch bude zapojena do „nultého“ 
hodnocení. Jedná se o posouzení souladu projektu se strategickými dokumenty kraje). 
Odkaz na informace o programu naleznete na www.rskuk.cz v sekci aktuality.
Dalším bodem byl vstup zástupce CRR, který zdůraznil vhodnost konzultací 
projektových záměrů ještě před vyhlášením výzev z důvodu kvalifikovaných a včasných 
odpovědí na dotazy a následnou jednodušší administraci projektů.
V rámci informací o činnosti sekretariátu byli členové pracovní skupiny seznámeni 
s aktivitami, které sekretariát realizuje. Kromě technického a organizačního zajištění 
zasedání RSK a pracovních skupin plní úkoly přímo zadané MMR nebo 
zprostředkovaně požadavky řídících orgánů operačních programů – mapování absorpční 
kapacity, zpracování přehledu krajských dotačních programů, zpracování dotazníku pro 
členy RSK, vyhledávání bílých míst, zpracování monitorovacích zpráv, příprava 
výroční zprávy RSK, příprava korespondenčních hlasování členy RSK, aktualizace 
RAP, účast na seminářích, informačních aktivitách… V této souvislosti byli členové
pracovní skupiny požádáni, aby v případě, že budou pořádat v rámci svých 
zastoupených organizací informační akce a uznají vhodnost účasti zástupců RSK, aby 
sekretariát o tomto informovali a na setkání přizvali.

2) Příprava Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace 
Bc. Karel Tichý 
Ke dni 30. 11. 2016 má být odevzdán Rámec strategie hospodářské restrukturalizace 
vládě, je očekáváno schválení usnesením vlády. Následné úkoly, jedním z nich je 
zpracování Akčního plánu Strategie…. Toto má za úkol kancelář vládního zmocněnce. 
Do přípravy AP je nutné zapojit odborníky, stakeholdery v regionech. V současné době 
probíhají oslovení různých partnerů, vč. RSK ÚK, pracovních skupin při RSK ÚK, 
s žádostí o spolupráci v rámci vytipování vhodných projektových záměrů či získání 
odborného pohledu na významnost a vhodnost nadefinovaných typových opatření 
v jednotlivých pilířích Strategie.
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Výzva směrem k členům pracovní skupiny – do 14. 12. 2016 odpřipomínkovat typová 
opatření (podklady budou v co nejkratším čase rozeslány). Svá vyjádření členové 
odešlou na meilovou adresu RSK ÚK rsk@kr-ustecky nebo vankova.l@kr-
ustecky.cz
V případě, že by někdo měl návrh na nové typové opatření, je možné ho zapracovat do 
formuláře, který je k dispozici na tomto webovém odkazu.
V den schválení Strategického rámce budou spuštěny stránky www.restartregionu.cz
Opatření, která nebudou zapracována do AP 2017, mohou být zapracovány v rámci 
další aktualizace.

Dotaz – Ing. Liška – kdo je zpracovatelem Strategie?
Bc. Tichý – zpracování dostalo za úkol MMR, ale vzhledem k nedostatku potřebné 
kapacity byl zpracovatel vybrán na základě výběrového řízení. Bylo vytvořeno 
konsorcium ze společností MEPCO, ICUK, BERMAN GROUP, BeePartner a RPIC-
ViP.
Pravomoc MMR při tvorbě dokumentu končí předáním dokumentu vládě a jeho 
schválením a následnou zodpovědnost spojenou s přípravou Akčního plánu a jeho 
implementace přebírá Úřad zmocněnce vlády.

Úkol: 
Sekretariát: rozeslat členům pracovní skupiny potřebné materiály 
k připomínkování v co nejkratším čase. 
Členové PS: Náměty a připomínky odeslat na výše uvedené adresy do 14. 12.
2016 včetně.

3) Přehledy čerpání OPZ v mezikrajském srovnání
Ing. Prošková představila členům PS grafické znázornění čerpání v OP Z (příloha 
zápisu), upozornila na nepřesnosti vzhledem k vysokým alokacím uvedených 
v miliardách. Přesnější informace bude možné získávat z dat obdržených z MMR ve 
vygenerované tabulce z MS2014+. V současné době data procházejí selekcí, základním 
výběrem a pracovnice sekretariátu se učí s nimi pracovat.

4) Informace o implementaci IP 1.5 OPZ v Ústeckém kraji
Ing. Janeček – představení realizovaného projektu TRANSFER (prezentace přílohou)

- Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí do 29 let věk, kteří 
nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v ÚK

- Realizace d 1. 6. 2016 do 31. 10. 2018
- Rozpočet 99 378 864,60Kč
- Místo realizace – okresy Chomutov, Louny, Litoměřice, Most, Teplice a Ústí 

nad Labem

P. Holoch – představení realizovaného projektu CESTA (prezentace přílohou)
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- Cílem projektu je snížit počet mladých lidí do 29 let věku včetně, kteří nejsou 
zapojeni na trhu práce, nejsou součástí vzdělávacího systému a nejsou 
ekonomicky aktivní

- Realizace od 1. 6. 2016 – 31. 10. 2016
- Rozpočet 23 683 116,00 Kč
- Místo realizace – region Děčínska a Šluknovského výběžku

5) Informace o výsledcích výzvy č. 55 OPZ, představení schválených
Projektových žádostí Ústeckého kraje

Ing. Janeček – představení projektu INNOSTART (prezentace přílohou)
- Cílem projektu je podpora dovednosti žáků posledních ročníků odborných 

středních škol a středních odborných učilišť ÚK a podpora jejich vstupu na trh 
práce

- Realizace od 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019
- Rozpočet 8 931 640,-Kč
- Místo realizace – okres Most, Litoměřice

Zástupci UJEP, kteří měli prezentovat druhý schválený projekt, se na jednání pracovní 
skupiny nedostavili.

6) Informace z celostátního jednání Paktů zaměstnanosti ČR v Ústí nad
Labem za přítomnosti p. ministryně Michaely Marksové a generální 
ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové

Ing. Prošková
Celostátní setkání Paktu zaměstnanosti proběhlo 11. 10. 2016 v prostorách KÚ ÚK. 
Jedním ze stěžejních bodů jednání byla diskuze o vzniku Asociace Paktů zaměstnanosti
ČR, která by zastupovala TPZ ČR v jednáních s centrálními orgány. Výsledkem 
jednání byla dohoda, že nebude vznikat nová organizace a TPZ budou zastoupeny 
vedením, na kterém se všechny TPZ dohodnou.  Pro tyto účely bude vypracována 
krátká metodika. V současné době je platná metodika pro ustanovování TPZ 
v jednotlivých krajích, která bude uveřejněna na stránkách Ústeckého kraje.

Úkol: vyvěsit metodiku na stránky paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje (Ing. 
Prošková)

Přílohou zápisu: Systémový a metodický rámec pro zakládání a rozvoj paktů.

7) Návrhy na změny OP Z
Ing. Prošková
V příštím roce mají být revidovány všechny OP. Výzva členům pracovní skupiny –
pročíst si relevantní dokumenty, zamyslet se nad možnými návrhy úprav co se týče 
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podmínek, programu, identifikace možných žadatelů či alokací v jednotlivých SC. 
MŠMT je ochotné zabývat se sesbíranými podněty. (návrhy členů na místě – zkrácení 
časových termínů při kontrolách ex –post, kvalitní výběr hodnotitelů projektů). Náměty 
na možné změny zasílejte na adresu sekretariátu RSK ÚK rsk@kr-ustecky.cz

8) Regionální podněty PS Zaměstnanost RSK
Ing. Prošková
Sekretariát v poslední době přijal stížnosti na práci hodnotitelů projektův OP Z.
Regionální podněty upozorňují na elementární neznalosti skutečností vztahujících se 
k problematice lidských zdrojů některých hodnotitelů. V důsledku těchto skutečností 
dochází k vyřazování dobrých regionálních projektů a ke snižování absorpční kapacity 
regionu jako takového.

Ing. Jasanský potvrdil tuto skutečnost, především v kontextu, kdy MAS mají podobné 
zkušenosti s hodnocením Strategií, které jsou hodnoceny, jako by se jednalo o 
konkrétní projekty.
Ing. Siviček navrhl, aby v případě třetího hodnocení projektu hodnotitel neznal původní 
dvě hodnocení
Členové PS se shodli na nutné apelaci směrem k řídícímu orgánu, především OP Z, ke 
kvalitnějšímu výběru hodnotitelů.

Pracovní skupina Zaměstnanost RSK doporučuje RSK ÚK přijmout
Usnesení PS 1/2016

Pracovní skupina „Zaměstnanost“ RSK ÚK apeluje na MPSV aby byl kladen větší 
důraz na kvalitnější přípravu hodnotitelů v rámci jednotlivých výzev OP Zaměstnanost, 
ve kterých tito hodnotitelé budou provádět věcné hodnocení a to vč. objektivního 
ověření jejich znalostí k možnosti kompetentního hodnocení projektových žádostí 
v rámci dané výzvy. Zároveň by měl být při výběru hodnotitelů pro hodnocení 
akcentován význam jejich ratingu. Tento rating by měl zároveň zohledňovat i 
skutečnost, nakolik jsou hodnotitelem dříve zpracovaná hodnocení relevantní 
v kontextu arbitrážních hodnocení, ke kterým bylo přistoupeno v momentě, kdy se 
původní hodnocení hodnotitelů rozcházelo o více než 20 bodů (např. pokud by 
relevantní arbitrážní hodnocení opakovaně jasně indikovaly neadekvátnost 
hodnotitelem zpracovaných hodnocení, byl by tento hodnotitel pro období např. 
nejbližších 3 měsíců dočasně vyřazen z databáze hodnotitelů
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9) Problematika VPP a obcí – metodický pokyn GŘ ÚP
Ing. Prošková, starosta města Hora svaté Kateřiny Lukáš Pakosta

1. Problematika VPP a obcí – metodický pokyn GŘ ÚP

Ing. Prošková, starosta města Hora svaté Kateřiny Lukáš Pakosta
Obce zaměstnávají některé spoluobčany v rámci VPP (veřejně prospěšná práce) financované 
z APZ ÚP. Tento systém je pro obce výhodný a vhodný, problémem je, že financování je 
poskytnuto na rok bez možnosti návazného opakování. Pokud má obec zájem o stejného 
pracovníka, ten se musí po uplynutí roční lhůty vrátit na ÚP na dobu 3 měsíců, aby o něho 
mohlo být znovu požádáno. Tento proces ale zkracuje dobu ročního financování na VPP. 
Obec nemá dost vhodných kandidátů na toto zaměstnávání, jejich snahou je udržet si toho 
stávajícího, který je již ověřen. 
Směrem k zástupci krajského ředitelství ÚP Ing. Kuncovi byl vznesen dotaz, zda je možné 
s tímto faktem pracovat a změnit podmínky výběru a financování?
Ing. Kunc – VPP je primárně nástroj na obnovení pracovních návyků, ne pro dlouhodobé 
zaměstnávání. Ke zkracování doby financování nedochází, k tomu dochází vyčkáváním 
starostů při obsazování míst VPP.
Ing. Prošková – byla by možná změna definice na – obnovu a udržení pracovních návyků?
Ing. Kunc – problematika VPP se dnes nedotýká jen obcí. Zaměstnavatelé v této době mají 
velký zájem o nové a motivované zaměstnance a dle jejich vnímaní právě takový 
zaměstnanci jsou ti, kteří se osvědčili na VPP. Z jejich pohledu je logičtější tyto uchazeče po 
skončení VPP zaměstnat na klasický pracovní poměr ve firmě a ne je znovu umísťovat na 
dotované místo. S tím samozřejmě souhlasíme i my jako úřad práce, nicméně se snažíme 
vysvětlovat, že tito lidé mají další handicapy, které jim brání vstoupit na otevřený trh práce. 
Úřad práce ve své podstatě nemá problém s opakovaným umístěním, je-li toto jedinou 
možností pro pracovní začlenění uchazeče o zaměstnání. Zákon také dává možnost uzavřít 
VPP až na 24 měsíců, nicméně z důvodu rozpočtových pravidel je běžnou praxí pouze rok. 
Podmínky pro opakované zaměstnávaní na VPP se mohou měnit každý rok, a tudíž není 
možno zatím sdělit, jak budou nastaveny pro rok 2017.

Pracovní skupina Zaměstnanost RSK doporučuje RSK ÚK přijmout                                          
Usnesení PS 2/2016

Regionální stálá konference doporučuje MPSV ČR, případně ÚP ČR při vytváření pravidel APZ 
na rok 2017 více zohlednit specifičnost jednotlivých krajů a složení obyvatelstva v něm 
žijícího. Umožnit aby byly VPP nejen nástrojem pro obnovu pracovních návyků dlouhodobě 
nezaměstnaných, ale také nástrojem pro udržení pracovních návyků a aktivity uchazečů, 
kteří jsou dle zkušeností starostů 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.
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Přílohou zápisu Směrnice – Postup Úřadu práce ČR při realizaci nástrojů a opatření aktivní 
politiky zaměstnanosti, Výše finančních příspěvků na nástroje a opatření AOPZ

10) Implementace projektů na podporu rozvoje lidských zdrojů realizovaných
ÚP Ústí nad Labem

Petr Hauf, ÚP ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem – představení regionálních
projektů KrP ÚP ČR v Ústí nad Labem

Probíhající projekty
- INICIATIVA – 11/2015 – 10/2018, CS osoby ve věku 15 – 29 let, které nejsou 

v zaměstnání nebo vzdělávací a profesní přípravě, cílem je zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí, rozpočet cca 500 mil Kč

- FLEXI – 1/2016 – 6/2019, CS UoZ, kteří se starají o dítě do 15 let věku nebo o 
jiné závislé osoby, rozpočet projektu 55 mil Kč

- SPOLEČNĚ – 4/2016 – 3/2019, CS UoZ- evidence na ÚP ČR delší než 12 
měsíců, nízká úroveň vzdělání nebo pobírání dávek hmotné nouze, realizace 
v úzké spolupráci s NNO, rozpočet 128 mil Kč

Připravované projekty
- OUTPLACEMENT – 1/2017 – 12/2020, CS – zaměstnanci, kteří jsou ohroženi 

ztrátou zaměstnání nebo jsou ve výpovědní lhůtě, rozpočet 150 mil Kč

11) Diskuze  
Ing. Siviček – ICUK realizuje mnoho popularizačních aktivit, pokud je někdo z členů 
pracovní skupiny chtěl využít, mohou se ozvat. Naopak, kdo by chtěl zapojit ICUK do 
svých aktivit, je toto vítáno.

Zápis zpracovala: Bc. Lenka Vaňková

Zápis schválila: Ing. Dagmar Prošková

Dne: 12. 12. 2016

Přílohy:
- Přehled typových opatření dle pilířů AP komplet
- Přehled typových opatření dle pilířů AP problematika zaměstnanosti a sociální 

stabilizace
- Přehled čerpání OP Z
- Prezentace projektu TRANSFER
- Prezentace projektu CESTA 
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- Prezentace projektu INNOSTART
- Směrnice – Postup Úřadu práce ČR při realizaci nástrojů a opatření aktivní 

politiky zaměstnanosti a Výše finančních příspěvků na nástroje a opatření APZ
- Prezentace – Představení regionálních projektů KrP ÚP ČR v Ústí nad Labem




