SEKTOROVÉ RADY
jsou pevnou součástí trhu práce
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Úvodní slovo
Milé kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři!
Je mi velkou ctí, že vás mohu přivítat na stránkách této publikace, která vám má představit tak významné uskupení, kterým
sektorové rady bezesporu jsou.
Ke dnešnímu dni existuje již 29 sektorových rad. Pracují v nich
reprezentanti zaměstnavatelů, střešních organizací, vzdělávacích institucí a další odborníci na lidské zdroje a věnují se
všem oblastem českého národního hospodářství, ať už se jedná
o energetiku, strojírenství, zemědělství, veřejnou správu či třeba
obchod a marketing.
Sektorové rady ustavovali největší zástupci zaměstnavatelů
u nás, tedy Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora
České republiky a Agrární komora České republiky. Samotný
proces ustavování nebyl jednoduchý – je potřeba si uvědomit,
že nebylo snadným úkolem přesvědčit ředitele ﬁrem, personální
ředitele a HR specialisty, aby si ke své práci ve ﬁrmách přibrali
ještě další úvazek. Ale protože situace na trhu práce je už delší
dobu neuspokojivá a zaměstnavatelé pochopili, že práce v sektorové radě jim dává šanci, jak tento problém alespoň částečně
řešit, svolili ke své nominaci.
Do sítě sektorových rad je v současnosti zapojeno již více než
2000 osob. To samo o sobě představuje vlastně takovou obrovskou ﬁrmu, velký kolos, který však spojuje stejný cíl – usnadnit
život aktérům na pracovním trhu, zejména uchazečům o práci,
zaměstnavatelům nebo pracovníkům Úřadu práce ČR a agentur práce. Já osobně považuji takové spojení sil a ochotu domluvit se na společném postupu za ohromný úspěch.
Sektorové rady pracují vedle řešení témat, o nichž si více informací přečtete na následujících stranách, především na budování systému dalšího profesního vzdělávání v podobě Národní
soustavy povolání, jejímž zadavatelem je Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR, a Národní soustavy kvaliﬁkací, kterou iniciovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, respektive
Národní ústav pro vzdělávání. Realizací obou veřejných zakázek
bylo pověřeno konsorcium složené ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory České republiky a společnosti
TREXIMA.
Bez sektorových rad a jejich nadšení by se kritická situace na
trhu práce nemohla změnit. A já bych rád všem zapojeným
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odborníkům touto cestou poděkoval za nepředstavitelný objem
vykonané práce a samozřejmě hlavně za to, že se jim pomocí
tohoto jedinečného systému dalšího profesního vzdělávání podařilo radikálně posunout vnímání společného cíle zaměstnavatelů a dalších zainteresovaných skupin.
Bohumil Mužík
Předseda Koordinační rady
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Sektorové rady
jsou na trhu práce

již známým pojmem
Sektorové rady jsou dnes nedílnou součástí trhu práce v České republice.
Statut sektorových rad ovšem nevznikl u nás, ale ve Velké Británii, a dnes
už je funkční v řadě států po celém světě.
Také u nás je aktivních 29 sektorových
rad, které svým oborovým zaměřením
pokrývají již téměř celé národní hospodářství. Je mezi nimi například Sektorová
rada pro energetiku, ve které jsou zastoupeny společnosti jako ČEZ, ČEPS, E.ON,
Pražská energetika, Sektorová rada pro

Sektorová rada představuje
uskupení zástupců
významných ﬁrem, tedy
zaměstnavatelů, kteří svým
členstvím a svou prací
vlastně přímo ovlivňují řízení
a rozvoj lidských zdrojů na
trhu práce. V současné době
v České republice existuje
celkem 29 sektorových
rad, které svým zaměřením
pokrývají téměř kompletní
české hospodářství.

strojírenství zastoupená ﬁrmami ŠKODA
AUTO, ŽĎAS, Vítkovice či Škoda Holding,
Sektorová rada pro hutnictví, slévárenství
a kovářství se zástupci ArcelorMittalu,
Třineckých železáren a Hutnictví železa
nebo třeba Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl, na jejíž
práci se podílí kupříkladu Mondi Štětí,
Biocel Paskov a JITONA. To vše se dozvíte
na dalších stránkách. Do sítě sektorových
rad a jejich pracovních skupin je v současnosti zapojeno více než 2000 odborníků.

CO VLASTNĚ
SEKTOROVÉ RADY DĚLAJÍ?
Zjednodušeně řečeno sledují trh práce a jeho vývoj. A tyto neustálé změny
a trendy pak zohledňují ve své činnosti.
V rámci Národní soustavy povolání sektorové rady vytvářejí tzv. jednotky práce
– konkrétně popisují povolání, typové
pozice a průřezové typové pozice, které
jsou podobné napříč trhem práce (např.
manažer projektu). Dnes již katalog Národní soustavy povolání, umístěný na
webových stránkách www.nsp.cz, obsa-

huje téměř 3000 kvalitně zpracovaných
položek, konkrétně 1091 povolání a 1706
typových pozic. V katalogu uživatel najde
také aktuální informace o tom, co dané
povolání obsahuje, jeho pracovní náplň,
požadovanou kvaliﬁkaci, kompetence,
potřebné odborné dovednosti a znalosti,
údaje o mzdovém ohodnocení, volných
místech a další.
V projektu Národní soustava kvaliﬁkací
pak sektorové rady zpracovávají tzv. profesní kvaliﬁkace. Profesní kvaliﬁkace představuje způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo
soubor pracovních činností, které jsou
ucelenou jednotkou aktuálně žádanou na
trhu práce. Všechny zpracované a schválené profesní kvaliﬁkace jsou uloženy na
webových stránkách www.narodni-kvaliﬁkace.cz. O využití tohoto systému svědčí
mimo jiné i fakt, že ke dnešnímu dni bylo
složeno již více než 60 000 zkoušek z profesních kvaliﬁkací u tzv. Autorizovaných
osob a jejich absolventi tak získali řádné
osvědčení, které dokládá jejich skutečně
nabyté praktické znalosti.
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SEKTOROVÉ DOHODY
A PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Dalším úkolem, který si sektorové rady
vzaly na svá bedra, je realizace tzv. sektorových dohod. V této etapě veřejné
zakázky Národní soustavy povolání bylo
vybráno sedm pilotních témat pro sektorové dohody – konkrétně z oblasti strojírenství, dopravy, keramiky, potravinářství,
technických oborů, bezpečnosti a ﬁtness.
Sektorové rady nejdříve zpracovaly hlavní
cíle sektorových dohod, u většiny z nich
se jedná o navázání úzké spolupráce škol
a zaměstnavatelů, zapojení státní samosprávy a Úřadu práce ČR, zvýšení atraktivity daných oborů pro učně a uchazeče
o práci a další. Jednoduše shrnuto, cílem
tohoto nového nástroje na trhu práce je
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zajistit ﬁrmám dostatek kvalitně vzdělaných zaměstnanců a absolventům a nezaměstnaným najít zajímavou práci.
Sektorové rady také zpracovaly tzv. průřezová témata. Jedná se o problémy na
trhu práce, které jsou podobné napříč
různými obory, a proto se jimi zabývali
odborníci ze všech sektorů. K těmto tématům patří spolupráce vzdělávacích
institucí a podniků, podpora vybraných
oborů s důrazem na technické a řemeslné obory, struktura a optimalizace sítě
škol s vazbou na jejich regionální uspořádání a vazba dalšího vzdělávání na trhu
práce. Každé z těchto témat bylo popsáno ve studii s názvem „Shrnutí podnětů
a názorů sektorových rad v rámci řešení
průřezových témat a zásadních bariér
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v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR“,
která je umístěna na www.nsp.cz.

VÝZNAM SEKTOROVÝCH RAD
PŘESAHUJE HRANICE ZEMĚ
Mimochodem, o českých sektorových radách se mluví už i v Evropě. V současné
době jsou některé z nich (např. z oblastí
chemie, dřeva a dalších) oslovovány a testovány Evropskou komisí z hlediska zapojení do tzv. evropských sektorových rad.
To potvrzuje, že sektorové rady a jejich
členové odvedli velký kus práce. A také
skutečnost, že trend zapojování zaměstnavatelů do procesu ovlivňování rozvoje
lidských zdrojů je při současné nepříliš
pozitivní situaci na trhu práce rozhodně
správný.
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Přínosem je

definování nových
potřeb společnosti
Představitelům pěti sektorových rad jsme položili následující tři otázky:

1. Jak se podle vás vyvíjí
situace na trhu práce
a jaký to má vliv na
vaši ﬁrmu/organizaci?

2. Co vás vedlo
k rozhodnutí podílet
se na tvorbě Národní
soustavy povolání
a Národní soustavy
kvaliﬁkací a jak vám
tyto systémy v praxi
pomohou?

3. V čem vidíte hlavní
přínos činnosti vaší
sektorové rady a co
vnímáte jako největší
překážku?

Ing. Helena Prokopová
předsedkyně Sektorové rady pro
dřevozpracující a papírenský průmysl,
tajemník a cechmistr Cechu čalouníků
a dekoratérů

1. Sektorová rada
pro dřevozpracující
a papírenský průmysl
zastřešuje velmi širokou oblast zpracování dřeva, přičemž
každý obor má svá
speciﬁka. Na oboru nábytkářství, který každý člověk osobně zná, se pokusím otázku
zodpovědět. Cech čalouníků a dekoratérů,
jehož jsem tajemníkem a cechmistrem,
sleduje pečlivě situaci na trhu, a to nejen
u svých členů.
Prvotním problémem na trhu práce se
v uplynulých letech stal příliv velmi levného
nábytku na český trh, domněnka zákazníků,
že levný nábytek uspokojí jejich potřeby,
a snížení nákupu kvalitního českého nábytku. Vznikla neschopnost českých pod-

niků konkurovat velmi laciným výrobkům
českým nábytkem vyráběným z kvalitních
materiálů, s kvaliﬁkovanými pracovníky.
Snaha některých českých podniků laciným výrobkům konkurovat vedla k zániku těchto ﬁrem a ztrátě kvaliﬁkovaných
pracovníků končících na Úřadu práce
nebo nacházejících uplatnění v jiných
oborech mimo nábytkářskou výrobu.
Likvidací velkých výrobců nábytku se snížil požadavek na výchovu nových pracovníků a došlo ke snížení počtu škol otevírajících odborné učební obory.
V současné době si již mnoho zákazníků
uvědomuje, že levný nábytek neuspokojí jejich potřeby, a noví výrobci nábytku,
zejména čalouněného, nyní pociťují nedostatek kvaliﬁkovaných pracovníků znalých jak soudobých, tak klasických
materiálů a technologií.

2. Výše uvedená potřeba kvaliﬁkovaných
pracovníků na všech úrovních navrhování, výroby a prodeje nás již v první etapě
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zakládání sektorových rad vedla k iniciování a založení Sektorové rady pro nábytkářský průmysl a následně v další etapě
k přihlášení se k rozšířenému okruhu oborů. V závislosti na celospolečenských potřebách vznikají jednak nové odborné potřeby současných povolání, jednak nová
povolání, která je třeba do NSP a NSK zařazovat. Je nutné deﬁnovat pro ně potřebné
kompetence. V praxi lze očekávat, že zejména v přímých službách (opravy nábytku, oken, dveří, hudebních nástrojů, montáže oken, dveří, nábytku aj.) bude ﬁrmami
a zákazníky požadováno prokazování kvaliﬁkace, a tedy využívání NSK. Postupně lze
při delším aktivním životě řady lidí předpokládat chuť změnit své zaměření a udělat
si novou kvaliﬁkaci právě prostřednictvím
profesních kvaliﬁkací v rámci NSK.

3. Přínosem je deﬁnování nových společenských potřeb, což už bylo popsáno
výše, a dále ovlivnění výuky na odborných školách všech stupňů.
Největší překážkou je obtížnost získávání
širokého okruhu spolupracovníků, neboť
ti kvalitní jsou přetíženi přímou aktivitou
ve ﬁrmách. Dále přetrvává malá informovanost možných zájemců o změny svého
odborného zaměření i ﬁrem, které by
měly celý vznikající systém využívat.

Mgr. Miloslav Hambálek
předseda Sektorové rady pro sklo,
keramiku a zpracování minerálů,
jednatel a personální manažer
LAUFEN CZ s.r.o.

1.

Na trhu práce
je pro naši potřebu
v oblasti keramické
výroby dlouhodobě
výrazný nedostatek
kvaliﬁkovaných pracovníků. Tuto potřebu tedy řešíme přijímáním nekvaliﬁkovaných zaměstnanců nebo pracovníků
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kvaliﬁkovaných v jiných oborech, kterých je dostatek, avšak vyžadují delší
dobu na zaučení a s tím spojené vícenáklady.

2. Tohoto projektu se účastníme, protože se chceme podílet na aktualizaci
stávajících profesí a na deﬁnování nových profesí a kvaliﬁkačních a hodnoticích standardů k těmto povoláním. Takto zpracovaný a zaktualizovaný katalog
povolání a kvaliﬁkací bude pomůckou
především zaměstnavatelům, školám,
pobočkám Úřadu práce, ale i zájemcům
o práci.
3. Hlavním přínosem činnosti Sektorové
rady pro sklo, keramiku a zpracování minerálů a všech existujících sektorových
rad je popis profesí a jejich kvaliﬁkačních
a hodnoticích standardů. Dále možnost
vzniku tzv. Autorizovaných osob, které
budou moci zájemce o určitou profesi
vzdělat a teoreticky a prakticky ve znalostech a dovednostech vyzkoušet a udělit
jim osvědčení opravňující danou profesi
kvaliﬁkovaně vykonávat. Další přínos naší
práce spatřuji v podpisu Sektorové dohody pro obor keramika, jejímž hlavním
tématem je spolupráce zaměstnavatelů,

škol a orgánů státní a místních samospráv
na přípravě kvaliﬁkovaných pracovníků
pro keramický průmysl.

Ing. Stanislav Musil
předseda Sektorové rady pro
potravinářství a krmivářství,
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR

1. Určitě nebudu
výjimkou, když řeknu, že vývoj situace
na trhu práce je pro
odvětví potravinářství velmi nepříznivý.
Práce sedm dní v týdnu, tj. i o sobotách a nedělích, o státních
svátcích, většinou v noci a také v nepříznivých podmínkách (vysoké teploty, chlad,
vlhko atd. – což je dáno technologickými
podmínkami, nikoliv zanedbáváním péče
o vhodné pracovní prostředí), bohužel
mnoho zájemců neláká. Souběžně s velmi
nízkým společenským oceněním, vyjádřeným především nejnižšími průměrnými
mzdami, se to promítá i do stále nižšího
počtu uchazečů o přípravu na budoucí
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povolání, a to nejen v dělnických profesích.
Nepříznivou demograﬁckou křivku už nedokážeme ovlivnit vůbec.

2. Rozhodnutí o práci v tomto oboru činnosti, tj. především další vzdělávání pracovníků, je dokonce ještě staršího data,
než vznikly NSP a NSK. Z popudu Ministerstva zemědělství ČR vznikla pracovní
skupina odborníků z potravinářského
odvětví, která se zabývala promítnutím
právě dokončovaného zákona o dalším
vzdělávání do praxe.
Pracovní skupina se následně transformovala na Sektorovou radu pro potravinářství a krmivářství, která pracuje v rámci veřejných zakázek na zabezpečení NSP
a NSK. Tyto systémy v praxi přinášejí vyšší
informovanost o jednotlivých povoláních, o nových požadavcích zaměstnavatelů na kompetence pracovníků. To je
důležité jak pro odborné školství (lze podle toho upravovat školní vzdělávací programy), tak i pro zájemce o práci v tomto
důležitém odvětví.
Obě soustavy v souhrnu umožňují i dodatečné zvýšení kvaliﬁkace zaměstnanců,
kteří často dlouhou dobu vykonávají určité práce ve zcela jiném oboru, než pro
který mají původní kvaliﬁkaci, a neměli
dosud možnost si tyto své nové znalosti
nechat potvrdit.
To je dnes již možné a pracovník může
získat profesní kvaliﬁkaci pro jasně vymezenou pracovní činnost s celoevropskou platností tohoto potvrzení. Profesní
kvaliﬁkace je možné skládat i v úplnou
profesní kvaliﬁkaci, čímž pracovník získá
kvaliﬁkaci pro určitý obor. Zaměstnavatel
tak může prokazovat vyšší podíl pracovních míst, která jsou obsazena pracovníky
s odpovídajícím vzděláním.

3. Hlavní přínos Sektorové rady pro
potravinářství a krmivářství vidíme právě ve zpracování nových požadavků zaměstnavatelů při změněných pracovních
činnostech a jejich promítnutí do NSP

i NSK. Stále se rozvíjí okruh odborných
pracovníků, kteří se zapojují do této činnosti prostřednictvím pracovních skupin.
To s sebou ale nese i zvýšené požadavky
na administrativu. Za velmi závažné nebezpečí považuji to, že chybí koncepce
odpovědných státních orgánů pro tuto
oblast na období, až skončí zakázky na
realizaci obou soustav.

Ing. Vít Šubert
předseda Sektorové rady pro
management a administrativu,
personální ředitel a prokurista Avia
Ashok Leyland Motors s.r.o.

1.

Situace na trhu
práce je z hlediska naší ﬁrmy Avia
Ashok Leyland stále stejná. Přetrvává
nedostatek pracovníků některých technických profesí, a to od vyučenců až po
vysokoškoláky. I nadále také pokračují
u středoškoláků a vysokoškoláků problémy s aktivní znalostí angličtiny. Oba tyto
problémy nás omezují v naší činnosti, a to
jak ve výrobě, tak i v úseku vývoje.

2. Ke spolupráci na vývoji NSP a NSK
mne vedla moje dlouholetá zkušenost
personalisty, kde se stále setkávám
s problémy popisů jednotlivých povolání a s otázkou jejich skutečné potřebné
kvaliﬁkace. Na tomto novém systému
dalšího vzdělávání mne zaujalo hlavně
to, že potřebné popisy a kvaliﬁkace vytvářejí v převážné míře zaměstnavatelé,
tedy lidé z praxe. Neměl by to být tedy
teoretický systém vymyšlený úředníky,
kteří velmi často nevědí, jak vypadá trh
práce ve skutečnosti.
Nový systém by měl být i nápomocen
školám při jejich orientaci na to, co mají
učit, aby jejich absolventi nebyli hned
po opuštění školy nezaměstnaní, což se

bohužel stává. Významný přínos by celý
systém měl mít i pro rodiče při orientaci
jejich dětí na volbu budoucího povolání
a systém kvaliﬁkací by měl umožnit lidem
získávat kvaliﬁkaci i bez formálního absolvování nějaké školy.

3.

Naše Sektorová rada pro management a administrativu se snaží „udělat
pořádek“ v profesích v administrativní
oblasti. Hned zpočátku jsme zrušili několik profesí, které už na trhu práce neexistují, u některých měníme jejich názvy na
názvy používané na trhu práce, ale mimo
to samozřejmě vznikají i popisy povolání nově vzniklých během posledních let.
Vznikají nebo se mění i kvaliﬁkační požadavky na různá povolání. Jako největší
překážky při vzniku a implementaci celého systému vidím malou povědomost
u odborné a laické veřejnosti o celém
systému, přestože existuje již několik let,
a také to, že se někdy velmi těžko shánějí
odborníci, kteří by měli zájem nám s tímto systémem pomoci.

Ing. Věra Vrchotová
předsedkyně Sektorové rady
pro strojírenství, ředitelka pro rozvoj
lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group a.s.

1.

MOTOR JIKOV
Group patří k největším zaměstnavatelům v Jihočeském
kraji, ale podnikatelské prostředí limituje i tyto velké a tradiční ﬁrmy. Volný trh práce toho totiž – při
míře nezaměstnanosti v regionu mírně
nad 6 %, v kraji pak kolem 8 % – příliš nenabízí. A demograﬁcká projekce věkové
skupiny 15–16 let, tedy těch, z nichž mohou někteří vstoupit do technických oborů středních škol a učilišť, není příznivá.
Naopak jasně ukazuje na „děsivý“ pokles
ze zhruba 8 tisíc žáků v roce 2007 na necelých 5 tisíc letos.

www.nsp.cz

Sektorové rady na trhu práce

Se stejným počtem žáků musíme počítat
i pro následujících 8 let, tedy až do roku
2020, kdy by se měl počet patnáctiletých
žáků pohybovat kolem 6 tisíc.
Zaměstnává-li strojírenství a automobilový průmysl na jihu Čech okolo 20 tisíc
lidí, pak plných 83 % je ze strojírenských
učebních a maturitních oborů. Ty ale na
trh práce během tří následujících let dodají o celou polovinu méně absolventů.
V celém Česku půjde o 40% pokles. Znamená to, že mladí absolventi nebudou
stačit ani na pokrytí očekávaných odchodů do důchodu, natož pro tvorbu nových
pracovních míst.
Proto máme v MOTOR JIKOV Group vlastní výcvikové středisko, jímž ročně projdou desítky učňů a studentů z našich
partnerských technických škol. Sami tak
získávají potřebnou praxi a my si mezi
nimi hledáme možné budoucí zaměstnance. Ti nejšikovnější u nás získávají ﬁnanční podporu formou stipendia. Jiná
možnost dnes ani v budoucnu neexistuje.

2.

Průmysl je sice hybnou silou české
ekonomiky, ale kvaliﬁkovaných odborníků
v technických oborech je řadu let nedostatek. A jak už bylo řečeno, na trh práce budou přicházet, co do počtu, slabé ročníky.
Proto se rádi hlásíme k projektům, jejichž
cílem je změnit současnou situaci na trhu
práce, zvýšit zájem o technické obory, podpořit propojení technických škol s praxí,
rozvíjet inovace v odborném vzdělávání
a v oblasti celoživotního učení. A NSP a NSK
takové jsou. Zároveň ukazují jednu z cest,
jak vyrovnávat disproporce na trhu práce.

V naší ﬁremní praxi to umožňuje rychlou
změnu kvaliﬁkace současných zaměstnanců podle standardů s celostátní platností.
Nyní revidujeme ﬁremní katalog prací
včetně pracovních náplní podle výstupů
z NSP i z NSK. Takže ano, pomoc je znát.

3. Význam strojírenství předurčil, že Sektorová rada pro strojírenství je jednou
z nejpočetnějších. Nicméně díky tomu, že
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se v ní sešli zástupci ﬁrem, profesních svazů a technických škol s vysokým kreditem
odbornosti, znalostí ﬁremní praxe, odpovědností a respektem k týmové práci, se
práce celkem daří.
Vyvíjíme maximální úsilí, aby se daly do
souladu potřeby trhu práce a nabídky
učebních a studijních oborů. Sledujeme
pracovní trh a identiﬁkujeme jeho vývojové trendy v návaznosti na vývoj strojírenství. Ovlivňujeme kvalitu a směr dalšího
rozvoje kvaliﬁkací, revidujeme strukturu
a popis potřebných povolání, optimalizujeme kompetence pro výkon jednotlivých
povolání a pracovních pozic, posuzujeme a upravujeme kvaliﬁkační a hodnoticí
standardy profesních kvaliﬁkací a spolu-
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pracujeme s Autorizujícími orgány v rámci zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Je
toho opravdu dost.
Také se nám podařilo uzavřít Sektorovou
dohodu na podporu technického vzdělávání na jihu Čech. Historicky poprvé se
tak podařilo dostat k jednomu stolu státní
správu, školy a ﬁrmy. To je dobrý příklad
i pro ostatní kraje.
Doufáme, že se sektorové rady jako sdružení významných ﬁrem stanou opravdovými a rovnocennými partnery ministerstev,
státní správy a samosprávy při prosazování zájmů daného sektoru v oblasti lidských
zdrojů.
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V každé sektorové dohodě

jde především o lidi
Podpora trhu práce, rozvoj odborného školství a dalšího vzdělávání, propojení zaměstnavatelů a vzdělavatelů, to jsou témata, která jsou řešena
v rámci sektorových dohod, jedné z klíčových aktivit projektu Národní
soustava povolání.
Sektorová dohoda představuje na českém
trhu práce zcela nový a unikátní nástroj
všech partnerů, kteří cítí potřebu ovlivnit
rozvoj a využití lidských zdrojů. Dohoda

vymezuje role, formuluje potřeby na trhu
práce, navrhuje a realizuje opatření k eliminaci nesouladů na trhu práce, podporuje efektivní rozvoj zaměstnanců a pracov-

ních příležitostí. Sektorová dohoda není
právně vymahatelným dokumentem, její
plnění je otázkou osobní odpovědnosti
a skutečného zájmu zúčastněných.
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Fitness industry: nová dimenze byznysu
a naděje pro národní hospodářství
i prevence civilizačních onemocnění
Cílem Sektorové dohody v oblasti ﬁtness
sektoru je nastavení standardizace kvaliﬁkací nejčastěji se vyskytujících na trhu
práce v oblasti služeb, které ﬁtness sektor
nabízí. Podpis sektorové dohody odstartoval úspěšnou realizaci jednotlivých aktivit akčního plánu.
Podařilo se nastavit otevřený systém pro
registraci fyzických i právnických osob

z ﬁtness sektoru z celé České republiky,
tzv. Registr ﬁtness profesionálů, díky němuž si může kdokoliv ověřit, zda člověk,
ke kterému chodí na lekce cvičení, je skutečným profesionálem ve svém oboru
a má příslušná osvědčení nebo certiﬁkáty.
Jedinečnost tohoto systému tkví v tom,
že příslušné vzdělávací centrum, které
certiﬁkát vystavuje, po vložení dat do registru přímo potvrdí validitu těchto dat.

Rovněž se podařilo zorganizovat řadu
mediálních výstupů, workshopů a informačních stánků.

CÍL: ZVÝŠENÍ PROFESIONALITY
SLUŽEB
Proběhla také prezentace na odborné
konferenci tělovýchovného lékařství
v Poděbradech a konference s významnou mezinárodní účastí na téma evropský kvaliﬁkační rámec a jeho aplikace ve
ﬁtness sektoru. Přestože se podařilo velmi
kvalitně nastavit systém a prostředí pro
realizaci cíle sektorové dohody, obsah
zůstává stále nedořešen. Stále nemáme
závěrečné stanovisko k navrženým profesním kvaliﬁkacím, jež vznikly z podnětu
potřeb trhu práce v této oblasti a o jejichž
schválení se nyní rozhoduje. Věříme, že
dodání potřebných argumentů a dokladů
o skutečné potřebě standardizace těchto
profesí ve ﬁtness sektoru a několik pracovních setkání povede nakonec k úspěšnému schválení potřebných kvaliﬁkací,
a tím rovněž k možnosti plně realizovat
cíl Sektorové dohody v oblasti ﬁtness
sektoru, který nastavení standardizace
pro zvýšení profesionality služeb nutně
potřebuje.

Pracovní tým Sektorové
dohody pro obor ﬁtness
Vladimír Zatloukal
Jana Havrdová
Miroslav Jirčík
Eva Kupková
Ladislav Zeithaml
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Změnu legislativy lze iniciovat Sektorovou
dohodou v oblasti technických oborů
Speciﬁckým bodem, na který je zaměřena
Sektorová dohoda v oblasti technických
oborů, je odstranění legislativních překážek bránících plnému uplatnění profesních kvaliﬁkací.
Již delší dobu dochází v neelektrotechnických oborech ke značně dynamickému
rozvoji konstrukčních řešení. Výsledkem
je potřeba neustálého zvyšování odborné způsobilosti profesních pracovníků
v oblasti zvláštních elektrotechnických
znalostí, a to zejména v profesích, jako
jsou instalatéři, topenáři, plynaři, montéři
nebo servisní pracovníci tlakových aparátů, chladírenských zařízení, klimatizací,
výtahů, jeřábů, lanovek, lyžařských vleků,
IT, montážníci nábytku, automechanici
nebo například malíři pokojů.

VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb.
Sektorová dohoda, kterou iniciovala Sektorová rada pro vyhrazená zařízení, je za-

cílena na rozvoj lidských zdrojů v oblasti
technických výrobních a montážních oborů, v nichž prozatím nelze plně rozvinout
možnosti pracovního uplatnění na trhu
práce, které nabízí systém dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. Důvodem jsou stále platná omezující ustanovení rezortních vyhlášek z doby centrálně
řízeného hospodářství. Jedním z těchto
předpisů je vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Návrh nové vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice, která má nahradit stávající vyhlášku č. 50/1978 Sb., byl
vytvořen odbornou pracovní skupinou
složenou ze zástupců Svazu průmyslu
a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR
a nezávislých odborníků. Pracovní návrh
vyhlášky schválili zástupci následujících
sektorových rad: pro energetiku, elektrotechniku, stavebnictví, dřevozpracující
a papírenský průmysl, zemědělství; pro
informační technologie a elektronické
komunikace; pro řemesla a umělecká řemesla a pro vyhrazená zařízení. Rovněž
byl projednán se zástupcem České komory autorizovaných inženýrů a techniků.
Problematika týkající se elektrotechnického vzdělání byla podrobně prodiskutována i se zástupci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a na základě
konsenzu zúčastněných deﬁnována do
tohoto předkládaného návrhu.

NOVÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS
DO KONCE ROKU 2012
Návrh vyhlášky předal předseda Sektorové rady pro vyhrazená zařízení
a vedoucí pracovní skupiny sektorové
dohody Jan Dvořák příslušnému útvaru Ministerstva práce a sociálních věcí
4. června 2012. Poté byl návrh postoupen legislativnímu odboru a zařazen do

plánu legislativních úkolů ministerstva
s předpokládaným termínem schválení nového právního předpisu do konce
roku 2012. Aby bylo možné využívat
výsledky dalšího vzdělávání týkající se
potřebných základů elektrotechniky pro
samostatný výkon neelektrotechnických profesí do doby nabytí účinnosti
nového předpisu, zavázalo se Ministerstvo práce a sociálních věcí oprášit využívání § 18 vyhlášky č. 50/1978 Sb., a sice
stanovit orgán, který bude udělovat
výjimky z elektrotechnického vzdělání
požadovaného předmětnou vyhláškou
po předložení osvědčení o získání příslušné profesní kvaliﬁkace podle zákona
č. 179/2006 Sb.

Pracovní tým Sektorové
dohody pro technické
obory
Jan Dvořák
Jaroslav Ďoubalík
Jan Ságl
Josef Lancoš
Tomáš Majtner
Bohuslav Hamrozi
Jiří Kliner
František Holec
Ivo Dršťák
Bohuslav Kratěna
Jiří Sainer
Jan Šobora
Jaroslav Bek
Otto Havle
Jaroslava Nekvasilová
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Keramika byla, je a bude!
Zachraňme tradiční české řemeslo
Zaměstnavatelé poukazují na fatální
nedostatek žáků, kteří se připravují v keramických oborech. Tato situace trvá již
několik let, a tak hrozí zánik keramického oboru vzdělání technologie silikátů,
který se vyučuje v rámci celé České republiky pouze na Střední průmyslové
škole keramické a sklářské v Karlových
Varech. V loňském roce absolvovalo tento
obor posledních pět žáků. Na této škole
byla přitom výuka keramických oborů
zajišťována nepřetržitě 140 let. Obdobný problém se týká také oboru výtvarné
zpracování keramiky a porcelánu, kde
v posledních letech zájem o studium
prudce klesá.

HLAVNÍ CÍL: DOSTATEK ABSOLVENTŮ
Zaměstnavatelé se rozhodli tuto nepříznivou situaci řešit pomocí sektorové
dohody, v níž si stanovili dva základní
cíle – zajistit dostatečný počet absolventů keramických oborů „Technologie
silikátů“ a „Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu“ a nastavit podmínky pro další vzdělávání v keramických
oborech. K dosažení těchto cílů navrhli zástupci zaměstnavatelů opatření
vedoucí k zachování těchto keramických oborů, a to v místech a školách
s dlouholetou tradicí výuky. Konkrétně
se jedná o Střední průmyslovou školu
keramickou a sklářskou v Karlových Varech v Karlovarském kraji, Střední školu
Horní Bříza v Plzeňském kraji a Střední
uměleckoprůmyslovou školu v Bechyni
v Jihočeském kraji.

VZDĚLÁVÁNÍ KERAMIKŮ DOSTANE
NOVÝ KABÁT
V centralizaci výuky do těchto škol spatřují zaměstnavatelé možnost, jak navýšit
počet žáků a zároveň zkvalitnit samot-
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nou výuku. Neoddělitelným cílem takto
pojaté sektorové dohody je vytvoření
pozitivního obrazu o keramickém školství
a jeho perspektivách, nábor žáků podle
požadavku zaměstnavatelů, modernizace
oborů vzdělání, vytvoření Střediska celoživotního vzdělávání v keramice, oživení
modelu spolupráce se zaměstnavateli
a vysokými školami – zkrátka nový model
vzdělávání v keramice.
Sektorovou dohodu podpořili a podepsali hejtmani Karlovarského, Plzeňského
a Jihočeského kraje, ředitelé zmíněných
klíčových škol, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva
průmyslu a obchodu a Ministerstva práce
a sociálních věcí, Úřadu práce ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, jakož
i zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR
a Hospodářské komory ČR.

Z řad zaměstnavatelů se k sektorové
dohodě již přihlásily a na její realizaci
se budou podílet ﬁrmy jako např. LAUFEN CZ, s.r.o.; P-D Refractories CZ a.s.;
LB Minerals, s.r.o.; SEEIF Ceramic a.s.;
Český porcelán, a.s.; Glazura, s.r.o.; LASSELSBERGER, s.r.o.; Ideal Standard, s.r.o.
a Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

Pracovní tým Sektorové
dohody pro obor keramika
Eduard Justa
Miloslav Hambálek
Karel Pavlík
Markéta Šlechtová
Karel Suda
Karel Šimek
Jiří Novotný

16

Sektorové dohody

Mlynář za vzděláním do ciziny?!
V oblasti potravinářství byla iniciována
Sektorová dohoda v oborech zpracování obilí a mouky, jejímž cílem je řešit
současně tři oblasti, a to je zabezpečení
počátečního vzdělávání zrušených oborů mlynář a krmivář, vytvoření programů
pokračovacího vzdělávání zaměstnanců
a v neposlední řadě pomoci v aktivní politice zaměstnanosti v sektoru.

ního i pokračovacího studia ve Střední
škole potravinářství a služeb v Pardubicích. Tato škola byla zvolena z důvodu
její tradice, materiálně-technického vybavení pro obory zpracování obilí a mouky
a v neposlední řadě na základě úzkého
spojení s podnikatelskou sférou prostřednictvím bývalých absolventů.

ZACHRAŇME PARDUBICKOU ŠKOLU!
Sektorovou dohodu v oborech zpracování obilí a mouky podepsali na konci minulého roku ministři zemědělství, školství,
mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních
věcí, hejtman Pardubického kraje, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy
ČR a prezidenti Hospodářské komory ČR
a Agrární komory ČR. Jejími aktéry jsou
různá rezortní pracoviště, profesní svazy,
Střední škola potravinářství a služeb Pardubice a v neposlední řadě podnikatelské
subjekty (PENAM, a.s., Europasta SE, Proko-Syter, s.r.o.).
Hlavním cílem aktivit sektorové dohody
je vytvořit vzdělávací centrum počáteč-

Škola existuje ve státním školském systému naší republiky od roku 1919. Učili se
zde mlynářští a pekařští odborníci z Čech
i ze Slovenska. V šedesátých letech přibyla výroba krmiv a v roce 2006 nový obor
analýza potravin. Důležité jsou rovněž zahraniční kontakty se školami v Rakousku,
Německu a ve Francii. Rozhodně je zde
dobrý základ pro to, aby se tato škola stala
vzdělávacím centrem pro obory zpracování obilí a mouky centrálně pro celou Českou republiku a také Slovensko, případně
další sousední státy. Nyní se však bojuje
o záchranu samotné její existence, což je
politováníhodný problém. Obor zpracování obilí, zahrnující mlynáře a krmiváře, potřebuje ročně 6 až 10 absolventů. U zpracování mouky je to až 50, ale perspektivně
se i zde požadavek sníží na 20 absolventů.
Naskýtá se také otázka, zda má smysl se
těmito malokapacitními obory zabývat
a nenechat starosti s odbornou přípravou
pracovníků pouze na podnikatelské sféře,
nebo vysílat studenty do zahraničních
škol. Odpověď samozřejmě zní, že to smysl má. České mlýny a výrobny krmiv patří
k předním ve světě, a to jak technickým
vybavením, tak zvládáním moderních
technologií. Také v pekárnách jsou u nás
špičkové provozy, i když zde koncentrace a specializace teprve probíhá. Vznikají
nové pracovní pozice operátorů automatizovaných linek, elektrotechniků a IT specialistů, kteří musí mít také technologické
znalosti.

O ŘEMESLE S LÁSKOU
V uplynulém roce uspořádal pracovní tým
mnoho specializovaných odborných kurzů
pro zaměstnance podniků v oborech. Byly
vydány letáky a informační brožura, natočil
se krátký ﬁlm O řemesle s láskou. Do tisku
jsou připraveny nové publikace, které již
obsahují teorii a praxi nových technologií
a jsou zpracovány předními odborníky,
přičemž nechybí ani nové informace ze
zahraničí.
Uskutečnily se také kurzy základních znalostí technologií pro zaměstnance přicházející z jiných oborů. Přitom bylo umožněno absolventům složit profesní zkoušky.
V oboru výrobce potravin se zaměřením na
profesi mlynář jich složilo zkoušku dvanáct.
Sektorová dohoda pomohla uvést mnoho dobrých myšlenek do praxe. Nic však
nekončí, ještě více úkolů čeká na své
splnění. Snad se podaří zvýšit nejenom
úroveň odborného vzdělávání, ale také
úroveň a konkurenceschopnost oborů
zpracování obilí a mouky.

Pracovní tým Sektorové
dohody pro oblast
potravinářství
Stanislav Musil
Pavel Filip
Jiří Zedník, CSc.
Václav Martinek
Jaromír Dřízal
Josef Svoboda
Petr Šedivý
Karel Pánek
Jana Fifková
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Děti a rodiče pro české strojírenství
V oblasti strojírenství vidí zaměstnavatelé
největší problém v nedostatku technicky vzdělaných lidí. Demograﬁcký vývoj
je neúprosný, absolventů bude čím dál
méně, a tím spíše ve strojírenských oborech. Česká republika má nejvyšší podíl
techniků na celkovém počtu zaměstnaných ze všech zemí Evropské unie a toto
číslo se má do roku 2015 stále zvyšovat
až na 17 procent. Prognóza vyplývá nejen
z nutnosti postupně nahrazovat techniky
odcházející do důchodu, ale i z očekávaného rozvoje technických činností v řadě
odvětví. Právě proto Sektorová rada pro
strojírenství iniciovala v Jihočeském kraji
podpis sektorové dohody.

na podporu spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů. Konkrétní akce se pak
soustřeďují na zvýšení podílu praktického
vyučování studentů a učňů na pracovištích zaměstnavatelů, zapojení odborníků
z praxe do závěrečných zkoušek oborů s výučním listem a na zajištění praxí
a vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování ve ﬁrmách.

INICIATIVNÍ JSOU JIŽNÍ ČECHY
Do sektorové dohody, kterou zúčastněné strany slavnostně podepsaly 4. dubna 2012 na Krajském úřadě v Českých
Budějovicích, je zapojena řada podniků,
středních odborných škol i základních
a mateřských škol. Vedle společnosti MOTOR JIKOV Group je to například Jihostroj,
GARNEA, TESLA Blatná, DURA Automotive CZ či ZVVZ Milevsko.

Pracovní tým Sektorové
dohody pro strojírenství
Věra Vrchotová
Jan Šindelář
Ilona Walnerová
Šárka Zabilková
Michaela Fouňová
Ivan Loukota
Zdeněk Švarc
Kateřina Stávková
Marcela Kužníková
Jana Kočová
Zdeňka Doleželová
Jana Ježková

TECHNICKÉ OBORY MAJÍ ZELENOU
Jasně se ukazuje, že právě v oblasti podpory zájmu o technické obory je třeba dělat konkrétní kroky a akce, které přesvědčí
nejen děti, ale celou veřejnost, že technicky vzdělaní lidé mají v této společnosti
místo a najdou v ní uplatnění.
Nemluvíme zde však jen o vysokoškolácích, ale zejména o všech, kdo věří v budoucnost českého strojírenství. Sektorová dohoda je zaměřena na děti a mládež,
u níž chce probudit zájem o studium na
technických školách, a stejně tak i na studenty technických škol, kterým zaměstnavatelé mohou nabídnout výhodné
podmínky během studia a perspektivní
zaměstnání. S tím je spojena řada aktivit

www.nsp.cz

Formou bilaterálních smluv již byly realizovány první akce. Příkladem může být
smlouva mezi společností MOTOR JIKOV
Group a.s., Jihočeským krajem a VOŠ,
SPŠ automobilní a technickou v Českých
Budějovicích zaměřená na exkurze pro
studenty a učitele, kulaté stoly, stipendia,
praxe, brigády, možnost následného zaměstnání a zvyšování kvaliﬁkace učitelů
technických oborů.
Důležitým milníkem v průběhu realizace
sektorové dohody se stala spolupráce s Jihočeským krajem, který se jako zřizovatel
středních škol přihlásil k oborové optimalizaci ve prospěch technických oborů
a sektorovou dohodu bere jako součást
své strategie rozvoje v oblasti vzdělávání.
Sektorová dohoda pro strojírenství splnila svůj účel a stala se účinným nástrojem
k rozhýbání podpory technického vzdělávání. Díky celé řadě náborových aktivit už
máme k dispozici porovnání v mírně zvýšeném zájmu o učební strojařské obory.

Pavlína Dejmková
Radka Dvořáková
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Koho necháme řídit?

Nedostatek řidičů autobusů, nákladních
vozů a kvaliﬁkovaných strojvedoucích – to
jsou témata, která řeší Sektorová dohoda
pro obor dopravy. Základním problémem
tuzemských dopravních společností je totiž vysoký průměrný věk řidičů.
Součástí sektorové dohody jsou cíle i návrhy řešení ke třem základním oblastem.
Jedná se o spolupráci se školami a nastavení podmínek této spolupráce, změny
v legislativě týkající se kvaliﬁkací v dopravě a využití prostředků z aktivní politiky
zaměstnanosti k podpoře oblasti dopravy.

hoto úkolu se pracovní tým zabýval také
otázkou odpovědnosti, statutu studenta
ve ﬁrmě apod. Materiál je nyní připomínkován Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Dále byly zorganizovány
náborové akce s kariérovými poradci na základních školách s argumentací pro uplatnění absolventů a zahájila se rovněž aktivní
komunikace se školami, které bude silniční
i železniční doprava podporovat.
Pro partnery sektorové dohody byly analyticky zpracovány personální požadavky
pro jednotlivé pozice v dopravě s predikcí
na střednědobý výhled.

POTŘEBUJEME MLADÉ ŘIDIČE
Co se týče bodu spolupráce se školami, je
většina stanovených krátkodobých cílů
splněna. Namátkou lze jmenovat například
výrobu a distribuci náborových materiálů
pro obě složky dopravy (železniční i silniční), výrobu náborového ﬁlmu pro dopravu,
zpracování vzorových podkladů pro praxe
a stáže ve ﬁrmách s právní garancí. U to-

v případě Sektorové dohody pro oblast
bezpečnostních služeb řeší obor dopravy
problém s nasměrováním podporovaných
rekvaliﬁkací, kde jsou jeho spolurealizátory a partnery krajské pobočky a kontaktní
pracoviště Úřadu práce ČR.
Pro dokončení cílů této sektorové dohody je
přitom podpora centrálních orgánů zásadní.

Pracovní tým Sektorové
dohody pro obor dopravy
Petr Kašík
Jitka Češková

I Sektorová dohoda pro obor dopravy si
deﬁnovala střednědobé a dlouhodobé
cíle, v jejichž naplňování bude pokračovat.
Aktuálně probíhá diskuze k využití profesních kvaliﬁkací, které by řešily profesní
způsobilost řidičů v kamionové přepravě.
Toto téma vyžaduje úzkou spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, na jejímž zahájení pracovní tým nyní pracuje. Stejně jako

Michal Šedivka
Radek Pikous
Tomáš Bicera
Darina Mondočková
Markéta Heroutová
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Aktivní spolupráce všech – jediná cesta k cíli
Sektorová dohoda pro oblast bezpečnostních služeb si klade za cíl zabezpečení potřebného množství kvaliﬁkovaných
pracovníků v kvaliﬁkačním stupni 2 a vyšším k výkonu činnosti v sektoru komerční
bezpečnosti, a to v návaznosti na živnostenský zákon č. 445/1191 Sb. a na zákon
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání.
Jednou z nejdůležitějších aktivit pracovního
týmu je koordinace aktivit všech zapojených
subjektů na trhu práce, které budou ovlivňovat rozvoj lidských zdrojů v sektoru bezpečnostních služeb. Konkrétně jde o udržení
a rozvoj dalšího vzdělávání, podporu a spolupráci s Úřadem práce ČR v oblasti rekvaliﬁkací směrem k zaměstnavatelům a vzdělavatelům. Třetím tématem je také deﬁnování
podmínek pro získání úplné profesní kvaliﬁkace v oboru a způsob jejich naplnění.

žeb procházejí, v souvislosti s uznáváním
výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., zásadními změnami.
V průběhu realizace sektorové dohody
se společně s generálním ředitelstvím
Úřadu práce ČR podařilo deﬁnovat mechanismus, který umožňuje uchazečům
či zájemcům o zaměstnání získat velmi
rychlou a efektivní cestou nové pracovní
uplatnění.
Další z nosných aktivit v rámci realizace tohoto projektu je osvěta a seznamování zaměstnavatelů, vzdělavatelů
i státních orgánů, tj. Úřadu práce, živnostenských úřadů a dalších s těmito
podmínkami a mechanismy. K tomuto
účelu probíhaly od září letošního roku
odborné semináře v jednotlivých krajích
České republiky.

PROCES SE NEZASTAVÍ
SEMINÁŘE V KRAJÍCH
Zákonné podmínky pro zaměstnávání
pracovníků v oboru bezpečnostních slu-

Jedním z realizačních partnerů Sektorové dohody pro oblast bezpečnostních
služeb je Česká komora služeb ochrany

majetku a osob. Ta bude i v následujícím období pokračovat například v zajišťování informací, koordinaci a poskytování podpory, a to prostřednictvím
společného nově vytvořeného internetového portálu www.sbsportalprace.cz.
Na jednom místě tak budou soustředěny informace o aktuálních nabídkách
a poptávkách pracovních míst v oboru.
Také bude možné koordinovat komunikaci mezi zaměstnavateli, uchazeči
o práci, Úřadem práce a vzdělávacími
institucemi.

Pracovní tým Sektorové
dohody pro oblast
bezpečnostních služeb
Lubomír Krejčí
Radek Valík
Veronika Kubová
Pavel Kment
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Sektorová rada
pro zemědělství

Sektorová rada pro lesní
a vodní hospodářství
a životní prostředí

Sektorová rada
pro potravinářství
a krmivářství

Sektorová rada
pro těžbu a úpravu
nerostných surovin

Sektorová rada
pro textilní, oděvní
a kožedělný průmysl

Sektorová rada
pro dřevozpracující
a papírenský průmysl

Sektorová rada
pro sklo, keramiku
a zpracování minerálů

Sektorová rada
pro chemii

Sektorová rada
pro strojírenství

Sektorová rada
pro hutnictví, slévárenství
a kovárenství

Sektorová rada
pro energetiku

Sektorová rada
pro stavebnictví

Sektorová rada
pro dopravu, logistiku,
poštovní a doručovací služby

Sektorová rada
pro obchod a marketing

Sektorová rada
pro pohostinství, gastronomii
a cestovní ruch

Sektorová rada pro
polygraﬁi, média
a informační služby

Sektorová rada pro bezpečnost
a ochranu osob a majetku
a bezpečnost práce

Sektorová rada
pro osobní služby

Sektorová rada
pro ostatní služby

Sektorová rada
pro management
a administrativu

Sektorová rada
pro bankovnictví, pojišťovnictví
a ﬁnanční služby

Sektorová rada
pro informační technologie
a elektronické komunikace

Sektorová rada
pro řemesla
a umělecká
řemesla

Sektorová rada
pro elektrotechniku

Sektorová rada
pro veřejné služby a správu

Sektorová rada
pro justici a právo

Sektorová rada
pro ozbrojené složky

Sektorová rada
pro vyhrazená zařízení

Sektorová rada
pro kulturu

Národní soustava povolání je aktuální, efektivní a ﬂexibilní systém mapování potřeb trhu práce. Obsahuje informace o povoláních
uplatnitelných na trhu práce a kompetencích, které jsou v nich požadovány. Slouží pro podnikovou praxi, v poradenských službách
a při ovlivňování odborného vzdělávání. Vytváří ji zaměstnavatelé prostřednictvím sektorových rad, ve kterých co nejpřesněji určují
strukturu svých potřeb, a garantem celého procesu je stát. V databázi uživatel nalezne vše, co potřebuje vědět o jednotlivých povoláních, např. pracovní náplň, požadovanou kvaliﬁkaci, kompetence, potřebné odborné dovednosti a znalosti, údaje o mzdovém
ohodnocení, volných místech a další.

Národní soustava kvaliﬁkací pak popisuje, co je potřeba umět pro výkon těchto povolání (úplná profesní kvaliﬁkace) anebo jejich
části, tj. dílčí pracovní činnosti (profesní kvaliﬁkace). Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK deﬁnuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvaliﬁkací bez ohledu na způsob jejich získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň
umožňuje srovnání našich národních kvaliﬁkací s kvaliﬁkacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.
Obě soustavy významně posílí smysl dalšího vzdělávání pro řešení struktury lidských zdrojů ve ﬁrmách, zpřesní komunikaci s Úřadem
práce ČR a agenturami práce a pomohou účinněji koordinovat procesy rozvoje lidských zdrojů. Hlavním cílem obou systémů je optimalizace profesní skladby zaměstnanců ve ﬁrmách, tak aby zaměstnavatelé měli vždy příležitost vyhledat potřebnou pracovní sílu.

www.sektoroverady.cz

