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Projekt VDTP
• Projekt je určen uchazečům a zájemcům o zaměstnání 

na ÚP ČR

• Doba realizace je červen 2013 – červenec 2015

• Cílem je zvýšit šanci uchazečů a zájemců o zaměstnání 
na uplatnění na trhu práce

• Stanoveného cíle bude dosaženo na základě 
poradenské činnosti a účelně zvolených rekvalifikačních 
kurzů
– Rekvalifikační kurzy budou odpovídat aktuální situaci na trhu 

práce

– Součástí projektu je i průzkum personálních potřeb 
zaměstnavatelů, které by bylo možné pokrýt rekvalifikací



Dosavadní průběh projektu 
1.6.2013 – 30.9.2014

• Bylo vykonáno 94 kontaktních schůzek (oslovených
subjektů však bylo podstatně více)

• Z toho 68 zaměstnavatelů (někteří opakovaně), dále
například hospodářské komory, Svaz podnikatelů ve
stavebnictví pro Olomoucký kraj, Zemědělský svaz ČR,
pracovníci Národní soustavy kvalifikací (NSK) atd.pracovníci Národní soustavy kvalifikací (NSK) atd.

• Nalezeno bylo celkem 262 volných míst
• Na tato volná místa se nám zatím podařilo prokazatelně

umístit 45 UoZ (z toho 11 UoZ po rekvalifikačním kurzu)
• Tento ukazatel však není zcela průkazný, a to z důvodu:

– Spolupráce při obsazení některých volných míst zrovna probíhá (právě
probíhají rekvalifikační kurzy nebo se připravuje jejich realizace)

– V některých případech není možné ověřit, zda na pracovní místo
nastoupil UoZ



Spolupráce se zaměstnavateli

• Mubea HZP s.r.o.
• Realizovány dva rekvalifikační kurzy Dělník ve strojírenské

výrobě (spolupráce bude pokračovat i nadále)

• Weba Olomouc s.r.o.
• Účast na jednom rekvalifikačním kurzu Dělník ve strojírenské• Účast na jednom rekvalifikačním kurzu Dělník ve strojírenské

výrobě

• Senior Flexonics Czech s.r.o.
• Účastní se právě realizovaného rekvalifikačního kurzu Dělník

ve strojírenské výrobě

• Everlift spol. s.r.o.
• Účastní se právě realizovaného rekvalifikačního kurzu Dělník

ve strojírenské výrobě



Spolupráce se zaměstnavateli

• SSI Schäfer s.r.o. 
• Vybírají se UoZ do rekvalifikačního kurzu Obsluha CNC

obráběcích strojů
• Uvažuje se také o spolupráci na dalších rekvalifikačních kurzech

• Bircher Process Control BBC s.r.o. • Bircher Process Control BBC s.r.o. 
• Připravuje se rekvalifikační kurz Montér elektrických rozvaděčů

(předpokládá se dlouhodobá spolupráce)

• Unex a.s.
• Vybírají se UoZ do rekvalifikačního kurzu Opravář strojů a

zařízení
• Připravuje se rekvalifikační kurz Frézování kovových materiálů
• Připravuje se rekvalifikační kurz Vrtání kovových materiálů



Spolupráce se zaměstnavateli
• Gala a.s.

• Připravuje se rekvalifikační kurz Brašnář

• AMF Reece ČR s.r.o.
• Zatím je v jednání, zda pro tuto firmu budeme realizovat

rekvalifikační kurz Obsluha CNC obráběcích strojů, dále se
projednává možnost rekvalifikačního kurzu Šička

• Státní instituce• Státní instituce
• Realizován rekvalifikační kurz Organizačně technický pracovník
• Připravuje se další běh tohoto kurzu

Dále také probíhá v Uničově rekvalifikační kurz Obsluha CNC
obráběcích strojů, realizovaný formou zvolených rekvalifikací

• Zájem o úspěšné absolventy již projevila firma Unex a. s.
případně firma STT servis s.r.o.



Rekvalifikační kurzy v rámci 
VDTP

• Podpořené osoby v období 1.6.2014 – 31.8.2014 

Rekvalifikace Muži Ženy Celkem

Běžná 437 433 870

Zvolená 262 137 399

Celkem 699 570 1269

• Úspěšní absolventi kurzů v období 1.6.2014 – 31.8.2014 

• Pozn. Podpořené osoby i úspěšní absolventi jsou počítáni dle toho, kolikrát UoZ nastoupil do 
kurzu, resp. jej úspěšně ukončil. Někteří UoZ jsou tedy započítáni víckrát (účastnili se většího 
počtu kurzů, které úspěšně ukončili).

Rekvalifikace Muži Ženy Celkem

Běžná 383 321 704

Zvolená 231 117 348

Celkem 614 438 1052



Umístění UoZ na trh práce po 
rekvalifikačních kurzech

• Úspěšnost umístění za období 1.6.2013 – 31.8.2014 

Rekvalifikace Muži Ženy Celkem

Běžná 125 109 234

Zvolená 65 39 101

Celkem 187 148 335

• Procentuální úspěšnost umístění UoZ za stejné období
– Běžné rekvalifikace: cca 38 %

– Zvolená rekvalifikace: cca 37 %

– Celkem cca 38 % 
• Pozn. Procentuální úspěšnost je počítána na základě přesného počtu UoZ, kteří ukončili

rekvalifikační kurzy (je tedy odstraněna duplicita UoZ, kteří úspěšně ukončili více rekvalifikačních
kurzů) ku počtu UoZ, kteří se umístili na trhu práce. Očekáváme, že tento ukazatel dále poroste
až na úroveň cca 65 % (sleduje se až do 6 měsíců po ukončení rekvalifikace).

Celkem 187 148 335



Co nám projekt přináší

• Nové možnosti spolupráce (se školami, firmami, Svazem
průmyslu a dopravy apod.).

• Nové konkrétní nabídky pro uchazeče o zaměstnání.

• Inspiraci a odzkoušený nástroj aktivní politiky zaměstnanosti pro
další projekty, do nichž jsme zapojeni (Sektorová dohoda,další projekty, do nichž jsme zapojeni (Sektorová dohoda,
Prostupné zaměstnávání apod.).



Poděkování za pozornost

• od Mgr. Jany Čuhlové (tel. 950 141 622, e-mail 
jana.cuhlova@ol.mpsv.cz)

• a Mgr. Jiřího Luňáčka, koordinátora projektu Vzdělávání a 
dovednosti pro trh práce, který tuto prezentaci připravil a rád 

bude konzultovat každý nápad zaměstnavatelů, jak využít 
projekt k získání kvalifikovaných zaměstnanců z řad uchazečů o 
zaměstnání (tel. 950 141 419, e-mail jiri.lunacek@ol.mpsv.cz)


