
 

 

V Praze, dne 11. 11. 2015 / Správní rada sítě sektorových rad 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové, členové sektorových rad! 

Dovolte nám, abychom Vám touto cestou co nejsrdečněji poděkovali za Vaši dosavadní práci na 

tvorbě a rozvoji Národní soustavy kvalifikací, Národní soustavy povolání i na zpracování a realizaci 

sektorových dohod. Poděkování Vám patří rovněž za Vaši aktivní účast na všech podpůrných 

propagačních akcích, kterou jste deklarovali zájem a schopnost spolupráce zaměstnavatelů při 

vytváření podmínek fungování systému dalšího profesního vzdělávání na bázi Národní soustavy 

kvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání. 

V říjnu 2015 končí jedna z důležitých etap realizace systému dalšího profesního vzdělávání, 

zaměřená především na tvorbu informační základny v podobě profesních kvalifikací.  

Proto jsme se v této době společně soustředili také na získávání autorizovaných osob a v neposlední 

řadě na využívání produktů obou soustav ve Vašich firmách a institucích. Dosavadní výsledky 

potvrzují, že se tuto fázi realizace podařilo naplnit skutečně smysluplně. K tomuto období proběhlo 

již 130 tisíc zkoušek z profesních kvalifikací, evidujeme zhruba 4 000 autorizací u cca 1 000 

autorizovaných osob a prvky Národní soustavy kvalifikací ve svých personálních procesech využívá 

více než 1 200 společností.  

Tímto však zapojení sektorových rad nekončí. Systém dalšího profesního vzdělávání je v České 

republice relativně mladý, a tím i více zranitelný. Proto se musíme věnovat dalšímu rozvoji Národní 

soustavy kvalifikací, zejména pomocí nastavení spolupráce s autorizovanými osobami pro získání 

zpětné vazby ke kvalitě profesních kvalifikací, monitoringu průběhu zkoušek zaměstnavateli, tvůrci 

profesních kvalifikací, a mimo jiné také důsledným promítnutím zásadních změn a podnětů do 

novely zákona č. 179/2006 Sb. za účelem zvýšení kvality jím řízených procesů ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání. 

Bez Vašeho úsilí a spolupráce tento těžký úkol nesplníme. Proto podnikáme veškeré kroky k tomu, 

abychom se mohli společně zapojit do dalšího rozvoje systému ve formě revizí profesních kvalifikací, 

intenzivní spolupráce a pomoci autorizovaným osobám, plošné implementace NSK do firemní praxe 

a do praxe Úřadu práce ČR při naplňování záměrů aktivní politiky zaměstnanosti a také do povědomí 

občanů ČR. 

Jsme si plně vědomi důležitosti role sektorových rad v dalším vzdělávání, a proto se soustředíme na 

aktivní vyjednávání o zapojení sítě SR do všech výše uvedených aktivit. O výsledcích těchto jednání 

Vás budeme informovat. Pevně věříme, že naše spolupráce bude zdárně a bez velkých prodlev 

pokračovat, neboť bez Vaší podpory nelze zmíněné cíle při tvorbě a rozvoji systému dalšího 

profesního vzdělávání naplnit.  

Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci a těšíme se na naše další společné úkoly! 

  

S přátelským pozdravem, 
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