
Název programu: OP Zaměstnanost (OPZ) 

Název platformy Monitorovací výbor Operačního programu Zaměstnanost 

Zaměření / 
projednávaná 
témata 

Provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů. 

Předseda  
Mgr. Martin Kučera – náměstek ministryně MPSV (sekce 18 ekonomiky a  
                                   evropských fondů) 

Členové zástupce MPSV ŘO OPZ odbor řízení programů  
zástupce MPSV sekce 2 sociální a rodinné politiky  
zástupce MPSV sekce 4 zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek 
zástupce Úřadu práce ČR 
zástupce MMR – NOK 
zástupce MMR ŘO IROP 
zástupce MŠMT ŘO OP VVV 
zástupce MPO ŘO OP PIK  
zástupce HMP ŘO OP PPR ČR 
zástupce MZe ŘO OP PRV a OP Rybářství 
zástupce MZd - věcný garant 
zástupce MV - věcný garant 
zástupce Úřadu vlády ČR sekce pro lidská práva (ASZ) – věcný garant 
zástupce MF ČR – PCO 
zástupce Asociace krajů ČR 
Bc. Miloslav Čermák   miloslav.cermak@kr-karlovarsky.cz 
Náhradník: Mgr. Marek Šlapal  slapal.marek@kr-jihomoravsky.cz 
 
zástupce Svazu měst a obcí ČR 
Ing. Tomáš Macura, MBA   tmacura@ostrava.cz 
Náhradník: Antonín Lízner   lizner.mos@smocr.cz 
 
zástupce Národní sítě Místních akčních skupin ČR 
Markéta Dvořáková, DiS.:   makykadvorak@seznam.cz 
Náhradník: Mgr. Karel Hošek: ksmasok@gmail.com 
 
zástupce Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 
zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR 
zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů 
zástupce Asociace samostatných odborů 
zástupce Rady vlády pro NNO (2) 
zástupce Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
zástupce Hospodářské komory ČR 
zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR 
zástupce Oživení o.s. 

Sekretariát MPSV, odbor řízení programů ESF 

 
 

Programová partnerství pro jednotlivé oblasti podpory OP Zaměstnanost: 
 

Název platformy 
Programové partnerství pro implementaci prioritní osy 1 (PO 1) 
investiční priority 1.1 a 1.4 OPZ  

Zaměření / 
projednávaná 
témata 

Platforma pro oblast zaměstnanosti a institucí trhu práce, včetně 
systémového nastavení oblasti dalšího vzdělávání.  
 

Předseda  
Ing. Kateřina Budínová ředitelka odboru realizace programů ESF –  
                                zaměstnanost (ŘO OPZ)  



Členové zástupce MPSV ŘO OPZ odbor realizace programů ESF - zaměstnanost (4) 
zástupce MPSV ŘO OPZ odbor řízení programů ESF 
zástupce MPSV ŘO OPZ oddělení evaluací  
zástupce MPSV sekce 4 zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek 
zástupce Úřadu práce ČR 
zástupce Fondu dalšího vzdělávání (FDV) 
zástupce Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 
zástupce MMR – NOK 
zástupce MŠMT ŘO OP VVV 
zástupce Úřadu vlády ČR sekce pro lidská práva (ASZ) 
zástupce Asociace krajů ČR 
RNDr. Zuzana Kadlecová (člen) kadlecova.z@kr-ustecky.cz, Ing. Marcela 
Holečková (náhradník) holeckova.m@kr-ustecky.cz 
 
zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR 
zástupce Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 
zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR 
zástupce Hospodářské komory ČR 
zástupce Národního institutu pro další vzdělávání 
zástupce Rady vlády pro NNO 
zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů 
zástupce Asociace samostatných odborů 
zástupce České biskupské konference 

Sekretariát MPSV, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost                        

 
 

Název platformy 
Programové partnerství pro implementaci PO 1 investiční priority 
1.2 OPZ       

Zaměření / 
projednávaná 
témata 

Platforma pro oblast rovnosti žen a mužů, včetně problematiky slaďování 
pracovního a soukromého života. 

Předseda  
Mgr. Alena Zieglerová – ředitelka odboru realizace programů ESF –  
                                       adaptabilita a rovné příležitosti (ŘO OPZ) 

Členové zástupce MPSV ŘO OPZ odbor realizace programů ESF – adaptabilita a  
                                          rovné příležitosti (2) 
zástupce MPSV ŘO OPZ odbor řízení programů 
zástupce MPSV ŘO OPZ oddělení evaluace 
zástupce MPSV sekce 2 sociální a rodinné politiky  
zástupce MPSV sekce 4 zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek 
zástupce MŠMT ŘO OP VVV 
zástupce HMP ŘO OP PPR ČR 
zástupce MMR ŘO IROP 
zástupce MMR – NOK 
zástupce MV 
zástupce Asociace krajů ČR 
Ing. Hadravová, MPA (člen) hadravova.j@kr-vysocina.cz 
 
zástupce Akademie věd ČR – Sociologický ústav 
zástupce Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
zástupce České biskupské konference 

Sekretariát MPSV, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti                                        

 

Název platformy 
Programové partnerství pro implementaci PO 1 investiční priority 
1.3 OPZ       

Zaměření / 
projednávaná 
témata 

Platforma pro oblasti adaptability pracovní síly a sociálního dialogu. 
 

mailto:holeckova.m@kr-ustecky.cz
mailto:hadravova.j@kr-vysocina.cz


Předseda  
Mgr. Alena Zieglerová – ředitelka odboru realizace programů ESF –  
                                        adaptabilita a rovné příležitosti (ŘO OPZ) 

Členové zástupce MPSV ŘO OPZ odbor realizace programů ESF – adaptabilita a  
                                          rovné příležitosti (4) 
zástupce MPSV ŘO OPZ odbor řízení programů 
zástupce MPSV ŘO OPZ oddělení evaluace 
zástupce MPSV sekce 4 - zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek 
zástupce Úřadu práce ČR 
zástupce MŠMT ŘO OP VVV 
zástupce MPO ŘO OP PIK 
zástupce MZe  ŘO OP PRV 
zástupce MMR – NOK 
zástupce Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 
zástupce Asociace krajů ČR: 
člen: Ing. Pavel Fišer,PhD. fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz 
náhradník: Mgr. Ivana Kudrnáčová ikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz 
 
zástupce Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Svazu  
                průmyslu a dopravy ČR 
zástupce Hospodářské komory ČR 
zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů a Asociace  
                samostatných odborů 
zástupce Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR  
zástupce Přírodovědecké fakulty UK - Katedra sociální geografie a  
               regionálního rozvoje 
zástupce Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem 

Sekretariát MPSV, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti                                        

 

Název platformy 
Programové partnerství pro implementaci PO 1 investiční priority 
1.5 OPZ      

Zaměření / 
projednávaná 
témata 

Platforma pro problematiku zvyšování zaměstnanosti mladých lidí, kteří 
nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě (Záruky pro 
mládež) v regionu NUTS II Severozápad. 

Předseda  
Ing. Kateřina Budínová ředitelka odboru realizace programů ESF –  
                                zaměstnanost (ŘO OPZ) 

Členové zástupce MPSV ŘO OPZ odbor realizace programů ESF - zaměstnanost (2) 
zástupce MPSV ŘO OPZ odbor řízení programů 
zástupce MPSV ŘO OPZ oddělení evaluace 
zástupce MPSV sekce 4 zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek 
zástupce Úřadu práce (ÚP) ČR 
zástupce ÚP ČR Krajská pobočka Karlovy Vary 
zástupce ÚP ČR Krajská pobočka Ústí n. L. 
zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Mgr. Martin Klika (člen) - klika.m@kr-ustecky.cz, Ing. Petra Lafková 
(náhradník) lafkova.p@kr-ustecky.cz 
zástupce Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Bc. Miloslav Čermák (člen) - miloslav.cermak@kr-karlovarsky.cz, Mgr Jelena 
Kriegelsteinová (náhradník) jelena.kriegelsteinova@kr-karlovarsky.cz 
 
zástupce Rady vlády pro NNO 
zástupce Fondu dalšího vzdělávání (FDV) 
zástupce Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 
zástupce MMR – NOK 
zástupce MŠMT ŘO OP VVV 
zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR 
zástupce Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 
zástupce Asociace samostatných odborů 
zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR 

mailto:jelena.kriegelsteinova@kr-karlovarsky.cz


zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých – krajské zastoupení  
               Ústeckého kraje a Karlovarského kraje 
zástupce Asociace nestátních neziskových aktivit Karlovarského kraje 
zástupce neziskového sektoru Ústeckého kraje 

Sekretariát MPSV, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost                        

 

Název platformy 
Programové partnerství pro implementaci PO 2 investiční priority 
2.1 a 2.2  OPZ    

Zaměření / 
projednávaná 
témata 

Platforma pro oblast sociálního začleňování a boje s chudobou, podpora 
sociálního podnikání, zvýšení kvality sociálních služeb, včetně zvýšení 
dostupnosti a efektivity zdravotních služeb.  

Předseda  
Ing. Helena Petroková – ředitelka odboru realizace programů ESF – sociální 
začleňování (ŘO OPZ) 

Členové zástupce MPSV ŘO OPZ odbor realizace programů ESF – sociální  
                                          začleňování (2) 
zástupce MPSV ŘO OPZ odbor řízení programů 
zástupce MPSV ŘO OPZ oddělení evaluace 
zástupce MPSV sekce 2 sociální a rodinné politiky (3) 
zástupce MPSV sekce 4 zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek 
zástupce MMR – NOK 
zástupce MŠMT ŘO OP VVV 
zástupce HMP ŘO OP PPR ČR 
zástupce MMR ŘO IROP 
zástupce MZd - věcný garant 
zástupce Úřadu vlády ČR sekce pro lidská práva (ASZ) – věcný garant 
zástupce Úřadu vlády ČR sekce pro lidská práva (odbor lidských práv a  
                ochrany menšin) 
zástupce Rady vlády pro NNO 
zástupce Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 
zástupce Asociace krajů ČR 
člen: Bc. Miloslav Čermák miloslav.cermak@kr-karlovarsky.cz  
zástupce: Mgr. Martin Klika        klika.m@kr-ustecky.cz 
 
zástupce Svazu měst a obcí ČR 
člen: RNDr. Petr Pospíšil  starosta@zastavka.cz 
zástupce: Mgr. Miroslava Sobková sobkova@smocr.cz 
 
zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb  
zástupce Profesní komory sociálních pracovníků ČR, o. s. 
zástupce Poradny pro občanství, občanská a lidská práva 
zástupce P3 – People, Planet, Profit, o. p. s. 

Sekretariát MPSV, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování  

 

Název platformy 
Programové partnerství pro implementaci PO 2 investiční priority 
2.3 (CLLD)  OPZ    

Zaměření / 
projednávaná 
témata 

Platforma pro problematiku zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech - 
komunitní místní rozvoj. 

Předseda  
Ing. Helena Petroková – ředitelka odboru realizace programů ESF – sociální  
                                        začleňování (ŘO OPZ) 



Členové zástupce MPSV ŘO OPZ odbor realizace programů ESF – sociální  
                                          začleňování 
zástupce MPSV ŘO OPZ odbor realizace programů ESF – zaměstnanost 
zástupce MPSV ŘO OPZ odbor realizace programů ESF – adaptabilita a  
                                          rovné příležitosti 
zástupce MPSV ŘO OPZ odbor řízení programů 
zástupce MPSV ŘO OPZ oddělení evaluace 
zástupce MPSV sekce 2 sociální a rodinné politiky 
zástupce MPSV sekce 4 zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek 
zástupce Úřadu práce ČR 
zástupce MMR – NOK 
zástupce Asociace krajů ČR 
Ing. Miroslav Makovička     M.Makovicka@email.cz 
Náhradník: JUDr. Radan Večerka   
 
zástupce Svazu měst a obcí ČR 
Karel Rejchrt     info@obecbozanov.cz  
Náhradník: Jiří Červenka  starosta@blizejov.cz  
 
zástupce Rady vlády pro NNO 
zástupce Úřadu vlády ČR sekce pro lidská práva (ASZ) 
zástupce Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS) ČR 
Markéta Dvořáková, DiS. makykadvorak@seznam.cz 
Náhradník: Mgr. Karel Hošek: ksmasok@gmail.com 
 
zástupce Spolku pro obnovu venkova 
Ing. arch. Jan Florian ing.florian@gmail.com 
Náhradník: Bc. Jan Tomiczek   starosta@tranovice.cz 
 
 

Sekretariát MPSV, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování 

 

Název platformy Programové partnerství pro implementaci PO 3 OPZ  

Zaměření / 
projednávaná 
témata 

Platforma pro problematiku zvýšení kvality a kvantity využívání sociálních 
inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. 
 

Předseda  
Mgr. Markéta Pěchoučková – zast. ředitelka odboru realizace programů ESF 
– veřejná správa a  
                            sociální inovace (ŘO OPZ) 

mailto:starosta@blizejov.cz


Členové zástupce MPSV ŘO OPZ odboru realizace programů ESF – veřejná správa   
                                          a sociální inovace 
zástupce MPSV ŘO OPZ odbor řízení programů 
zástupce MPSV ŘO OPZ oddělení evaluace 
zástupce MPSV sekce 2 sociální a rodinné politiky (2) 
zástupce MPSV sekce 4 zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek 
zástupce Úřadu práce ČR 
zástupce MMR – NOK 
zástupce MMR ŘO IROP 
zástupce MŠMT ŘO OP VVV 
zástupce MŠMT ŘO OP VVV 
zástupce MPO 
zástupce Technologické agentury ČR 
zástupce Asociace krajů ČR 
Mgr. Jana Chovancová: jana.chovancova@kr-zlinsky.cz  
Náhradník: Mgr. Daniel Rychlík: daniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.cz 
 
zástupce Univerzity Hradec Králové 
zástupce Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 
zástupce Nadace rozvoje občanské společnosti 
zástupce Rady vlády pro NNO 
zástupce MV 
zástupce Česká Inovace o.p.s. 
zástupce Inovátoři.cz 
zástupce Inovacentrum ČVUT 

Sekretariát MPSV, odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace  

 

Název platformy 
Programové partnerství pro implementaci PO 4 investiční priority 
4.1 OPZ    

Zaměření / 
projednávaná 
témata 

Platforma pro oblast investic do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné 
správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni. 
 

Předseda  
Mgr. Markéta Pěchoučková – ředitelka odboru realizace programů ESF – 
veřejná správa  
                             a sociální inovace (ŘO OPZ) 

Členové zástupce MPSV ŘO OPZ odboru realizace programů ESF – veřejná správa   
                                          a sociální inovace (2) 
zástupce MPSV ŘO OPZ odbor řízení programů 
zástupce MPSV ŘO OPZ oddělení evaluace 
zástupce MMR – NOK 
zástupce MMR ŘO IROP 
zástupce MV – věcný garant 
zástupce MV sekce státní správy 
zástupce MSp sekce informatiky a evropských programů 
zástupce Asociace krajů ČR 
JUDr. Věra Švarcová svarcova.v@kr-vysocina.cz  
Zástupce: Ing. Helena Zahálková helena.zahalkova@pardubickykraj.cz 
 
zástupce Svazu měst a obcí ČR 
Jaromír Jech jech@smocr.cz  
Zástupce: Antonín Lízner lizner.mos@smocr.cz 
 
zástupce Sdružení místních samospráv 
Mgr. Tomáš Chmela tajemnik@smscr.cz  
Zástupce: Mgr. Libor Dorňák dornak@smscr.cz 
 
zástupce Rady vlády pro NNO - Výbor pro EU 
zástupce Univerzity Karlovy - Centrum pro ekonomické a sociální strategie 

mailto:svarcova.v@kr-vysocina.cz
mailto:tajemnik@smscr.cz


Sekretariát MPSV, odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace  

 

 

 

 

 

 


