
 

 

Stručný záznam z Pracovního setkání zástupců Jihomoravského kraje, krajské 

pobočky Úřadu práce ČR, hospodářských komor, regionální kanceláře agentury 

CzechInvest v Jihomoravském kraji a Jihomoravského inovačního centra 

 

Termín jednání: 5. prosince 2022 

Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno, místnost 20 
 

Program jednání: 

Ve 13:00 přivítal účastníky pan Ing. Jiří Hlavenka, radní Jihomoravského kraje. Jednání se zúčastnili 

zástupci Jihomoravského kraje, vedoucí odboru školství, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

a vedoucí oddělení strategického rozvoje, dále zástupce krajské pobočky ÚP ČR, ředitelé okresních 

hospodářských komor a krajské hospodářské komory, ředitel regionální agentury CzechInvest 

a ředitelka Centra pro cizince Jihomoravského kraje.  

V následujícím bodu představil zástupce Úřadu práce, pan RNDr. Josef Pitner, Ph.D., aktuální 

informace o situaci na trhu práce v Jihomoravském kraji. Hlavním obsahem byly informace o stavu 

nezaměstnanosti v kraji a situaci v souvislosti s probíhající krizí způsobenou ruskou agresí na 

Ukrajině.  

Následně zástupce krajské hospodářské komory a zástupci jednotlivých okresních hospodářských 

komor informovali o novinkách a svých činnostech v posledních šesti měsících a vyjádřili se k situaci 

na trhu práce v Jihomoravském kraji. Následovala diskuse. 

Po diskusi představila ředitelka Centra pro cizince základní činnosti instituce, statistiky o počtu 

registrovaných na KACPU, statistiky provozu Centra pro cizince a aktuální a plánované aktivity na 

rok 2023. Prezentace je součástí tohoto zápisu. 

Radní Jihomoravského kraje, pan Ing. Jiří Hlavenka následně prezentoval výstupy z kvalitativního 

šetření pracovního trhu, které se týkalo poptávky po vysoce kvalifikovaných pracovnících 

v Jihomoravském kraji. Prezentace byla zaměřena na představení struktury šetření, počtu 

poptávaných pozic dle oboru a dle umístění, nejvíce zmiňovaných kompetencí poptávaných 

pracovníků a závěrečných doporučení. Kompletní hodnotící zpráva ze šetření je dostupná na 

webových stránkách Jihomoravského kraje, v seznamu strategických a koncepčních dokumentů 

odboru regionálního rozvoje: https://jmk.brandcloud.pro/api/storage/download-file?id=1633227. 

Prezentace je součástí tohoto zápisu. 

Zástupci společnosti KPMG Česká republika účastníkům představili základní informace o zpracování 

Hospodářské strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje. Prezentace 

obsahovala cíle strategie, metodiku, postup a harmonogram zpracování, výsledky analytické části 

a prioritní osy návrhové části dokumentu. Prezentace je součástí tohoto zápisu. 

V rámci bodu Různé a diskuse seznámil ředitel regionální agentury CzechInvest aktuální informace 

k Technologické inkubaci startupů. 

Společné setkání bylo ukončeno v 15:30.  

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1: Prezentace se setkání (Centrum pro cizince JMK, Kvalitativní šetření pracovního trhu, 

Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje) 

https://jmk.brandcloud.pro/api/storage/download-file?id=1633227

