
 

 

Konference NSK2, 3. října 2013, Praha 
 

Společností, které si na dnešní konferenci NSK2 převzaly čestný certifikát za 
využívání principů Národní soustavy kvalifikací v praxi, jsme se zeptali: 
 

RPIC-ViP s.r.o. 
Jan Kelar 
Jak využívá společnost RPIC-ViP s.r.o. NSK ve své personální praxi? 

Především bych chtěl říci, že to funguje i naopak, protože Národní soustava 
kvalifikací a Národní soustava povolání využívají výsledky naší personální praxe. Jak? 
Popis měkkých kompetencí v NSP vychází z naší více než 10 leté práce na vývoji a 

ověřování terminologie a metodiky k popisu těchto kompetencí, na které pak 
navazují tréninky těchto kompetencí. Naše programy jsou od roku 2008 šířeny do 
zahraničí, v současnosti již do 14 zemí EU a Turecka. I proto jsme byli požádáni, zda 

bychom tuto metodiku popisu měkkých kompetencí byli ochotni předat k využití 
v NSP a NSK, což jsme v roce 2010 učinili. Nelitujeme, přestože jsme tím řadu svých 
potenciálních klientů vybavili nástrojem k tvorbě kompetenčních modelů, který si teď 

od nás nemusejí v plném rozsahu nakupovat jako službu. A máme mnoho reakcí, že 
s naší metodikou popisu kompetencí opravdu pracují v soukromém i veřejném 

sektoru. 
Naše společnost má mezi svými cíli na rok 2013 celkem tři, které mají vazbu na NSK, 
a to: 

i) stát se Autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci (PK) Lektor dalšího 
vzdělávání 
ii) všichni senior lektoři absolvují zkoušku dle NSK 

iii) zahrnout zkoušku dle NSK k PK Lektor dalšího vzdělávání do portfolia našich 
služeb. 
 

Co pozitivního firmě využití NSK přineslo a kde vidíte rezervy? 
Pro nás je pozitivní, že jsme svou metodikou popisu měkkých kompetencí mohli 
přispět k systémovému rozvoji lidí v České republice. Rezervy vidíme ve schopnosti 

veřejného sektoru v ČR lépe a rychleji aplikovat do praxe obě soustavy, a to jak v 
systému počátečního, tak i dalšího vzdělávání. Česká republika zřejmě nevyužije 
šanci být a udržet se mezi evropskými lídry v této oblasti, protože neumí překonat 

"resortismus" mezi centrálními ministerstvy, ať už v roli nositelů obou soustav (MPSV 
a MŠMT) nebo v roli Autorizujících orgánů (neúnosné zdržování procesu na některých 
ministerstvech). Neumí využít potenciál organizací, které vytvořily fungující a 

propojenou strukturu tvorby NSP a NSK a snaží se o změny, které nevedou k vyšší 
efektivitě (viz změny kolem realizačního týmu NSP). 
 

 
ArcelorMittal Ostrava a.s. a ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 
Ing. Marcela Mlýnková, ředitelka oddělení Vzdělávání, rozvoje a náboru 

Jak využívá společnost ArcelorMittal NSK ve své personální praxi? 
Zatím jsme na začátku… Nyní využíváme Národní soustavu kvalifikací v 
náborovém  procesu, především jako kvalifikační alternativu při hledání nových 

zaměstnanců. Několik zaměstnanců naší dceřiné společnosti ArcelorMittal         
Frýdek-Místek absolvovalo zkoušku z profesní kvalifikace. Chystáme se také 
spolupracovat se Střední odbornou školou, Frýdek-Místek při vzdělávání našich 

zaměstnanců v oboru „Hutník valcíř kovů“. Rovněž pracujeme na tom, abychom se 



 

 

stali Autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace „Koksař obsluha baterií“ a 
„Koksař obsluha chemické části koksovny“.  

 
 
Třinecké železárny, a. s. 

Ing. Ivo Žižka, personální ředitel 
Jak využívá společnost Třinecké železárny NSK ve své personální praxi? 
Společnost Třinecké železárny, a. s. zařadila profesní kvalifikace pro vybrané profese 

(zejména hutní výroba) do Popisů pracovních míst, které jsou zpracovány pro 
všechna pracovní místa, jako alternativní kvalifikační požadavky. Toto umožnilo 
zejména stávajícím zaměstnancům (ale i uchazečům o zaměstnání), kterým chyběl 

požadovaný výuční či studijní obor, nahradit tento příslušnou profesní kvalifikací a 
splnit tak podmínku pro zařazení na dané pracovní místo. 
 

Co pozitivního firmě využití NSK přineslo a kde vidíte rezervy? 
U uchazečů o zaměstnání umožní příslušná profesní kvalifikace získání zaměstnání, u 
stávajících zaměstnanců vede toto odstraňování kvalifikačních deficitů ke zvyšování 

kvality vykonávaných činností v jednotlivých provozech společnosti Třinecké 
železárny, ke stabilizaci a zvyšování kvalifikační úrovně pracovní síly a tímto obecně 
ke zvyšování konkurenceschopnosti firmy. 

 
 
ŠMERAL BRNO a.s. 

JUDr. Jiří Brázdil, personální ředitel 
Jak využívá společnost ŠMERAL BRNO a.s. NSK ve své personální praxi? 
NSK využíváme v každodenní personální práci ve firmě, konkrétně v popisech práce, 

při inzerci volných míst - jako alternativu úplných kvalifikací – a také při spolupráci 
se střední školou (Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká ul.). 
 

Co pozitivního firmě využití NSK přineslo a kde vidíte rezervy? 
NSK je projekt, který vnesl standardy uplatnitelné ve firmě a na trhu práce 
(komunikace s Úřadem práce) a koneckonců i v práci s uchazeči o zaměstnání. 

Obsahuje detailně popsané kompetence, standardy a požadavky na vzdělávací 
programy, které vyjadřují potřeby firem. Co se týče rezerv, je úkolem dostat více o 
obsahu projektu do vědomí účastníků trhu práce. Jde však o dlouhodobý proces, 

kterému jsme dle svého dosahu aktivně nápomocni. 
 
 

RAUDO – výrobní družstvo invalidů 
Zbyněk Ščuglík, místopředseda družstva 
Jak využívá Vaše družstvo NSK ve své personální praxi? 

Společnost RAUDO používá NSK při inzerci volného pracovního místa na úřadech 
práce v ČR. Rovněž i v názvech pracovních pozic ve společnosti a v popisu 

pracovních pozic. 
 
Co pozitivního firmě využití NSK přineslo a kde vidíte rezervy? 

NSK je jedním z pomocníků při hodnocení přijímaných zaměstnanců. Pomáhá nám 
vybrat vhodného uchazeče podle různých kritérií na námi požadovanou pracovní 
pozici. NSK jsme začlenili do příručky jakosti ve znění, že Kvalifikační předpoklady 

splňují zaměstnanci doložením získané kvalifikace od vzdělávacích institucí, nebo 
získáním kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. 



 

 

Ostrov Complete s.r.o. 
Dr. Josef Říha, výkonný ředitel 

Jak využívá společnost Ostrov Complete s.r.o. NSK ve své personální praxi? 
Společnost Ostrov Complete je dynamicky rozvíjející se společnost, rozšiřuje týmy 
zaměstnanců jak v úseku výroby, tak v úseku administrativy a technologie a hledané 

pozice inzeruje na větším počtu portálů. Národní soustava kvalifikací slouží jako 
podklad pro vznik popisu nových pracovních pozic a s tím související inzerce 
obsazovaných pracovních míst. Dále společnost Ostrov Complete upravila a 

zkvalitnila popis stávajících pracovních pozic a také pracovní náplně jednotlivých 
zaměstnanců dle systému NSK. Tím se staly pracovní pozice jednoznačnější a jasně 
vymezené, pracovní náplně detailnější a srozumitelnější. Oboje - popisy pozic i 

pracovní náplně - jsou součástí certifikace kvality ISO 9001:2000, kterou společnost 
Ostrov Complete získala a letos ji bude obhajovat, očekáváme tedy hladkou 
recertifikaci v oblasti personalistiky. NSK používáme také jako podklad během 

adaptačního programu nových zaměstnanců. Tento program má rychle a účinně 
zařadit nového zaměstnance do pracovního procesu a na jeho konci se hodnotí, zda 
došlo k úspěšné adaptaci pracovníka a zda s ním bude spolupráce pokračovat. NSK 

poskytuje "návod", jaká kritéria a jakým způsobem hodnotit.  
 
Co pozitivního firmě využití NSK přineslo a kde vidíte rezervy? 

Národní soustava kvalifikací nám pomohla ke zkvalitnění popisu pracovních pozic, 
zpřesnění pracovních náplní a vytvoření přehledné a jasně cílené inzerce pracovních 
pozic. V oblasti adaptace nových zaměstnanců pomáhá NSK k vytyčení přesných cílů 

a zprůhledňuje a objektivizuje hodnocení pracovníků.  
Rezervy NSK vidíme v tom, že jej nevyužívají pobočky Úřadu práce, se kterými 
spolupracujeme velice často, dále nízké povědomí o NSK u široké veřejnosti a v 

neposlední řadě malý počet certifikovaných osob dle NSK. Jako další nedostatek 
bychom uvedli, že v systému NSK chybí některé, pro naši společnost důležité, 
profesních kvalifikace, jako například logistik, technolog nebo konstruktér. To 

samozřejmě souvisí s tím, že systém ještě není kompletní a neustále se rozšiřuje. 
 
 

100% REWORK s.r.o. a TM Technik s.r.o. 
Jaroslav Chovančík, personální oddělení 
Jak využívají společnosti NSK ve své personální praxi? 

Obě společnosti využívají NSK v současnosti v rámci výběrových řízení, v inzerci, byť 
v omezené míře. Pomáhá nám lépe si ujasnit, jaké zaměstnance pro konkrétní práci 
potřebujeme. Plánujeme v naší větší společnosti 100% REWORK s.r.o. provést 

úpravy kompetenčních modelů pracovních pozic a rádi bychom k tomu využili i NSK. 
 
Co pozitivního firmám využití NSK přineslo a kde vidíte rezervy? 

V tuto chvíli vnímáme přínos NSK spíše v oblasti personálního marketingu. Výhodu 
spatřujeme v tom, že můžeme inzerovat volná místa s požadavkem na „klasické 

vzdělání“, přičemž akceptujeme profesní kvalifikaci získanou dle standardů NSK. Tím 
se naše výběrová řízení zpřístupňují širšímu okruhu uchazečů, což je při hledání těch 
„pravých“ budoucích spolupracovníků potřebné. Věříme, že získáním certifikátu se 

naše společnosti v očích širší veřejnosti opět trochu více zviditelní. Také si myslíme, 
že by nám aktivní využívání NSK mohlo pomoci při získávání finančních prostředků z 
evropských nebo státních zdrojů na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 


