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There is a strong potential in boosting joint action to 
maximise the impact of skills investment. Skills policies 
and actions are shared between many players. 

national, regional and local authorities, chambers of 
commerce and employment services are among the 
ones who contribute to making up- and reskilling a 
reality. Concerted e�orts can bring clarity to individuals 
and companies throughout the value chain, reduce 
costs and focus on priorities.  

This is why the Commission is launching a Pact for 
Skills — a shared engagement and approach to skills 

development. The Pact is firmly anchored in the 
principles of the European Pillar of Social Rights and 
supports the goals of the Green Deal and the digital 
transformation, as set out in the Commission 
communication “A strong Social Europe for Just 
Transitions”.  

public stakeholders to take concrete action for the 
upskilling and reskilling of people of working age, and, 
when relevant, pool e�orts in the partnerships.  

 

Všichni účastníci, kteří se k Paktu chtějí připo-
jit, podepisují Chartu a její klíčové principy, 
které se zavazují respektovat a podporovat.

Závazky jsou sledovány nejméně jedním 
klíčovým ukazatelem výkonu, např. počtem 
osob zapojených do zvyšování kvali�kace 
nebo rekvali�kace.

Signatáři Paktu jsou vyzváni, aby své zapoje-
ní převedli do konkrétních závazků pro 
zvyšování kvali�kací a rekvali�kace. Závazky 
musí být v  souladu s  klíčovými principy 
a mohou vycházet z  řady „aktivátorů“, které 
ilustrují konkrétní způsoby realizace různých 
principů.

PAKT PRO DOVEDNOSTI

Podpora společných aktivit zaměřených na maximaliza-
ci dopadů investic do dovedností má velký potenciál. 
Na strategiích a akcích zaměřených na dovednosti se 
podílí mnoho hráčů. Podniky, dělníci, poskytovatelé 
vzdělávání a odborného výcviku, orgány národní, regio-
nální a místní správy, obchodní komory a služby 
zaměstnanosti patří k  těm, kdo přispívají k  realizaci 
programů zaměřených na zvyšování vzdělání a rekvali-
�kace. Společné úsilí může jednotlivcům i společnos-
tem objasnit hodnotové řetězce, snížit náklady a zamě-
řit se na priority.

Proto Evropská komise zavádí Pakt pro dovednosti – 
sdílený závazek a přístup k  rozvoji dovedností. Pakt je 
pevně zakotven v zásadách Evropského pilíře sociálních 
práv a podporuje cíle Zelené dohody a digitální transfor-
mace, jak je ustanoveno ve Sdělení Komise „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“.
Cílem Paktu je mobilizovat a motivovat soukromé 
a veřejné účastníky, aby přijali konkrétní opatření pro 
zvyšování kvali�kace a rekvali�kace osob v  produktiv-
ním věku a pokud je to relevantní, spojili své úsilí do 
partnerství.



Podpora v rámci Paktu  
Od roku 2021 bude Komise podporovat signatáře Paktu prostřednictvím specializovaných služeb  

Realizátory Paktu mohou být:  

Podporu Paktu může zajistit a plně by mělo být využito zastřešující evropské
�nancování, konkrétně Nástroj pro obnovu a resilienci a odpovídající �nanční

nástroje podle víceletého �nančního rámci na období 2021 – 2027.  

Jednotlivé
�rmy nebo

soukromé a veřejné
organizace

Regionální
nebo místní
partnerství

Průmyslová
nebo 

mezisektorová
partnerství

Síťovací centrum Znalostní centrum Centrum poradenství
 a zdrojů

Podpora při hledání 
partnerů a prvních 

setkání

Webináře, semináře, 
aktivity vzájemného 

učení

Přístup k informacím
o odpovídajícím
�nancování z EU

Poradenství k určení 
�nančních příležitostí

Facilitace jednání mezi 
Paktem a úřady na 
národní/regionální 

úrovni

Aktualizace politik
a nástrojů EU

Informace o projektech, 
nástrojích a nejlepší 

praxi

Propojení s existujícími 
nástroj EU např Europass, 

Skills Panorama, EURES 
a Evropská síť veřejných 

služeb zaměstnanosti

Propagace aktivit
členů Paktu



PACT FOR SKILLS  

PACT FOR SKILLS  

Having regard to the European Pillar of Social Rights , which is the EU’s compass for a social and inclusive 
recovery, and for just transitions towards climate neutrality and a digital Europe; 

Recognising that the digital economy  of today and tomorrow must have people at its heart; 

Recalling that with the European Green Deal , Europe has marked its ambition to become the first climate-
neutral continent by 2050; 

Supporting the Industrial and SMEs Strategies with strong foundations in the Single Market, enabling 
businesses to innovate and to develop new technologies, boosting circularity and creating new markets; 

Firmly believing that skills are key for both people and companies to unlock opportunities for more and better 
jobs, as well as growth and competitiveness, as laid out in the European Skills Agenda for sustainable 
competitiveness, social fairness and resilience;  

Understanding the important role of companies and social partners in identifying skills needs and supporting 
development of relevant skills; 

Highlighting the importance of social dialogue in contributing to successful upskilling and reskilling in Europe and 
fully respecting national systems, the role of social partners and collective agreements; 

Underlining the benefits of cooperation and exchange between and among companies, workers and regional and 
local authorities; 

Acknowledging that the COVID-19 pandemic has deeply a�ected our societies and economies, showing the 
importance of EU solidarity and swi� action towards a fair and resilient recovery;  

We welcome the Pact for Skills initiated by the European Commission to mobilise a concerted e�ort among 
private and public partners for quality investment in skills for all working age people across the Union, and we 
shall respect and uphold the following key principles : 

 

Preamble  

Budování silných partnerství pro dovednosti 

Sledování nabídky a poptávky po dovednostech a predikce potřeb  

Boj proti diskriminaci a za genderovou rovnost a rovné příležitosti  

Podpora kultury celoživotního učení pro všechny  

(seznam signatářů)

Preambule
S ohledem na Evropský pilíř sociálních práv, který je rámcem sociální a inkluzivní obnovy, a pro spravedlivou trans-
formaci směrem ke klimatické neutralitě a digitální Evropě;

Uznávajíce, že v centru digitální ekonomiky současnosti a zítřka musí být lidé;

Připomínajíce, že Evropská Zelená dohoda vyjádřila cíl, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrál-
ním kontinentem;

Podporujíce strategie průmyslových a malých a středních podniků se silnými základy v jednotném trhu, s podpo-
rou inovativnosti a rozvoje nových technologií, rozvojem oběhové ekonomiky a vytvářením nových trhů;

S pevným přesvědčením, že dovednosti jsou jak pro lidi, tak pro podniky zásadní pro otevření možnosti vytvářet nové 
a lepší pracovní příležitosti, stejně jako k růstu a konkurenceschopnosti, jak je stanoveno v Evropské agendě doved-
ností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a resilienci;

S porozuměním důležitosti úlohy �rem a sociálních partnerů při identi�kaci potřeb v oblasti dovedností a podpoře 
rozvoje odpovídajících dovedností;

S důrazem na důležitost sociálního dialogu v podílu na úspěchu zvyšování kvali�kací a rekvali�kací v Evropě a s plným 
respektem vůči národním systémům, roli sociálních partnerů a kolektivních smluv;

Zdůrazňujíce výhody spolupráce a výměny mezi �rmami, pracujícími a regionálními a národními úřady;

S  vědomím, že pandemie COVID-19 hluboce ovlivnila naše společnosti a ekonomiky a ukázala význam evropské 
solidarity a akceschopnosti pro spravedlivé a odolné oživení;

Vítáme Pakt dovedností iniciovaný Evropskou komisí k mobilizaci společného úsilí soukromých a veřejných partne-
rů zaměřeného na kvalitní investice do dovedností pro lidi v  produktivním věku v  celé Unii, a prohlašujeme, že 
budeme respektovat a podporovat tyto klíčové principy:

PAKT PRO DOVEDNOSTI

CHARTA



� The organisation promotes the skills of its people as essential for its success.  

� Employers and workers are made aware of the value and benefits of upskilling and reskilling and are 
motivated to improve constantly their knowledge and skills. 

� The action is developed for and with workers and is supported from all management levels.  

� Guidance and career development support are available. 

� Appropriate financial resources are deployed. 

� There is regular monitoring and quality assessment.  

� 
adults struggling with basic skills. 

� There is support for management and sta� to learn and to overcome barriers like lack of time, funds or 
information on upskilling or reskilling opportunities. 

� There are financial and non-
employers and sta�. 

� Dedicated support (e.g. tools, services and funding) is available to micro, small or medium companies to 
create and sustain a learning culture in the organisation for both management and sta�. 

Vznik konkrétních závazků  
In addition to respecting and upholding the key principles, the signatories of the Pact for Skills are strongly en-
couraged to put forward concrete commitments to implement upskilling or reskilling action/s, bringing the key 
principles of the Pact to life. This can be done in di�erent ways, depending on the context, the industrial ecosys-
tem and the type of organisations involved, being individual companies or other organisations, or partnerships.  

The following is an indicative and non-exhaustive list of enablers that can support the development of 
concrete commitments . When proposing a commitment, with concrete upskilling and reskilling action/s, or-
ganisations or partnerships should choose the relevant enablers, and adapt and integrate them as appropriate to 
match the content of their commitment. They should also indicate at least one key performance indicator to mon-
itor the commitment, for instance the number of people taking part in the upskilling or reskilling action. 

Podpora kultury celoživotního učení pro všechny 

� A wide range of stakeholders are involved, notably social partners, training providers, public authorities, 
researchers, public or private employment services, chambers of commerce and other intermediary bodies, 
and sectoral organisations.  

� Partnership in an industrial ecosystem is open to all relevant stakeholders to pool expertise and resources 
towards concrete actions that will enable people to keep, change and find new jobs.  

� The partnership cooperates on European, or national, or regional or local level, as appropriate. 

� Cross-sectoral cooperation is supported between relevant partnerships in sectors/industrial ecosystems. 

� Shared responsibility and a proactive role of each partner is ensured. 

� The members of the partnership have an open dialogue, and share and exchange knowledge to ensure high 
quality of the training o�er including quality of teachers/trainers and of the training programmes.  

� The partnership builds its action on tested tools but also develops innovative solutions. 

Budování silných partnerství pro dovednosti 

Kromě závazku dodržovat a podporovat klíčové principy se signatářům Paktu pro dovednosti důrazně doporučuje, 
aby vytvořili a předložili konkrétní závazky k  provádění aktivit zaměřených na zvyšování kvali�kací a rekvali�kace, 
kterými klíčové principy Paktu převedou do praxe. Mohou to dělat různými způsoby, podle kontextu, struktury průmy-
slového prostředí a typu zapojených organizací, jimiž jsou jednotlivé �rmy a jiné organizace nebo partnerství.

Následující seznam je orientační a neúplný přehled aktivátorů, které mohou podpořit vznik konkrétních závazků. Při 
návrhu závazku s konkrétními akcemi pro zvyšování kvali�kací a rekvali�kace si organizátoři nebo partnerství zvolí 
odpovídající aktivátory, přizpůsobí si je a začlení tak, aby odpovídaly obsahu jejich závazku. Měli by také zvolit alespoň 
jeden indikátor výkonu, aby mohli závazek sledovat, například počet osob, které se účastní akcí na zvyšování kvali�ka-
cí nebo rekvali�kace.

• Organizace podporuje dovednosti svých lidí jako nezbytný základ svého úspěchu.
• Zaměstnavatelé a pracovníci si jsou vědomi hodnoty a výhod zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a jsou moti-

vováni k trvalému rozšiřování znalostí a dovedností.
• Akce jsou rozvíjeny pro pracovníky a s nimi a jsou podporovány vedením na všech úrovních.
• Poradenství a podpora kariérního rozvoje jsou k dispozici.  
• Jsou využívány odpovídající finanční zdroje.
• Funguje pravidelný monitoring a hodnocení kvality.
• Zvláštní pozornost je věnována zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci znevýhodněných skupin včetně starších 

pracovníků a dospělých potýkajících se se základními dovednostmi.
• Pro vedení a zaměstnance existuje podpora pro vzdělávání a překonávání bariér jako je nedostatek času, 

zdrojů nebo informací o možnostech pro zvyšování kvali�kace a rekvali�kace.
• Existují finanční a nefinanční pobídky pro firmy, které zaměstnancům poskytují zvyšování kvalifikace a rekvali-

�kace.
• Mikropodniky, malé a střední podniky mají k  dispozici podporu (např. nástroje, služby a financování), aby 

vytvořily trvalou kulturu učení v organizaci jak pro vedení, tak pro zaměstnance.

• Je zapojeno široké spektrum účastníků, zejména sociální partneři, poskytovatelé školení, veřejná správa, 
výzkum, veřejné a soukromé služby zaměstnanosti, obchodní komora a jiné zprostředkující organizace 
a sektorové organizace.

• Partnerství v  průmyslovém prostředí je pro odpovídající účastníky otevřené, aby mohli sdílet odbornost 
a zdroje pro vznik konkrétních akcí, které lidem umožní udržet si, změnit a najít nová pracovní místa.

• Partnerství podle potřeby spolupracují na evropské, národní, regionální a místní úrovni. 
• Mezi odpovídajícími partnery v sektorovém/průmyslovém prostředí je podporována mezisektorová spolupráce.
• Je zajištěna sdílená odpovědnost a proaktivní role každého partnera.
• Členové partnerství vedou otevřený dialog, sdílejí a vyměňují si znalosti, aby zajistili vysokou kvalitu nabídky 

školení a kvalitu učitelů/lektorů a vzdělávacích programů.
• Partnerství připravují akce prostřednictvím ověřených nástrojů, ale vyvíjejí i inovativní řešení.



� Skills demand and supply of (job-related and transversal) skills are regularly monitored and the skills needs 
are clearly communicated to individuals.  

� Skills anticipation takes into account the need to support the digital and green transitions and the 
consequences of demographic change.  

� Monitoring of skills demand and supply looks at skills needs for workforce and companies at regional, 
national and European level. 

� Skills anticipation includes the fast changes on the labour market and provides relevant and timely 
information on the skills needs.  

� Skills anticipation takes account of regional, national and European developments. 

� The monitoring mechanism includes not only job-related but also transversal and basic skills needs.  

� The action is built on the identified skills needs both job-related and so� competences. 

� 
religion or belief, disability, age or sexual orientation; 

� 

orientation.  

� Validation and recognition of acquired skills (including micro credentials) are incorporated in the action. 

� 
(e.g. mid-life career change); 

� 
access to learning to all working age people.  

Sledování nabídky a poptávky po dovednostech a predikce potřeb 

Boj proti diskriminaci a za genderovou rovnost a rovné příležitosti 

• Poptávka po dovednostech a nabídka dovedností (vztahujících se k zaměstnání i průřezových) je pravidelně 
monitorována a potřeby dovedností jsou jednotlivcům jasně sdělovány.

• Predikce dovedností zohledňuje potřebu podporovat digitální a zelenou transformaci a dopady demografic-
kých změn.

• Monitorování poptávky a nabídky se zaměřuje na dovednosti pro potřeby pracovních sil a firem na regionální, 
národní a evropské úrovni.

• Predikce potřeb dovedností zachycuje rychlé změny trhu práce a poskytuje odpovídající a včasné informace 
o potřebách dovedností.

• Predikce potřeb dovedností bere v úvahu regionální, národní a evropský vývoj.
• Mechanismus monitorování zahrnuje nejen potřeby související s pracovními místy, ale i průřezové a základní 

dovednosti.
• Akce vycházejí ze zmapovaných potřeb dovedností jak souvisejících s pracovními místy, tak měkkých dovedností.

• Prostřednictvím akcí jsou aktivně podporovány rovné příležitosti, bez ohledu na pohlaví, rasový nebo etnický 
původ, náboženství a víru, postižení, věk nebo sexuální orientaci.

• Akce umožňují přístup k vysoce kvalitním příležitostem k  rozšíření vzdělání a rekvalifikacím všem osobám 
v cílové populaci, bez ohledu na pohlaví, rasový nebo etnický původ, náboženství a víru, postižení, věk nebo 
sexuální orientaci.

• Do akcí je začleněno ověřování a uznávání získaných dovedností (včetně mikroúvěrů).
• V úvahu se berou potřeby a kapacity jednotlivců, včetně jejich osobních a profesních potřeb (např. změna 

kariéry uprostřed života).
• Akce jsou flexibilní, modulární, a pokud je to možné, jsou zajištěny prostřednictvím nástrojů (včetně digitál-

ních), aby byla zajištěna dostupnost pro všechny osoby v produktivním věku.


