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POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015
Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Olomouci vychází při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti
(dále též jen „APZ“) ze základních kritérií pro poskytování finančních příspěvků na nástroje
a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, upravených řídícími akty MPSV ČR a vnitřními předpisy
Úřadu práce ČR. Prostředky APZ jsou vynakládány co nejefektivněji tak, aby nedocházelo
k podpoření uchazeče o zaměstnání, jemuž je možné nalézt vhodné zaměstnání jiným způsobem,
nástrojem APZ. Uvedenými nástroji APZ nelze též bez vážného důvodu opakovaně podpořit téhož
uchazeče o zaměstnání.
Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Olomouci přednostně podporuje nástroje APZ: Veřejně
prospěšné práce (VPP), Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) – vyhrazená nebo zřízená
zaměstnavateli, Společensky účelná pracovní místa formou práce na zkoušku (PNZ), Společensky
účelná pracovní místa zřízená uchazeči o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné
činnosti (SÚPM-SVČ) a zřízení a provoz chráněných pracovních míst (CHPM).
Obecně nebude podporován příspěvek na zapracování, překlenovací příspěvek a příspěvek při
přechodu na nový podnikatelský program.
Nástroje vyhrazená společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce jsou přednostně
financovány z prostředků ESF.
Dohodu nelze uzavřít a příspěvkem není možné podpořit pracovní místo v případě, že právní
jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku pracovního poměru, popřípadě k založení,
změně nebo zániku mzdových nebo jiných peněžitých nároků, učinila jménem zaměstnavatele
stejná fyzická osoba, která je druhým účastníkem pracovně právního vztahu (jako zaměstnanec).
Uvedenými nástroji bude Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Olomouci v roce 2015 přednostně
podporovat ty uchazeče o zaměstnání, kterým nelze pro jejich individuální znevýhodnění zajistit
pracovní uplatnění jiným způsobem. Nástroj SÚPM bude rovněž využíván k podpoře vytváření
pracovních míst, která umožní osobám s nedostatečnou praxí její získání, či osobám
s nedostatečnou kvalifikací umožní získání nebo zvýšení kvalifikace.
V návaznosti na řídící akty budou podporování zejména:
 Uchazeči o zaměstnání (dále též „UoZ“) vedení v evidenci ÚP ČR – Krajské pobočky
v Olomouci (dále též jen „úřad práce“) nepřetržitě déle než 5 měsíců;
 Uchazeči o zaměstnání, kterým je kvůli jejich zdravotnímu stavu (osoby se zdravotním
postižením), věku (osoby do 30 let nebo nad 50 let věku) či péči o dítě (do 15 let)
věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče, nebo u nich existuje důvodný
předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci úřadu práce;
 Uchazečům o zaměstnání, jimž je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiných důvodů
bránícího jejich vstupu na trh práce. Za jiný závažný důvod je rovněž považováno
ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti.
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Dohody o poskytnutí příspěvků na nástroje veřejně prospěšné práce a společensky účelná
pracovní místa vyhrazená budou uzavírány v rámci národního individuálního projektu
„Vzdělávejte se pro růst! – Pracovní příležitosti“, a to až do ukončení realizace projektu, tj.
do 31. října 2015. Možné prodlužování účinnosti dohod může být financováno od 1. listopadu
2015 z prostředků nastupujícího individuálního projektu ESF.

Veřejně prospěšné práce
Příspěvky jsou určeny na úhradu vynaložených prostředků na mzdy nebo platy zaměstnanců
na VPP včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacích základů těchto zaměstnanců.
Maximální částka příspěvku na 1 místo VPP
13.000 Kč/měsíc
Doba poskytování příspěvku
nejdéle 12 měsíců
Maximální měsíční částka příspěvku se snižuje při sjednání zkráceného pracovního úvazku.

SÚPM – vyhrazená
Příspěvky jsou určeny na úhradu vynaložených prostředků na mzdy nebo platy zaměstnanců
na SÚPM vyhrazených včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacích základů těchto zaměstnanců.
 Maximální částka příspěvku na 1 SÚPM vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání s délkou
evidence nad 5 měsíců, UoZ pečující o dítě do 15 let, UoZ, kteří jsou osobami zdravotně
znevýhodněnými (OZZ) a UoZ nad 50 let do 55 let věku s dobou evidence kratší
než 12 měsíců
15.000 Kč/měsíc


Maximální částka příspěvku na 1 SÚPM vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání
nad 50 let do 55 let věku s dobou evidence delší než 12 měsíců
20.000 Kč/měsíc



Maximální částka příspěvku na 1 SÚPM vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou
invalidní v I.-III. stupni, uchazeče o zaměstnání do 30 let věku nebo nad 55 let věku
s dobou evidence kratší než 12 měsíců
20.000 Kč/měsíc



Maximální částka příspěvku na 1 SÚPM vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou
invalidní v I.-III. stupni, uchazeče o zaměstnání do 30 let věku nebo nad 55 let věku
s dobou evidence delší než 12 měsíců
24.000 Kč/měsíc
Doba poskytování příspěvku
nejdéle 12 měsíců



Maximální měsíční částka příspěvku se snižuje při sjednání zkráceného pracovního úvazku.
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SÚPM – vyhrazená formou práce na zkoušku (PNZ)
Tímto příspěvkem budou podporováni uchazeči o zaměstnání do 30 let věku (včetně) bez rozdílu
dosaženého stupně vzdělání a délky evidence na ÚP ČR, postrádající pracovní zkušenosti nebo
mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 2 roky po ukončení přípravy na budoucí
povolání. PNZ bude realizována prostřednictvím krátkodobého zaměstnání s maximálním úvazkem
0,5 s tím, že doba, na kterou může výt pracovní smlouva mezi UoZ a zaměstnavatelem uzavřena je
maximálně 3 měsíce.
Maximální částka příspěvku
60 Kč za každou odpracovanou hodinu
Doba poskytování příspěvku
maximálně 3 měsíce

SÚPM zřízená u zaměstnavatele, SÚPM - SVČ podle § 113 zákona č. 435/2004 Sb.
Příspěvek je účelově vázán – může být použit výhradně za účelem uvedeným v dohodě v souladu
se seznamem uznatelných nákladových položek. Úřad práce bude hodnotit reálnost
a perspektivnost podnikatelského záměru, který je povinnou přílohou žádosti (tj. posouzení
stability firmy na trhu, její historie), u nově vzniklých firem (i SVČ) zejména její
konkurenceschopnost a životaschopnost.
Maximální částka příspěvku na 1 SÚPM zřízené
100.000 Kč
Doba udržitelnosti pracovního místa
1 rok
Příspěvek na SÚPM – SVČ nebude poskytnut žadateli (uchazeči o zaměstnání) na činnost,
ve které podnikal v období 3 let před podáním žádosti o příspěvek.

Chráněná pracovní místa (CHPM) zřízená dle § 75, §76, §77 zákona č. 435/2004 Sb,
příspěvek na provoz CHPM.
Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro uchazeče o zaměstnání,
který je osobou se zdravotním postižením (OZP), nebo uchazečem o zaměstnání, který je OZP,
za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Žádosti budou posuzovány podle stejných
kritérií jako SÚPM zřízená.
Maximální částka příspěvku na 1 CHPM zřízené
200.000 Kč
Doba udržitelnosti pracovního místa
3 roky
Úřad práce může na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo poskytnout na základě
dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se
zdravotním postižením, i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného
pracovního místa. Dohodu je možno uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení
zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa.
Maximální částka příspěvku na provoz 1 CHPM
48.000 Kč/rok
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Bližší informace k jednotlivým nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti:
Veřejně prospěšné práce:
Jaroslav Synek, tel. 950 154 325, e-mail: jaroslav.synek@pv.mpsv.cz

Společensky účelná pracovní místa - vyhrazená, zřízená zaměstnavatelem:
Mgr. Denisa Rozsívalová, tel. 950 154 441, e-mail: denisa.rozsivalova@pv.mpsv.cz

SÚPM - zřízená uchazeči o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti:
Bc. Jitka Růžičková, tel. 950 154 444, e-mail: jitka.ruzickova@pv.mpsv.cz

Chráněná pracovní místa:
Bc. Martin Žitník, tel. 950 154 442 e-mail: martin.zitnik@ol.mpsv.cz
Formuláře všech žádostí o příspěvky z aktivní politiky zaměstnanosti je možné si vyzvednout
na referátu trhu práce Úřadu práce ČR - Krajské pobočky v Olomouci, kontaktním pracovišti
v Prostějově, případně si je stáhnout v elektronické podobě na http://portal.mpsv.cz
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