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1 PROČ SPOLUPRACOVAT S ÚŘADEM PRÁCE

Proč mám jako zaměstnavatel ztrácet čas na úřadu práce? Já nejsem nezaměstnaný! Budou se se mnou vůbec 
bavit, když nechci do evidence a sociální dávky? S čím mi asi  tak mohou pomoci? Dostanu nějaké smysluplné 
informace? Mohu využít nějaké jejich služby? Mohu využít nějaké dotační tituly? Bude mi to papírování vůbec 
stát za to? Musím dojít na úřad práce přímo, nebo jsou informace a podpora také na webu?

Výše uvedené otázky vytanou na mysli každému zaměstnavateli, který doposud s úřadem práce měl společné 
jen to, že v  jeho firmě prováděli úředníci kontroly. Ten, kdo již nějakou konkrétní formu spolupráce s úřadem 
práce zažil, si na některé otázky odpoví sám, na některé přece jenom bude potřebovat podrobnější odpovědi. 
A tomu by mu měla napomoci tato publikace.

Některé služby úřadu práce jsou garantovány zákonem, na ty se publikace zaměří v následujících kapitolách. 
Jiné závisejí na místních podmínkách, a to hlavně co se týče rozsahu a úrovně poskytovaných služeb. Kvalita 
poskytovaných služeb závisí na kvalifikaci, informační vybavenosti, ochotě a časových možnostech pracovníků 
jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR. Není žádným tajemstvím, že rozsah poskytovaných poradenských služeb 
úřadu práce se radikálně omezil po převedení agendy sociálních dávek na pracoviště úřadu práce na počátku 
roku 2012, avšak služby garantované zákonem úřad práce poskytovat musí a pokud jejich úroveň není dostateč-
ná na místním pracovišti, krajská pobočka je zajišťuje i nadále.

Zaměstnavatel na úřad práce nepřichází jenom s požadavky, je tím, kdo je hlavním partnerem při vytváření 
možností pracovního uplatnění pro nezaměstnané osoby, tedy tím, kdo úřadu práce napomáhá při naplňování 
jeho vlastního poslání. Z uvedeného vyplývá, že vztah mezi oběma subjekty by měl být partnerský, rovnopráv-
ný a vzájemně výhodný. V zemích, kde toto prosté sdělení pochopily obě strany, je naplňování aktivní politiky 
zaměstnanosti jednodušší a efektivnější. Dobrou zprávou je, že i v České republice (přes mnohá úskalí) taková 
pracoviště úřadu práce existují. Stejně pozitivní přístup je pak právem očekáván i u zaměstnavatelů. 

Pro snazší orientaci v publikaci následuje stručné představení jejích jednotlivých částí:
V  kapitole 2 se seznámíme se strukturou služeb zaměstnanosti, postavením Úřadu práce ČR a  jeho pobo-

ček a pracovišť. Rovněž se zaměříme na spolupracující organizace, které dohromady tvoří veřejné i soukromé 
instituce, poskytují služby zprostředkování zaměstnání, poradenství pro zaměstnavatele i uchazeče a zájemce 
o zaměstnání, specializované poradenské služby pro vyhledávání vhodných pracovníků. 

Kapitola 3 informuje o nabídce služeb úřadu práce pro zaměstnavatele. Zde se nachází informace o službách 
poskytovaných ze zákona, a to jak formou webové aplikace, tak přímým poradenstvím a poskytováním finanč-
ních prostředků v rámci investičních pobídek, aktivní politiky zaměstnanosti a Evropského sociálního fondu.

Jednotlivé části kapitoly 3 se zaměřují na:

1. vyhledávání nových pracovníků z ČR i ze zahraničí

2. pomoc zaměstnavatelům a zaměstnancům při hromadném propouštění

3. další poradenské služby pro zaměstnavatele

4. možnosti čerpání dotací na tvorbu pracovních míst

5. vzdělávací projekty pro firmy

6. podpory stáží studentů a absolventů ve firmách
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Každá z podkapitol bude doplněna příklady dobré praxe z projektů realizovaných v ČR či v zahraničí a dále bu-
dou uvedeny tipy, na co si mají dát zaměstnavatelé pozor.

V závěru publikace jsou v přehledu uvedeny užitečné odkazy na místa, kde je možné získat rozšiřující a dopl-
ňující informace a webové adresy, kde Úřad práce ČR nabízí k využití své aplikace.
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2 ÚŘAD PRÁCE ČR

2.1 Zřízení Úřadu práce ČR
Úřad práce České republiky (dále Úřad práce ČR nebo ÚP ČR), byl zřízen s účinností od 1. dubna 2011 zákonem 
73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, kterým je vymezena jeho působ-
nost. Dnem účinnosti tohoto zákona se považují úřady práce zřízené podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti, ve znění pozdějších předpisů, za kontaktní pracoviště krajských poboček Úřadu práce České republiky. 
Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností, se sídlem v hlavním městě Praha. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR je nadřízeným správním úřadem a řídí ÚP ČR.

2.2 Organizační struktura Úřadu práce ČR
Úřad práce ČR je dále organizačně členěn na Generální ředitelství ÚP ČR a na jednotlivé krajské pobočky a poboč-
ku pro hlavní město Prahu. Součástí krajských poboček jsou tzv. kontaktní pracoviště. Obvody působení krajských 
poboček jsou shodné s územím krajů, detaily organizačního uspořádání Úřadu práce ČR stanoví statut a orga-
nizační řád, který vydává generální ředitel s předchozím písemným souhlasem ministra práce a sociálních věcí.

Úřad práce ČR řídí generální ředitel/ka, krajské pobočky Úřadu práce ČR jsou řízeny řediteli/ředitelkami krajských 
poboček.

Struktura Generálního ředitelství ÚP ČR

Generální 
ředitel

Vzdělávací střediska

Olomouc

Pardubice

Písek

Úsek ekonomicko 
správní a kancelář 
úřadu 

výkonný ředitel

Útvar interního 
auditora 

vedoucí útvaru 
interního 
auditora

Tiskový 
mluvčí

Odd. kontrolně 
právní 

vedoucí 
oddělení

Referát 
kontroly

Referát 
právní

Úsek nepojistných 
sociálních dávek 
a zaměstnanosti 

Náměstek GŘ 
interního auditora

Odd. personální

Sekretariát

Odd. ekonomiky a správy majetku

Odd. rozpočtu

Referát veřejných zakázek

Referát fondů EU

Odd. trhu práce a analýz

Odd. zprostředkování a poradenství

Odd. nepojistných sociálních dávek
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Pokud úřad práce určí, mohou být některé úkony vůči němu činěny prostřednictvím pověřeného kontaktního 
místa veřejné správy. Úřad práce může naopak sám některé úkony činit prostřednictvím pověřeného kontaktní-
ho místa veřejné správy.

2.3 Působnost Úřadu práce ČR
Úřad práce ČR se zaměřuje na naplňování politik zejména v těchto oblastech:
– zaměstnanost,
– ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
– státní sociální podpora,
– dávky pro osoby se zdravotním postižením,
– příspěvky na péči a inspekci poskytování sociálních služeb,
– pomoc v hmotné nouzi.

Rozsah a podmínky působnosti ÚP ČR v  těchto oblastech upravuje zákon o zaměstnanosti, zákon o ochraně 
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, zákon o státní sociální podpoře, zákon o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením, zákon o sociálních službách a zákon o pomoci v hmotné nouzi.

Krajské pobočky

ÚP krajská pobočka pro 
hlavní město Prahu

ÚP krajská pobočka 
v Příbrami

ÚP krajská pobočka 
v Českých Budějovicích

ÚP krajská pobočka v Plzni

ÚP krajská pobočka 
v Karlových Varech

ÚP krajská pobočka 
v Ústí nad Labem

ÚP krajská pobočka 
v Liberci

Generální ředitelství ÚP ČR

Kontaktní pracovištěKrajské pobočkyKontaktní pracoviště

Benešov, Beroun, Kladno, 
Kolín, Kutná Hora, Mělník, 
Mladá Boleslav, Nymburk, 
Příbram, Rakovník, Praha-
-východ/-západ

České Budějovice, Český 
Krumlov, Jindřichův 
Hradec, Písek, Prachatice, 
Strakonice a Tábor

Domažlice, Klatovy, 
Plzeň-město/ jih/sever, 
Rokycany, Tachov

Cheb, Karlovy Vary, Sokolov

Děčín, Chomutov, 
Litoměřice, Louny, Most, 
Teplice, Ústí nad Labem

Česká Lípa, Jablonec nad 
Nisou, Liberec, Semily

Hradec Králové, Jičín, 
Náchod, Rychnov nad 
Kněžnou, Trutnov

Chrudim, Pardubice, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí

Havlíčkův Brod, Jihlava, 
Pelhřimov, Třebíč, Žďár 
nad Sázavou

Blansko, Brno-město/ 
venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov, Znojmo 

Jeseník, Olomouc, Prostějov, 
Přerov, Šumperk

Bruntál, Frýdek-Místek, 
Karviná, Nový Jičín, Opava, 
Ostrava-město

Kroměříž, Uherské Hradiště, 
Vsetín, Zlín

ÚP krajská pobočka 
v Hradci Králové

ÚP krajská pobočka 
v Pardubicích

ÚP krajská pobočka 
v Jihlavě

ÚP krajská pobočka v Brně

ÚP krajská pobočka 
v Olomouci

ÚP krajská pobočka 
v Ostravě

ÚP krajská pobočka 
ve Zlíně

Struktura Úřadu práce ČR
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V souladu se zákonem 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Úřad práce ČR zajišťuje pro nadřízený 
orgán – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zejména:
–  podklady ke zpracování koncepcí a programů státní politiky zaměstnanosti a k řešení stěžejních otázek na 

trhu práce a stanoviska k opatřením ovlivňující státní politiku zaměstnanosti, sleduje a vyhodnocuje situaci 
na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce,

–  spolupracuje se správními úřady, územními samosprávními celky, orgány sociálního zabezpečení, orgány 
pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli a dalšími subjekty podle zvláštních 
právních předpisů při tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností,

–  přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami bez ohledu na jejich 
národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, 
které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci 
a specializovaným rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob,

–  spolupracuje s ministerstvem na rozvíjení národních vztahů a mezinárodní spolupráci v oblasti 
zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, včetně spolupráce s Evropskou unií,

–  spolupracuje se zahraničními institucemi při plnění závazků v oblasti zaměstnanosti vyplývajících z právních 
předpisů Evropské unie nebo mezinárodních smluv a koordinuje činnosti v rámci systému Evropských služeb 
zaměstnanosti,

–  zajišťuje poskytování hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotnou podporu 
rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců v rámci investičních pobídek a zajišťuje další související 
programy schválené vládou,

–  uděluje nebo odmítá povolení právnickým nebo fyzickým osobám ke zprostředkování zaměstnání a vede 
evidenci agentur práce, údaje z této evidence předává do centra evidence vedené ministerstvem,

–  vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném zákonem o zaměstnanosti a zákonem o volném pohybu 
služeb, včetně ukládání pokut,

–  zajišťuje zveřejňování, v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup písemných 
materiálů vztahujících se k poskytování prostředků státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky 
zaměstnanosti, s výjimkou materiálů obsahujících osobní údaje fyzických osob, které nejsou příjemci těchto 
prostředků,

–  zřizuje školicí a rekvalifikační střediska a pro osoby se zdravotním postižením pracovněrehabilitační střediska.

Kontakt na Úřad práce ČR:

Poštovní adresa:

IČ: 
Telefon: 
Datová schránka:
Elektronická podatelna: 
Webová adresa:

Karlovo náměstí 1359/1
128 00 Praha 2 – Nové Město
724 096 991
+420 2 950 191 111
7hazk97
posta@uradprace.cz 
http://portal.mpsv.cz/upcr 

2.4 Agentury práce
Zprostředkování zaměstnání mohou zajišťovat kromě Úřadu práce ČR rovněž agentury práce, které mohou zpro-
středkovávat zaměstnání jak na území České republiky, tak zaměstnání v zahraničí nebo naopak zaměstnání ze 
zahraničí do České republiky.

Výhodou agenturního zaměstnávání je vysoká operativnost při náboru, anebo naopak snižování počtu pra-
covníků v návaznosti na vývoj a plnění zakázek. Výrazně se rovněž snižují činnosti spojené s personální agendou 
na straně zaměstnavatele – nábor, výběr a přijímání nových zaměstnanců řídí přímo agentura práce podle poža-
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davků zaměstnavatele a v průběhu samotného zaměstnání se také stará o mzdové a personální aspekty pracovní 
smlouvy. Agentury práce rovněž reagují na případnou nespokojenost s konkrétním pracovníkem a nabízejí jeho 
rychlou náhradu.

Agentury práce nabízejí – zpravidla za úhradu – zprostředkování odborných pracovníků pro 
široké spektrum oborů. Jedná se zejména o následující nabízené služby:
–  dočasné přidělení pracovníků, 
–  zprostředkování pracovníků do trvalého pracovního poměru,
–  kombinaci obou předchozích přístupů, tzv. Try & Hire,
–  nábor pracovníků ze zahraničí,
–  přítomnost personálního asistenta na pracovišti,
–  outplacement.

Zaměstnavatelé využívají často služeb agenturního zaměstnávání při nárůstu potřeby pracovní síly, který nelze 
zvládnout kmenovými zaměstnanci, v době dovolených nebo při sezónních výkyvech. Pro jiné zaměstnavatele 
může být atraktivní a potřebná nabídka zajištění pracovní zahraniční síly, například tam, kde je nedostatek kva-
lifikované pracovní síly. Tuto službu mohou zajistit pouze ty agentury, které mají od Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR udělenu „Licenci ke zprostředkování zaměstnání cizinců“.

Outplacement může představovat ulehčení pro zaměstnavatele, kteří procházejí různými typy změn jako je 
restrukturalizace, reorganizace, fúze, ukončení celého provozu, rušení jeho jedné nebo více částí, rušení jednotli-
vých pozic apod. Outplacement je pak de facto přímou podporou zaměstnanců, kteří jsou součástí těchto změn. 
Agentury práce jim pomáhají nalézt nové pracovní uplatnění, které odpovídá jejich profilu a kvalifikaci.

V  situaci, kdy zaměstnavatel využívá zaměstnávání prostřednictvím agentury práce, je nutné s  agenturou 
práce sjednat dohodu, například o dočasném přidělení. Agentura následně přidělí svého zaměstnance zaměst-
navateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce 
zaváže zaměstnanci zajistit dočasný výkon práce. Zaměstnanec se zaváže práci vykonávat v souladu s pokyny 
zaměstnavatele a na základě dohody o dočasném přidělení.

Zákon ukládá, že dohoda agentury práce a zaměstnavatele musí obsahovat tyto náležitosti:
–  jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště dočasně 

přiděleného zaměstnance,
–  druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, 

popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce,
–  určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci,
–  místo výkonu práce,
–  den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce,
–  informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance, který vykonává nebo by 

vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné 
praxe,

–  podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo zaměstnavatelem ukončeno před 
uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno,

–  číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování 
zaměstnání.
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3 SLUŽBY ÚŘADU PRÁCE ČR

3.1 Hledání nových pracovníků
Hledání nových pracovníků je vždy nejen náročný a zodpovědný proces, ale na jeho konci není nikdy zaručen 
stoprocentní úspěch. Proto je třeba se výběru a náboru nových zaměstnanců náležitě věnovat již od formulace 
požadavků na nového pracovníka. Každý zaměstnavatel si chce nové pracovníky dobře prověřit a vybrat dle jím 
stanovených kriterií. 

Z výsledků dotazníkového šetření, provedeného pro server „Informační systém o uplatnění absolventů škol na 
trhu práce“ vyplývá, že většina zaměstnavatelů ze všech sektorů hospodářství jednoznačně nejčastěji využívá 
výběru z těch zájemců o práci, kteří se firmám hlásí sami. Druhou nejvíce využívanou možností při hledání 
nových pracovníků je doporučení stávajících zaměstnanců. V průmyslovém sektoru, sektoru služeb a kvartér-
ním sektoru následuje vyhledávání pomocí inzerce, resp. internetu. Mezi poměrně frekventovanými způsoby 
(obzvláště v zemědělské sféře a průmyslovém sektoru) nacházíme i vyhledávání prostřednictvím úřadu práce. 
Naopak relativně nejméně jsou ve všech sektorech využívány služby personálních agentur a získávání pra-
covníků přímo na školách.

Rovněž je zřejmé, že převážná většina dotázaných zaměstnavatelů vyhledává nové pracovníky některým 
z uvedených způsobů, jiné způsoby využívá pouze malá část dotázaných.

Personálních agentur, které provedou předvýběr zájemců, zaměstnavatelé využívají hlavně pro obsazování 
kvalifikovaných pozic a jedná se převážně o výběr pracovníků ze zájemců, kteří nejsou registrováni v evidenci 
uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. S novou úpravou zákona o zaměstnanosti, platnou od 1. 1. 2012, se však 
působnost agentur práce (mohou jimi být i soukromé personální agentury registrované u MPSV) rozšiřuje více 
i do oblasti méně kvalifikovaných profesí a jejich služby jsou postaveny naroveň služeb ÚP ČR. Služby agentur 
práce jsou poskytovány zaměstnavatelům bezplatně i za úhradu. Databáze agentur práce je uvedena na webové 
stránce Úřadu práce ČR - http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace. V ní lze vyhledávat podle názvu, IČ nebo 
sídla agentury.

3.1.1 Vyhledávání českých zájemců o zaměstnání prostřednictvím ÚP

Jak již bylo zmíněno, pro výběr nových zaměstnanců lze využívat i služeb Úřadu práce ČR, které jsou poskytová-
ny v souladu s ustanoveními zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb., bezplatně. 

V § 34 je uvedeno: „Zaměstnavatel získává zaměstnance v potřebném počtu a struktuře sám nebo za pomoci krajské 
pobočky úřadu práce, od které může vyžadovat informace o situaci na trhu práce, popřípadě poradenskou činnost při 
výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání nebo za pomoci agentury práce“. 

Následující paragrafy pak upravují způsob zadávání charakteristiky volného místa, které jsou vloženy do eviden-
ce volných míst, vedených krajskou pobočkou úřadu práce. Evidence volných pracovních míst obsahuje identifi-
kační údaje zaměstnavatele, základní charakteristiku pracovního místa, tedy určení druhu práce a místa výkonu 
práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních 
a mzdových podmínkách a informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdra-
votním postižením. Dále evidence obsahuje informaci o tom, zda se jedná o zaměstnání na dobu neurčitou nebo 
určitou a  jeho předpokládanou délku. Do evidence může dále být vložena zejména informace o možnostech 
ubytování, dojíždění do zaměstnání a další údaje, které zaměstnavatel považuje za vhodné zveřejnit.
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Služba zadávání volných pracovních míst a výběr vhodných kandidátů na pracovní pozice je v současné době 
poskytována převážně elektronickou formou a je bezplatná. Přesto je možno i nadále využívat tradiční formu 
hlášení volných míst telefonicky, osobně či e-mailem na příslušném pracovišti úřadu práce. 

Pro internetovou aplikaci jsou veškeré potřebné informace a formuláře k dispozici na 
integrovaném portálu ÚP ČR v následující struktuře:

1.  Zadávání nových volných míst (vyžaduje registraci zaměstnavatele u příslušné krajské pobočky 
ÚP) – http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/udrzbavm. Vložené volné pracovní místo lze aktualizovat, 
upravovat i vymazat v případě, kdy požadavek již není aktuální. Zájemce o danou pozici může reagovat 
prostřednictvím webové aplikace, v případě zájmu může zaměstnavatel uvést rovněž přímé telefonické či 
e-mailové spojení.

2.  Vyhledávání vhodných kandidátů je pak možné provádět na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/hledejinz, 
kde zaměstnavatel uvede své požadavky zadáním do jednoduché tabulky s nastavenou přednabídkou 
v oblasti vzdělání, směnnosti pracovní pozice, pracovního úvazku a místa výkonu práce. Přednabídku může 
doplnit o vyhledávání konkrétního textu v nabídce zájemce o zaměstnání. Na základě takovéto specifikace 
zaměstnavatel obdrží profily zájemců o zaměstnání, kteří vyhovují daným specifikacím. 

Tato webová aplikace zároveň umožňuje měnit podmínky výběru dle počtu a kvality nabízených zájemců. U kaž-
dého vybraného uchazeče je uvedeno referenční číslo, prostřednictvím kterého se zaměstnavatel může s ucha-
zečem spojit. 

V případě, kdy zaměstnavatel nenalezne vhodného kandidáta na českém trhu práce, existuje i podpora vyhle-
dávání zahraničních pracovníků. Tato služba je poskytována s ohledem na zemi původu zájemce o zaměstnání. 

3.1.2. Vyhledávání zahraničních zájemců o zaměstnání z Evropské 
unie a Evropského hospodářského prostoru

Pro tyto osoby není vyžadováno povolení k zaměstnání a ve smyslu zákona o zaměstnanosti nejsou považováni 
za cizince.

Pro usnadnění přístupu k informacím o volných pracovních místech a zájemcích o zaměstnání byla v uvede-
ných zemích vytvořena síť EURES.

Samostatná webová aplikace je dostupná v národních jazycích ve všech zemích EU a EHP (http://portal.mpsv.
cz/eures) a poskytuje obdobné služby pro zadávání volných míst a vyhledávání vhodných kandidátů v rámci EU 
a EHP. Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné pracovníkům, uchazečům a zájemcům o práci 
i zaměstnavatelům, respektive všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. 

Veškeré informace pro zaměstnavatele i návod, jak zadávat požadavky a vyhledávat v nabídce životopisů zá-
jemců o práci, jsou uvedeny na http://portal.mpsv.cz/eures/zamestnavatele. Pro služby zadávání volných míst 
i vyhledávání v životopisech je vyžadována registrace zaměstnavatele u ÚP.

Služba poskytovaná prostřednictvím webové aplikace je doplněna poradenskou službou EURES poradců 
a kontaktních pracovníků, působících na kontaktních pracovištích ÚP ČR (v sídlech bývalých okresních ÚP). Kon-
takty lze nalézt na http://portal.mpsv.cz/eures/kontakty. 
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3.1.3 Zájemci o zaměstnání ze třetích zemí 

Pro tyto osoby je vyžadováno povolení k zaměstnání:

Dle § 89 zákona o zaměstnanosti může být cizinec přijat do zaměstnání a zaměstnáván jen tehdy, má-li platné 
povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky nebo je-li držitelem zelené karty nebo 
modré karty, pokud tento zákon nestanoví jinak. Za zaměstnání se pro tyto účely považuje i plnění úkolů vyplývají-
cích z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statu-
tárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem 
statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo. Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění podmínek 
pro vydání zelené karty nebo modré karty, může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván po dobu ode dne vydání 
tohoto potvrzení do ukončení řízení o jeho žádosti o vydání zelené karty nebo modré karty.

O  vydání povolení k  zaměstnání žádá cizinec písemně krajskou pobočku úřadu práce zpravidla před svým 
příchodem na území České republiky sám, nebo prostřednictvím právnické nebo fyzické osoby, která uzavřela 
smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě mají být cizinci vysláni na území České republiky 
k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy.

Zelená karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve 
zvláštních případech. Cizinec, který má zelenou kartu vydanou na konkrétní pracovní místo, je oprávněn 
pobývat na území České republiky a pracovat na pracovním místě, na které byla zelená karta vydána.

Zelená karta je vydávána osobám pocházejícím z následujících zemí: Australské společenství, Černá Hora, 
Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Republika Bosna a Hercegovina, 
Republika Makedonie, Spojené státy americké, Srbsko, Ukrajina.

Modrá karta je obdoba zelené karty, která je vydávána k pracovním pozicím vyžadujícím vysokou kvali-
fikaci, modrá karta není omezena na výše uvedené země.

V  rámci webové aplikace, používané pro vyhledávání českých zájemců o  zaměstnání (viz kapitola 3.1.1), 
je možno využít další službu pro zadávání požadavku na výběr „klíčového personálu“, kdy zaměstnavatel ne-
byl schopen do 30 dnů po zveřejnění volného místa obsadit ho českým zájemcem o zaměstnání. Po zadání 
takového požadavku se jeho volné místo dostává do centrální evidence volných míst obsaditelných držiteli 
zelených či modrých karet.

Zájemci o zaměstnání z dalších zemí (mimo území, na které se vztahuje poskytování zelených karet), kteří 
nejsou držiteli modré karty, musí být držiteli pracovního povolení a jejich výběr na pracovní pozice musí být 
předem oznámen a konzultován s příslušným pracovištěm ÚP.

Komplexní informace pro využití výše popsané webové aplikace pro zadávání volných míst a vyhledávání 
vhodných zájemců o práci je uvedena na následující adrese:
http://portal.mpsv.cz/sprava/napoveda/aplikace.htm?#udrzba_volnych_mist

Přes zavedení elektronického systému registrace a vyhledávání volných míst i zájemců o zaměstnání je 
i nadále k dispozici příslušná poradenská podpora na pracovištích ÚP ČR. Konzultaci s poradcem ÚP je třeba 
předem telefonicky dohodnout. Kontaktní údaje na jednotlivé pobočky ÚP lze rovněž nalézt na integrova-
ném portálu MPSV. Na portálu http://portal.mpsv.cz/upcr/kp je třeba vybrat příslušné územní pracoviště. 
Kontaktní údaje jsou uvedeny v odkazu „Organizační struktura“. 



Zaměstnavatel na úřadu práce14

3.1.4 Příklad z praxe

Spolupráce VDAB (Vlámské služby zaměstnanosti v Belgii) se zaměstnavateli

Manažerská smlouva mezi vlámskou vládou a VDAB vymezuje řadu parametrů, které musí VDAB plnit. Tyto para-
metry se týkají specifického operativního financování a jsou každoročně hodnoceny.

V manažerské smlouvě na období 2011–2015 jsou stanoveny tyto parametry týkající se 
„komplexního přístupu k zaměstnavatelům“:
–  Informace o trhu práce: poskytovat kvalitní informace týkající se trhu práce –› cíl spokojenosti 

zaměstnavatelů = 75 %.
–  Volná pracovní místa: vysoce kvalitní, na míru šitá a přátelská podpora se zvláštním zřetelem na malé 

a střední podniky –› cíl spokojenosti zaměstnavatelů = 63,5 %.

Jak se VDAB hlásí volná pracovní místa?

Prostřednictvím webové stránky: 
Zaměstnavatelé mohou zaznamenávat volná pracovní místa on-line prostřednictvím „Moje VDAB“, do svého HR 
prostoru na webové stránce http://www.vdab.be.

Prostřednictvím call centra: 
Zaměstnavatelé mohou hlásit svá volná pracovní místa call centru (zdarma, denně od 8 do 20 hodin). Mohou 
také kontaktovat call centrum prostřednictvím e-mailové adresy vacatures@vdab.be. Call centrum zpracuje tele-
fonicky požadavek týkající se nového personálu a zajistí rychlé rozšíření informací o volných pracovních místech. 
Pracovníci call centra informace o volných pracovních místech registrují a dbají na to, aby byla volná pracovní 
místa zveřejňována a dále se s nimi pracovalo.

Prostřednictvím Job Shopu („WerkWinkel“): 
Zaměstnavatelé mohou hlásit svá volná pracovní místa středisku pro zaměstnávání. Toto středisko slouží všem 
organizacím, které pomáhají uchazečům najít zaměstnání (včetně VDAB). Tyto organizace vzájemně spolupracu-
jí a jsou v obci nebo městě soustředěny na jednom místě. Na webové stránce http://www.werkwinkel.be lze najít 
seznam středisek pro zaměstnávání z celého Vlámska, jakož i informace o různých spolupracujících partnerech.
V Job Shopu manažer VDAB pro volná pracovní místa aktivně pracuje s volnými pracovními místy. Zaměstna-
vatelé mohou manažera pro volná pracovní místa kdykoliv kontaktovat, aby se dozvěděli, jaký je aktuální stav.

Databáze pracovních příležitostí
VDAB publikuje nahlášená volná pracovní místa v rozsáhlé databázi zaměstnání, která je dostupná na webové 
stránce http://www.vdab.be. Tuto webovou stránku navštěvují nejen uchazeči o zaměstnání, ale také zaměst-
nanci. Asi 70 % návštěvníků tvoří zaměstnanci, kteří hledají jinou práci.

Zájemci nebo uchazeči o zaměstnání, kteří nemají přístup na internet, mohou také volná pracovní místa vyhledávat 
pomocí terminálů instalovaných na veřejných místech, na nichž se pohybuje hodně lidí, jako jsou například knihovny, 
radnice a nákupní centra. Každý měsíc použije 330 terminálů, rozmístěných po celém Vlámsku, přes 700 000 lidí.

Další práce s volnými pracovními místy
Zaměstnavatel může s  volnými pracovními místy dále nakládat prostřednictvím „Můj VDAB“. VDAB nabízí 
zaměstnavatelům uživatelsky přátelskou on-line službu, která spočívá v poskytnutí zvláštního prostoru za-
městnavatelům na našem serveru. Zaměstnavatel může dostávat do své e-mailové schránky nebo prostřed-
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nictvím SMS životopisy uchazečů o  zaměstnání, hlásit volná pracovní místa a  dále s  volnými pracovními 
místy nakládat.

Další práce s volnými pracovními místy ze strany VDAB:
–  Předběžný výběr a individuální rozhovory: pracovník VDAB provádí předběžný výběr uchazečů o zaměstnání 

z databáze uchazečů podle výběrových kritérií z popisu volného pracovního místa a pak uchazeče zve na 
rozhovor, po němž mohou být nabídnuti na volné pracovní místo.

–  Aktivní přiřazování: pro to, aby byla volná pracovní místa obsazována efektivně, jsou výběrová kritéria 
přiřazována ke kompetencím, možnostem a přáním registrovaných uchazečů o zaměstnání. Tento proces 
je plně automatizován a uchazeči o zaměstnání jsou on-line (e-mailem, prostřednictvím SMS nebo dopisu) 
vyzýváni, aby na nabídnuté volné pracovní místo reagovali.

–  Skupinové akce: pracovník VDAB může pozvat větší skupinu uchazečů o zaměstnání a informovat je 
o volných pracovních místech. Do VDAB může přijít i zaměstnavatel a svá volná pracovní místa popsat.

–  Kontakt se zaměstnavatelem: pracovník VDAB udržuje pravidelný styk se zaměstnavatelem za účelem dosažení 
pokroku při obsazování pracovních míst a rovněž rozšiřuje své aktivity dle dohody se zaměstnavatelem.

Skupiny se zvláštními příležitostmi a povolání se zvláštními příležitostmi
Při vyhledávání kompetentního personálu může VDAB nabízet příslušné osoby ze „skupin se zvláštními příleži-
tostmi“ na trhu práce, tj. z řad migrantů, znevýhodněných osob, osob s omezeným vzděláním a starších osob. 
Kromě „skupin se zvláštními příležitostmi“ existují na trhu práce i „povolání se zvláštními příležitostmi“. Jsou to 
povolání, u nichž je obtížnější obsadit volná pracovní místa, například zdravotní sestry. Seznam takových povo-
lání je dostupný na http://vdab.be/opleidingen/knelpuntberoepen.shtml.

Tato povolání se zvláštními příležitostmi nabízejí reálné příležitosti – někdy jediné – uchazečům o zaměstnání, 
kteří spadají do skupin se zvláštními příležitostmi. Místo toho, aby zůstávali strukturálně nezaměstnaní, se VDAB 
velmi snaží, aby optimálně zařazoval skupiny se zvláštními příležitostmi do povolání se zvláštními příležitostmi.

VDAB vyhledává kandidáty v Belgii a v Evropě
VDAB vyhledává vhodné kandidáty nejen na vlámském trhu práce. VDAB spolupracuje s dalšími belgickými 
službami zaměstnanosti: Actiris, Forem a AFG. VDAB vyhledává vhodné kandidáty i mimo Belgii. Za tímto 
účelem spolupracuje s EURES http://eures.europa.eu.

Tipy pro hledání nových pracovníků: 

1.  Před začátkem procesu výběru nových pracovníků se zamyslete, zda hledáte člověka na vysoce odbornou 
pozici, kde se vyplatí využít specializované personální agentury či osobní kontakty, či zda hledáte 
pracovníka na pozici, kterou lze obsadit obecněji vzdělaným člověkem, kterému stačí poskytnout zaškolení. 
Takového pracovníka můžete snáze nalézt v databázi úřadu práce.

2.  Při zadávání specifikace volného místa může jako vzor využít zaměstnavatel popis z karty odpovídající 
typové pozici ze systému Národní soustava povolání na http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx. Vždy je vhodné si 
před zadáním volného pracovního místa dobře připravit strukturovanou specifikaci požadavků na odborné 
znalosti, dovednosti i osobnostní kompetence.

3.  I při samostatném výběru zájemce o zaměstnání z databáze úřadu práce je vhodné se na konkrétního 
uchazeče doplňkově informovat na místně příslušném pracovišti úřadu práce.

4.  Při využívání zahraničních pracovníků, držitelů zelené karty, je zaměstnavatel povinen oznámit úřadu práce, zda cizinec 
nastoupil či nenastoupil na pracovní místo a v případě, že místo opustil před vypršením platnosti zelené karty.
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3.2 Pomoc při hromadném propouštění pracovníků

3.2.1 Firma v obtížích

V době ekonomického poklesu a nestability, kdy se přiostřuje konkurence na trhu, se mnohé firmy dostávají do 
obtíží, kdy nemají odbyt pro své výrobky či služby, omezují své náklady, šetří na rozvojových výdajích, ale mnoh-
dy se dostávají i do situace, kdy omezují výdaje na pracovníky, což může vést až k nutnosti propouštění, radikální 
restrukturalizaci firem, či dokonce k uzavírání firem.

Při propouštění pracovníků se jedná o psychicky velmi náročnou situaci jak pro propouštěné zaměstnance, 
tak pro zaměstnavatele, který je nucen k takovému kroku přistoupit. Proto by všechny kroky, k nimž zaměstna-
vatel přistoupí, měly být řádně připraveny a mělo by se postupovat s maximálním pochopením pro případné 
emoce, avšak rázně a korektně. Obzvláště v případě, kdy se jedná o hromadné propouštění a jsou uvolňováni 
dlouholetí pracovníci v lokalitách s vysokou nezaměstnaností, se nezřídka stává, že práci opouštějí oba živitelé 
rodiny. A zde je třeba se připravit na velmi emočně vypjaté situace. 

Při hromadném propouštění má zaměstnavatel určité povinnosti k  zaměstnancům, odborové organizaci 
a úřadu práce, stanovené zákoníkem práce, zároveň však na základě zákona o zaměstnanosti může využít pora-
denské podpory ze strany úřadu práce.

3.2.2 Postup při hromadném propouštění

Pokud se zaměstnavatel dostane do situace, kdy musí přikročit k propouštění většího počtu zaměstnanců, je po-
vinen postupovat v souladu s § 62 zákoníku práce (č. 262/2006 Sb. v aktuálním znění platném od 1. 1. 2012). Dle 
tohoto zákona se „hromadným propouštěním rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních 
dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem, a to v případě, kdy se ruší nebo přemisťuje zaměstnavatel 
nebo jeho část, či v případě restrukturalizace“. 

Za hromadné propouštění je považováno ukončení 

1. 10 a více pracovních smluv u zaměstnavatele s méně než 100 zaměstnanci

2. propuštění více než 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele do 300 zaměstnanců

3. 30 a více zaměstnanců u zaměstnavatele s větším počtem než 300 zaměstnanců 

K hromadnému propouštění tedy může dojít pouze u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají nejméně 20 zaměst-
nanců. Rozvázání pracovního poměru je možné provést jak řádnou výpovědí z  výše uvedených důvodů, tak 
i formou dohody.

V případě hromadného propouštění je zaměstnavatel povinen informovat odborovou organizaci o důvo-
dech a termínech propouštění, počtu a struktuře propouštěných zaměstnanců a klíči použitém k jejich výběru. 
Uvede, zda využil možnosti přesunu ohrožených zaměstnanců na jiné pozice v rámci firmy. Do informace rovněž 
zahrne opatření, která budou provedena ve prospěch propouštěných zaměstnanců (odstupné, opatření ke zmír-
nění dopadů propuštění, vyhledání jiného zaměstnání apod.). 

Takovou informaci musí odborové organizaci předat nejméně 30 dnů před předáním výpovědí zaměstnan-
cům. U zaměstnavatele, kde není ustavena odborová organizace, zaměstnavatel propouštění projedná s každým 
propouštěným zaměstnancem.
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Současně informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Po projednání s odborovou radou/zaměst-
nanci, zaměstnavatel informuje úřad práce o výsledcích jednání s odbory/zaměstnanci. 

Zaměstnavatel, na kterého byl prohlášen konkurs, je povinen doručit úřadu práce písemnou zprávu pouze na 
jeho žádost.

3.2.3 S čím může pomoci úřad práce

Podle § 8a, odstavce g) zákona o zaměstnanosti poskytuje krajská pobočka úřadu práce poradenské, informační 
a další služby v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů nejen fyzickým osobám, ale rovněž zaměst-
navatelům. 

V souladu s tímto ustanovením a při splnění výše uvedené informační povinnosti může zaměstnavatel požá-
dat o spolupráci a podporu při řešení hromadného propouštění. V případě každého konkrétního zaměstnavatele 
lze naplánovat konkrétní aktivity pro propouštěné zaměstnance, a to jak formou zřízení dočasného pracoviště 
úřadu práce u zaměstnavatele (v případě velkého propouštění), tak ad hoc konzultací v oblasti pracovněpráv-
ních předpisů, v oblasti sociálního zabezpečení, poskytnutí služeb bilanční diagnostiky, zařazování propouště-
ných pracovníků do rekvalifikačních kurzů i podporou při hledání nového pracovního uplatnění, včetně využití 
sdíleného zprostředkování smluvní agenturou práce. 

Rozsah a způsoby spolupráce zaměstnavatele a úřadu práce budou dohodnuty předem a dále vzájemně kon-
zultovány a adaptovány v průběhu poskytování služeb a podpory úřadu práce. 

3.2.4 Příklad z praxe

Propouštění zaměstnanců v souvislosti s organizačními změnami

Firma Delphi Packard Electric Česká republika s.r.o., se sídlem v  České Lípě, oznámila v  srpnu 2010 ukončení 
výroby a v této souvislosti avizovala propuštění všech zaměstnanců.

Zástupci firmy kontaktovali ÚP ČR a  společně hledali řešení pro umístění zaměstnanců na trhu práce. Vý-
sledkem bylo spuštění projektu, jehož cílem bylo prostřednictvím individuálního poradenství ÚP a proškolením 
či rekvalifikací co nejrychleji zprostředkovat zaměstnání zaměstnancům firmy Delphi Packard Electric u jiných 
zaměstnavatelů. 

V rámci projektu byly realizovány směrem k zaměstnancům firmy Delphi Packard Electric 
zejména následující aktivity:
– úvodní pohovor s poradci,
– zpracování individuálního projektového profilu,
– pohovor s poradci ÚP,
– tematická školení,
– rekvalifikace včetně možnosti praxe v rámci rekvalifikace,
– zprostředkování zaměstnání,
– trénink přípravy na pohovor u nového zaměstnavatele,
– v případě nutnosti zajištění doprovodu k novému zaměstnavateli,
– psychologické poradenství a pracovněprávní poradenství, včetně telefonické hot-line.

Zaměstnancům firmy bylo rovněž hrazeno cestovné (například na rekvalifikační kurzy), náklady spojené se 
vstupní lékařskou prohlídkou, ale rovněž náklady spojené se zabezpečením hlídání dětí v  době rekvalifikace 
a školení. Hrazeno bylo i pojistné pro případ škody způsobené účastníkem rekvalifikace. 

Nad rámec těchto aktivit probíhal ze strany ÚP ČR intenzivní monitoring trhu práce v regionu, ale rovněž 
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v regionech sousedících. Pracovníci ÚP ČR provedli téměř 100 návštěv u nových zaměstnavatelů, samotná 
spolupráce probíhala s celkem 302 zaměstnavateli. Pracovníci ÚP ČR uspořádali rovněž „1. českolipskou 
burzu pracovních příležitostí“, která byla pilotní akcí tohoto druhu v regionu a byla rovněž medializovaná.

V rámci spolupráce ÚP ČR a firmy Delphi Packard Electric bylo přímo na pracovišti firma otevřeno dočasné po-
radenské pracoviště a samotná spolupráce firmy a ÚP ČR začala probíhat ještě ve výpovědní lhůtě zaměstnanců.

Původním plánovaným cílem bylo získání zaměstnání pro alespoň 50 % účastníků projektu. Toto procento 
reprezentuje cca 300 zaměstnanců firmy Delphi Packard Electric, tento počet byl však výrazně překročen a nové 
zaměstnání nalezlo celkem 561 účastníků projektu, zaměstnanců firmy Delphi Packard Electric. Zaměstnanci 
nalezli nové pracovní uplatnění u 175 dalších zaměstnavatelů, pro něž byla podstatnou motivací pro nábor no-
vého zaměstnance rovněž skutečnost, že měli možnost čerpat přímou podporu na částečnou úhradu mzdových 
nákladů účastníků projektu. Tuto možnost využilo z výše uvedených 175 zaměstnavatelů 56 %.

Tipy pro hromadné propouštění: 

1.  V případě nutnosti propustit více zaměstnanců vše dobře zvažte a včas otevřeně a pravdivě informujte 
nejen odborovou organizaci, resp. zaměstnance, ale také příslušnou pobočku úřadu práce.

2.  Využijte služeb úřadu práce co nejdříve tak, aby vám pomohl předejít emočně vypjatým situacím a diskusi 
s propouštěnými převedl do věcné roviny postupných kroků, nabídky jiných pracovních možností 
a vysvětlení jejich práv a povinností.

3. Úřad práce může aktivně pomoci při hledání nového uplatnění propouštěných zaměstnanců.

4.  Pozor! Při porušení zákonných povinností (např. neoznámení úřadu práce) či při zaslání dokumentů na 
nesprávnou pobočku úřadu práce se prodlužuje výpovědní doba zaměstnanců, a to od termínu řádného 
oznámení (dalších 30 dnů).

3.3 Poradenské služby pro zaměstnavatele 
Úřad práce ČR spolupracuje v souladu se zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., se zaměstnavateli. A to jak 
na úrovni generálního ředitelství (§ 8), tak na úrovni jednotlivých krajských poboček (§ 8a). Samotná forma této 
spolupráce má převážně charakter poradenské a informační služby v oblasti náboru pracovníků, možnosti bez-
platné inzerce volných pracovních míst pro veřejnost, výběru a zprostředkování vhodných uchazečů na volná 
pracovní místa a zajištění výběrových řízení jak na úřadu práce, tak i ve firmě. 

Praktické provádění poradenských služeb směrem k zaměstnavatelům se konkrétně 
realizuje formou:
– vyhledávání uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání na volná pracovní místa,
–  poskytování informací a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním 

postižením,
–  poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
–  spolupráce při vytváření a přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním 

postižením,
– poradenství při zaměstnávání cizinců,
– poradenství při využívání prostředků Evropského sociálního fondu.
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Úřad práce ČR může rovněž pro zaměstnavatele uspořádat firemní dny, zajišťuje miniburzy práce a burzy pra-
covních příležitostí, které jsou zpravidla organizovány na úrovni regionu, a které mohou pro firmy představovat 
platformu pro svou prezentaci zaměstnavatele v daném regionu či oboru.

Přestože jsou některé činnosti směrem k zaměstnavatelům bezesporu ze strany Úřadu práce ČR prováděny 
(viz konkrétní příklady spolupráce uvedené v kapitole 3.1 a 3.2), v tuto chvíli nelze zcela jednoznačně tvrdit, že by 
Úřad práce ČR, resp. jeho jednotlivé krajské pobočky disponovaly speciálními referáty, jejichž agenda by se zcela 
specificky zaměřovala na cílenou a soustavnou spolupráci a kontakt se zaměstnavateli.

Jednotlivé krajské pobočky ÚP ČR mají obdobnou organizační strukturu, která zahrnuje oddělení ekonomické 
a vnitřní správy, oddělení kontrolně právní, oddělení nepojistných a sociálních dávek a oddělení zaměstnanosti. 
Poslední jmenované oddělení je zpravidla složeno ze dvou referátů, referátu trhu práce a referátu zprostředko-
vání a poradenství. Referát zprostředkování a poradenství, někdy nazýván pouze referátem zprostředkování, je 
právě tím, kde je poradenství prováděno a pracují zde odborně kvalifikovaní pracovníci, kteří se orientují v pro-
blematice a zpravidla mají bohatou praktickou zkušenost. Při bližším pohledu na jejich pracovní pozice je ovšem 
patrné, že poradenství poskytované těmito pracovníky je cíleno především na klienty Úřadu práce ČR z řad zá-
jemců a uchazečů o práci a povaha činnosti referátů zprostředkování a poradenství se tedy spíše zaměřuje na 
činnosti, jako jsou poradenství při volbě povolání, rekvalifikace, poradenství psychologa, popřípadě poradenství 
při zprostředkování zaměstnání do zahraničí. 

V tuto chvíli tedy není možné zcela jednoznačně označit konkrétní referát na krajských pobočkách Úřadu prá-
ce ČR, kde by byli zaměstnavatelům k dispozici pracovníci výhradně určeni na agendu spolupráce a poradenství 
směrem k zaměstnavatelům, lze však tvrdit, že pracovníci výše zmíněných referátů zprostředkování a poraden-
ství se budou vždy snažit při kontaktu zaměstnavatele aktivně a vstřícně přistoupit k jeho dotazům, žádostem 
a námětům.

Tento stav do jisté míry souvisí s probíhající reorganizací veřejných služeb zaměstnanosti v ČR a s tendencí sni-
žování personální vybavenosti celé struktury Úřadu práce ČR. Vzhledem k vývoji ekonomické situace a vzhledem 
k souvisejícímu vývoji trhu práce v ČR by určitě stálo za úvahu přehodnotit stávající strukturu Úřadu práce ČR 
a vyčlenit specializované pracovníky ÚP ČR, kteří by se věnovali výhradně či alespoň většinově právě spolupráci 
se zaměstnavateli. V tomto případě by pak samotná spolupráce mohla mít formu velmi flexibilní komunikace, 
založené na proaktivním přístupu ze strany ÚP ČR. Zmíněný přístup by byl vhodný rovněž v návaznosti na novelu 
zákona o zaměstnanosti, která vstoupila v platnost 1. ledna 2012, a podle níž se ruší povinnost zaměstnavatelů 
hlásit Úřadu práce ČR volná pracovní místa. Tento krok sice snížil administrativní zátěž na straně zaměstnavatelů, 
ale zároveň také snížil intenzitu předávaných informací mezi ÚP ČR a zaměstnavateli.

3.3.1 Příklad z praxe

Poradenská podpora Slovinských služeb zaměstnanosti

Dobrým příkladem spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti se zaměstnavateli je možné nalézt například 
v sousedním Rakousku nebo Německu. Tyto země a uspořádání příslušných služeb zaměstnanosti jsou často 
uváděny a z tohoto důvodu je zde zvolen méně často uváděný a neméně zajímavý příklad Slovinska.

Slovinské služby zaměstnanosti se plnohodnotně orientují jak na poptávkovou stranu, tak na nabídku na trhu 
práce. V rámci veřejných služeb zaměstnanosti jsou tedy vyčleněny samostatné referáty zaměřené na práci s kli-
entem, přičemž v posledních letech se výrazně prosazuje snaha o maximální elektronizaci komunikace s klienty 
a omezení nutnosti jejich fyzické docházky na pobočky a zajištění intenzivnější podpory klientů, kteří mají složi-
tější situaci na trhu práce a hledají hůře pracovní uplatnění. Stranou nezůstává ovšem ani klient – zaměstnavatel, 
který je vnímán jako důležitý partner pro uskutečňování společné politiky. Z tohoto důvodu jsou na regionálních 
pobočkách úřadů práce speciální pracoviště, která se orientují výhradně na spolupráci se zaměstnavateli. Je to 
unikátní místo, kam se zaměstnavatelé mohou obracet (elektronicky, telefonicky či přímo fyzicky) a mohou se 
informovat o konkrétních možnostech podpory a spolupráce například v případě restrukturalizace společnosti, 
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zájmu o rekvalifikace, zájmu o umisťování uchazečů apod. Bývá pravidlem, že i samotní pracovníci úřadu práce 
navštěvují zaměstnavatele v pravidelných intervalech a vzájemně se informují o aktuální situaci a možnostech.

Výsledkem je velmi dobrý přehled samotných pracovníků úřadu práce o struktuře, velikosti a možném přepo-
kládaném vývoji firem v daném regionu a na druhou stranu zaměstnavatelé mají velmi dobrou a zejména aktuální 
informaci o možnostech, které se jim ze strany veřejných služeb nabízejí. V případě potřeby rychlé konzultace 
zpravidla zaměstnavatelé již zástupce veřejných služeb zaměstnanosti znají nebo alespoň nemají pochybnosti 
o tom, na koho je možné se svým dotazem obrátit.

Tipy pro poradenství

1.  Kontakt s ÚP ČR směřujte přednostně na referát zprostředkování a poradenství. Pracovník tohoto referátu je 
kompetentní podat informaci přímo nebo ji zajistit. Na těchto referátech působí zpravidla pracovníci, kteří 
již mají předchozí zkušenost se spoluprací se zástupci soukromého sektoru.

2.  Využívejte rovněž ad hoc setkání pořádaná zástupci ÚP ČR v regionech, jejichž prostřednictvím mohou 
zástupci ÚP ČR informovat o aktuální (a časově limitované) nabídce nástrojů k podpoře pracovních míst.

3.4 Dotace na tvorbu a udržení pracovních míst
MPSV a úřad práce poskytují zaměstnavatelům řadu nástrojů, kterými se snaží podnítit vyšší sklon k zaměstná-
vání osob ohrožených na trhu práce. Některé nástroje mají přímou vazbu na zákon o zaměstnanosti a aktivní 
politiku zaměstnanosti (§ 109–119), další využívají prostředků Evropského sociálního fondu k financování inova-
tivních i nadstandardních opatření. Evropský sociální fond často je využíván zaměstnavateli pro školení zaměst-
nanců, kterému je věnována samostatná kapitola 3.6.

3.4.1 Aktivní politika zaměstnanosti

Státní politika zaměstnanosti, definovaná zákonem o zaměstnanosti, zahrnuje tzv. „pasivní politiku zaměstna-
nosti“ (vyplácení dávek hmotného zabezpečení v  nezaměstnanosti) a „aktivní politiku zaměstnanosti“, jejímž 
prostřednictvím úřad práce financuje aktivity podporující zřizování nových pracovních míst poskytováním pří-
spěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. 

Jedná se zejména o následující nástroje aktivní politiky zaměstnanosti:

a) rekvalifikace,

b) investiční pobídky,

c) veřejně prospěšné práce,

d) společensky účelná pracovní místa,

e) příspěvek na zapracování,

f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.
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Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství pro využití uvedených nástrojů.

ad a) rekvalifikace
Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo 
zájemce o zaměstnání. Primárně úřad práce zabezpečuje rekvalifikaci pro uchazeče/zájemce o zaměstnání v pří-
padech, kdy struktura poptávky trhu práce neodpovídá struktuře nabídky pracovních sil a případná rekvalifikace 
umožňuje nové nebo další uplatnění ve vhodném zaměstnání. O rekvalifikaci žádá uchazeč/zájemce o zaměst-
nání, avšak jeho žádost může být výsledkem dohody s budoucím zaměstnavatelem. Úřad práce zajistí rekvalifi-
kaci ve zvoleném akreditovaném rekvalifikačním zařízení. 

Rekvalifikace může být na základě dohody s úřadem práce prováděna i u zaměstnavatele v zájmu dalšího pra-
covního uplatnění jeho zaměstnanců. Zaměstnavateli, který provádí rekvalifikaci svých zaměstnanců, nebo re-
kvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele tuto činnost zajišťuje, mohou být plně nebo částečně hrazeny 
náklady na rekvalifikaci zaměstnanců. Rekvalifikace zaměstnanců se provádí v pracovní době a je chápána jako 
překážka práci na straně zaměstnance. Za dobu strávenou rekvalifikací náleží zaměstnanci mzda odpovídající 
průměrnému výdělku zaměstnance. 

ad b) investiční pobídky
Investiční pobídkou se rozumí veřejná podpora ve formě slevy na daních, převodů pozemku a  infrastruktury, 
hmotná podpora tvorby nových pracovních míst a  rekvalifikace nebo školení zaměstnanců, poskytovaná na 
základě zákona 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů. Investiční pobídka může být 
poskytnuta podnikající právnické i fyzické osobě. 

Zákonem o zaměstnanosti jsou pak upravovány podmínky poskytnutí podpory na tvorbu nových pracovních 
míst a školení a rekvalifikaci nových zaměstnanců, v případě, že je zaměstnavatel obdrží Rozhodnutí o příslibu 
investiční pobídky na základě zákona o investičních pobídkách.

Kromě čerpání prostředků na rekvalifikaci a školení – ovšem na rozdíl od nástroje pro rekvalifikace pouze pro 
nové zaměstnance, je možno rovněž vybavit pracoviště pro nové zaměstnance. 

Podporu může čerpat jen zaměstnavatel, který nová místa vytvoří na území, kde činí míra nezaměstnanosti nej-
méně 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR, a to po dobu dvou ukončených pololetí před podáním žádosti.

Výše hmotné podpory pro investiční pobídky na tvorbu nových pracovních míst a rekvalifikaci a školení no-
vých pracovníků je stanovena nařízením vlády 515/2004 Sb. v aktuálním znění ze dne 22. 3. 2010.

O příslib investiční pobídky lze žádat u agentury CzechInvest. Veškeré informace, podklady a formuláře pro 
žádost jsou uvedeny na webové stránce http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove.

ad c) veřejně prospěšné práce
Veřejně prospěšné práce jsou krátkodobé pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně uplatnitelné 
a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované úřadem práce, a to hlavně za účelem zvelebo-
vání obcí. Veřejně prospěšné práce mohou být vykonávány pro obce, státní instituce či obecně prospěšné spo-
lečnosti. Veřejně prospěšné práce mohou být vykonávány na základě jejich smlouvy se soukromým subjektem. 
Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu 
umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne sjedna-
ného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru.

Úřad práce poskytuje finanční příspěvek na vytváření veřejně prospěšných prací, a to až do výše zaměstnava-
telem skutečně vynaložených mzdových prostředků (včetně pojistného). 

ad d) společensky účelná pracovní místa
Cílem poskytnutí příspěvku na zřízení nebo vyhrazení společensky účelného pracovního místa je obsazení míst 
uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní umístění, včetně zahájení samostatné 
výdělečné činnosti. Je to nástroj ke stabilnímu pracovnímu uplatnění uchazeče o zaměstnání.
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Jedním z předpokladů tvorby společensky účelných pracovních míst a jejich efektivního využití je nízký stav 
nabídky volných pracovních míst z hlediska profesního nebo územního.

Společensky účelným pracovním místem se rozumí: 
–  pracovní místo, které zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě písemné dohody s úřadem práce na 

dobu sjednanou v dohodě a je obsazováno uchazeči o zaměstnání, evidovanými úřadem práce, kterým nelze 
zajistit jiným způsobem pracovní uplatnění, 

–  nově zřízené pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání evidovaného úřadu práce, který začne vykonávat 
samostatnou výdělečnou činnost (SÚPM-SVČ, viz níže).

Na příspěvek k úhradě nákladů při zřízení nebo vyhrazení společensky účelného pracovního 
místa není právní nárok, úřad práce jej může poskytnout ve formě: 

a) návratného příspěvku,

b) příspěvku na úhradu úroků z úvěrů,

c) jiného účelově určeného příspěvku,

d)  částečné nebo plné úhrady vyplacených mzdových nákladů, včetně pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Příspěvek je poskytován po dobu maximálně 6 měsíců, v případě vytvoření místa pro zdravotně postiženého či 
staršího 50 let až po dobu 12 měsíců. Zaměstnavatel o příspěvek žádá příslušnou krajskou pobočku úřadu práce, 
u níž jsou vedeni uchazeči o zaměstnání, kteří mají být umístěni na zřízená či vyhrazená pracovní místa. 

Společensky účelná pracovní místa pro osoby samostatně výdělečně činné

Úřad práce může uchazeči o zaměstnání poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního 
místa, které uchazeč o  zaměstnání pro sebe zřídí za účelem zahájení samostatně výdělečné činnosti (SVČ). 
O příspěvek je nutné požádat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce, který následně uzavře s uchazečem 
smlouvu o účelu, výši příspěvku a době jeho poskytování.

OSVČ, která zahájila SVČ na základě dohody s úřadem práce, může do 30 dnů od uzavření této dohody rovněž 
požádat ÚP o poskytnutí překlenovacího příspěvku. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu provozních 
nákladů spojených s výkonem SVČ. 

ad e) Příspěvek na zapracování
Příspěvek může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě dohody, pokud zaměstnavatel přijímá 

do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená 
péče. Jedná se o osoby, které ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují, 
a pro které úřad práce vypracuje individuální akční plán. Dohoda o poskytnutí příspěvku na zapracování je uza-
vírána mezi zaměstnavatelem a úřadem práce. Maximální doba poskytování příspěvku je 3 měsíce a může činit 
měsíčně nejvýše polovinu minimální mzdy na jednu fyzickou osobu, která se zapracovává.

ad f) Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
Přechodem na nový podnikatelský program se rozumí taková změna výroby nebo poskytování služeb, při 

které dochází k zásadním technologickým změnám, nebo změna předmětu podnikání zapsaná v obchodním 
rejstříku nebo v živnostenském oprávnění. 
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Příspěvek může čerpat zaměstnavatel, který přechází na nový výrobní program a nemůže pro své zaměstnan-
ce zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.

Příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy maximálně po dobu 6 měsíců, která zaměstnan-
cům přísluší podle pracovněprávních předpisů. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit maximál-
ně polovinu minimální mzdy.

3.4.2 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením upravují § 67–84 zákona o zaměstnanosti. Skutečnost, že se jed-
ná osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba potvrzením orgánu sociálního zabezpečení nebo 
úřadu práce.

Zaměstnavatelé jsou oprávněni požadovat od krajských poboček úřadu práce:

1. informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, 

2.  součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením, a to 
zejména při spolupráci s příslušnými odborníky při vytipování pracovních míst, vhodných pro osoby se 
zdravotním postižením,

3.  spolupráci při vytváření nových pracovních míst, vhodných pro osoby se zdravotním postižením, a to jak 
formou poradenství, tak finanční podporou,

4.  spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby 
se zdravotním postižením. Tuto spolupráci může úřad práce rovněž provádět prostřednictvím příslušných 
odborníků.

Na druhé straně mají zaměstnavatelé ve vztahu k osobám se zdravotním postižením 
zákonné povinnosti, a to:

1.  rozšiřovat pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením podle svých podmínek a možností 
a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče, přizpůsobovat pracovní místa a pracovní podmínky 
individuálním potřebám osob se zdravotním postižením, 

2.  spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při zajišťování pracovní rehabilitace v případě, 
kdy zaměstnavatel zabezpečuje přípravu k práci na vlastním pracovišti, musí zabezpečit podmínky 
k úspěšnému absolvování rehabilitace osoby se zdravotním postižením,

3.  vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením, evidence obsahuje údaje o důvodu, na 
základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením,

4.  vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. Evidence slouží pro 
statistické a kontrolní účely.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat nejméně 4 % osob se zdravotním postiže-
ním z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců. Povinnost je rovněž možno splnit tzv. náhradním 
plněním, tedy nákupem výrobků či služeb od zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravot-
ním postižením či od OSVČ se zdravotním postižením. V případě neplnění povinného podílu zaměstnávaných 
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osob se zdravotním postižením odvádí zaměstnavatel do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši adekvát-
ního podílu mzdových nákladů. 

Způsob výpočtu plnění povinného podílu je stanoveno § 17–20 prováděcí vyhlášky k zákonu o zaměstnanosti 
č. 518/2004 Sb., v aktuálním znění.

Chráněná pracovní místa
– zřízení nebo vyhrazení chráněného pracovního místa

Chráněné pracovní místo (CHPM) je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postiže-
ním na základě písemné dohody s úřadem práce. Na zřízení CHPM poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspě-
vek. CHPM musí být obsazeno po dobu 3 let.

CHPM může být i pracovní místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno 
v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a ÚP na dobu 3 let. ÚP může uzavřít dohodu o zřízení či vymezení 
CHPM i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Podmínky pro zřízení a vymezení CHPM jsou stanoveny zákonem o zaměstnanosti 
a v § 6 odst. 2 prováděcí vyhlášky.
– provozní náklady chráněného pracovního místa

Na zřízené nebo vymezené CHPM může ÚP poskytnout na základě dohody se zaměstnavatelem nebo osobou 
samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením, příspěvek na částečnou úhradu pro-
vozních nákladů CHPM. Tuto dohodu je možné uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zříze-
ného CHPM nebo ode dne vymezení CHPM. 

Druhy provozních nákladů, na které lze čerpat dotaci, jsou uvedeny v § 8 a 14a prováděcí 
vyhlášky (jedná se o zvýšené administrativní náklady, úpravu pracovního místa, dopravu 
a asistenci osoby se zdravotním postižením atd.).
– příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 

Zaměstnavateli, který zaměstnává na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním posti-
žením z celkového počtu svých zaměstnanců, se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob 
formou částečné úhrady vynaložených mzdových nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění. Tento pří-
spěvek tvoří 75 % skutečně vynaložených nákladů, maximálně však 8000 Kč. 

Formuláře žádostí o příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti i formuláře žádostí o příspěvek na zaměst-
návání osob se zdravotním postižením je možné stáhnout z webové stránky http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/
kestazeni#o4.
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3.4.3 Příklady z praxe

1. Rekvalifikace zaměstnanců
Ostravská dopravní společnost, a.s. čelila situaci, kdy neměla dostatečný počet strojvůdců. Zároveň velká část 
stávajících strojvůdců společnosti patřila do věkové skupiny, která do pěti let dosáhne důchodového věku. Na 
trhu práce v daný okamžik byla nedostatečná nabídka pracovníků s požadovanou kvalifikací.

V této situaci se spojila Ostravská dopravní společnost s ÚP ČR a společně připravili plán na rekvalifikaci ne-
zaměstnaných uchazečů úřad práce vytipoval vhodné kandidáty pro tento druh rekvalifikace a ve spolupráci se 
zaměstnavatelem – Ostravskou dopravní společností, je pozval na úvodní prezentaci, kde byli uchazeči sezná-
meni se záměrem rekvalifikace, podmínkami a možnostmi, které s rekvalifikací souvisejí. Celkem bylo pozváno 
20 uchazečů a z nich 15 projevilo vážný zájem o rekvalifikaci. Jednalo se o muže ve věku 21 až 42 let, převážně 
středoškolsky vzdělané, ale mezi uchazeči byli rovněž vysokoškoláci. Všichni měli praxi v technických odvětvích. 
Zájemci o rekvalifikaci dále procházeli přísným zdravotním vyšetřením, což v konečném důsledku snížilo počet 
uchazečů, kteří byli zapojeni do rekvalifikace, na konečný počet 10. 

Tito uchazeči byli zapojeni do rekvalifikačního kurzu, jehož jádro spočívalo v  absolvování kurzu pro řidiče 
drážních vozidel, který ÚP ČR realizoval prostřednictvím Dopravního vzdělávacího institutu a za výrazné součin-
nosti samotného zaměstnavatele. Cílem kurzu byla jak teoretická, tak praktická příprava osob k získání odborné 
způsobilosti k řízení motorových drážních vozidel na celostátní i regionální úrovni. Rekvalifikační kurz byl realizo-
ván v souladu se zákonem o drahách č. 266/294 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musel respektovat vyhlášku 
ministerstva dopravy č. 101/195 Sb., v platném znění, která upravovala zejména povinný minimální rozsah teo-
retických hodin a odborné praxe a jízdního výcviku. 

Teoretická část kurzu se zaměřovala především na oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, legisla-
tivu příslušnou k problematice drážního provozu, technickou a dopravní část. Praktická část rekvalifikace probí-
hala v opravně motorových hnacích vozidel a v neposlední řadě zahrnovala samotné řízení motorových hnacích 
vozidel. Na závěr každé výukové části absolvovali účastníci písemné ověřování znalostí formou testu. Podmínkou 
úspěšného absolvování teoretické části bylo získání nejméně 80 % správných odpovědí každého testu. Výcvik 
v opravně motorových hnacích vozidel byl prováděn formou tréninku a jeho průběh byl dozorován zkušeným 
lektorem Dopravního vzdělávacího institutu, který vyhodnocoval výkon každého uchazeče. 

Po absolvování rekvalifikačního kurzu a po ověření znalostí obdrželi účastníci osvědčení o absolvování teore-
tického kurzu a osvědčení o absolvování výcviku v opravně vozidel a osvědčení o absolvování jízdního výcviku. 
Z 10 účastníků kurzu, kteří byli zapojeni do rekvalifikace, úspěšně ukončilo 8 uchazečů. 1 účastník kurz předčas-
ně ukončil ze zdravotních důvodů a 1 účastník neuspěl u zkoušek.

Kurz trval celkem 10 měsíců (v průběhu let 2009 až 2010), během kterých byla účastníkům rekvalifikace hraze-
na podpora při rekvalifikaci, náklady na jízdné spojené s absolvováním rekvalifikačních kurzů a pojištění za škodu. 
Úřad práce ČR zajišťoval tuto finanční podporu, která konkrétně představovala 70 200 Kč na jednoho účastníka. 

Všichni úspěšní absolventi rekvalifikačního kurzu nastoupili na pracovní pozici strojvůdce u Ostravské doprav-
ní společnosti.

2. Příspěvek na společensky účelné místo.
Možnost vytvoření společensky účelných pracovních míst vyhrazených pro uchazeče o zaměstnání využila firma 
Textile Washing Company k.s., se sídlem v Kralovicích. Firma potřebovala obsadit pozice pro obsluhu strojů v prá-
delnách a čistírnách. Celkem se jednalo o 13 pracovních pozic. 

Firma Textile Washing Company kontaktovala ÚP ČR se žádostí o zajištění zaměstnanců na pracovní pozice 
pro obsluhu strojů v prádelnách. ÚP ČR následně doporučil uchazečky ve věku nad 50 let, z nichž většina byla 
dlouhodobě evidována na úřadu práce a ve výběru byly rovněž zdravotně postižené ženy. Zaměstnavatel si na 
základě doporučení vybral 13 uchazeček a  zároveň ve spolupráci s  ÚP ČR vypracoval žádosti o  příspěvek na 
společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče.



Zaměstnavatel na úřadu práce26

Úřad práce si vyžádal k žádosti další dokumenty, zejména čestné prohlášení ke zdravotním pojišťovnám, výpis 
z obchodního rejstříku, smlouvu od firemního účtu a potvrzení o bezdlužnosti, zda firma nemá nedoplatek na 
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, zda nemá nedoplatek na penále na sociálním zabezpe-
čení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zda nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na 
finančním a celním úřadu.

Na základě kladně vyřízených žádostí byla podepsána mezi ÚP ČR a zaměstnavatelem dohoda, jejíž přílohou 
byly pracovní smlouvy vybraných uchazeček. Na základě takto uzavřené dohody obdržel zaměstnavatel každý 
měsíc příspěvek na každé společensky účelné pracovní místo.

3. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Jednou z možností zaměstnávání osob se zdravotním postižením bylo vytvoření chráněné pracovní dílny, což 
je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s ÚP ČR a přizpůsobené pro zaměstnávání OZP. Dle 
aktuálního znění zákona o zaměstnanosti se termín chráněná dílna již nepoužívá, je však ekvivalentem pro za-
městnavatele, který má více než 50 % zaměstnanců na chráněných pracovních místech a může čerpat podporu 
na částečnou úhradu mzdových výdajů. 

Plzeňská unie neslyšících poskytuje neslyšícím konzultace, poradenskou činnost, zajišťuje tlumočení, ale i kul-
turní a vzdělávací akce. Ve snaze o rozšíření svých aktivit a nabídnutí dalšího spektra činností pro neslyšící přišla 
Plzeňská unie neslyšících s iniciativou otevření kavárny, kde budou obsluhovat neslyšící.

Proto se v rámci projektu „Plzeň mluví i rukama“ podpořeného programem „Prazdroj lidem“ a za přispění kraj-
ské pobočky ÚP rozhodla Plzeňská unie neslyšících svou myšlenku realizovat. Zahájila proto jednání s ÚP ČR 
– krajskou pobočkou v Plzni o podmínkách a postupu pro vytvoření chráněné pracovní dílny, v tomto případě 
kavárny, kde budou pracovat výhradně sluchově postižené osoby. Úřad práce uzavřel s Plzeňskou unií neslyší-
cích dne 10. 8. 2009 dohodu o vytvoření chráněné pracovní dílny, ve které se unie zavázala vytvořit do 30 pra-
covních dnů od podpisu smlouvy pracovní místa a zachovat je obsazená po dobu 24 měsíců, tedy nejméně do 
10. 9. 2011. Na základě této dohody byl poskytnut příspěvek na vytvoření čtyř chráněných pracovních míst 
s názvem profese: číšník, servírka, a to v celkové výši 500 000 Kč.

Finanční příspěvek pomohl k  vybudování malometrážního kulturně-společenského centra s  kavárnou, ve 
kterém je provozována kavárna se speciálním vybavením přizpůsobeným tak, aby obsluha mohla být zajiště-
na neslyšícími. Příspěvek byl zejména použit na nákup vybavení nutného k provozu kavárny, jako je výrobník 
čokolády, lednice, pokladní systém či pračka. Dále bylo zakoupeno vybavení, které přímo slouží k usnadnění 
komunikace neslyšící obsluhy s hosty kavárny, například šesti počítačů s dotykovým displejem (s programovým 
vybavením a video znakovým slovníkem) a signalizačního systému, kdy světelný signál upozorňuje neslyšící ob-
sluhu na požadavky zákazníků a naopak host kavárny se sám může naučit příslušný znak a objednávku může 
provádět následně sám ve znakové řeči.

Kavárna fungovala v původním personálním obsazení do data stanoveného ve smlouvě, tj. do 10. 9. 2011 
a pokračuje i nadále, kdy ve dvou případech byli přijati jiní zaměstnanci se sluchovým postižením. 

Plzeňská unie neslyšících využila kromě příspěvku na chráněnou pracovní dílnu rovněž další nástroj APZ a to 
příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Pro obdržení tohoto příspěvku 
je nutné podat písemnou žádost na příslušné krajské pobočce ÚP ČR a se žádostí doložit rozvahu provozních 
nákladů za předchozí kalendářní rok a přehled plánovaných provozních nákladů na následující kalendářní rok, 
které jsou vázány na chráněnou pracovní dílnu. 

Výše poskytnutého příspěvku kavárně Pierot:

Období Počet OZP Výše příspěvku (v Kč)

9–12/2009 4 37 000

1–12/2010 4 128 000

1–12/2011 a 1-6/2012 5 160 000
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Spolupráce zaměstnavatele – Plzeňské unie neslyšících a Úřadu práce ČR vedlo k zajištění pracovních míst, 
respektive dlouhodobého pracovního uplatnění 4 a posléze 5 osob se zdravotním postižením. Kavárna Pierot 
Café http://www.pierotcafe.cz/ funguje i v současnosti a zaměstnává celkem 5 neslyšících osob.

Tipy pro získávání dotací na pracovní místa: 

1.  Formuláře pro získávání dotací z Aktivní politiky zaměstnanosti jsou na výše uvedené webové stránce 
uvedeny poněkud nepřehledně (14 žádostí ve dvou formách – Word a PDF), na konci seznamu je jeden 
zipový soubor, který obsahuje všechny žádosti. Napřed jsou uvedeny formuláře pro zřízení a úhradu 
provozních nákladů, až pak následují formuláře pro využití nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti. 
Pro zřízení a obsazení společensky účelného pracovního místa je třeba vyplnit odlišné formuláře.

2.  Při žádostech a přijímání dotací na pracovní místa veďte řádnou, úplnou a korektní evidenci. 
Z hlediska objemu čerpání jsou největší finanční prostředky politiky zaměstnanosti poskytovány na 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech, a proto 
se kontroly úřadu práce na správnost jejich čerpání zaměřují velmi často. 

3.  Prostředky na tvorbu a udržení pracovních míst primárně slouží k podpoře uchazečů o zaměstnání, tedy 
nikoliv k vytváření zisku firem, ale k částečné či plné úhradě mzdových nákladů po stanovenou dobu.

3.5 Fond dalšího vzdělávání
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR založilo příspěvkovou organizaci Fond dalšího vzdělávání (FDV), jehož 
hlavní náplní je realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v gesci MPSV. Činnosti Fondu dalšího 
vzdělávání se zaměřují jednak na strategicko-metodickou činnost, která zahrnuje tvorbu strategických doku-
mentů, zpracování odborných analýz, ale například také sehrávání role garanta pro oblast profesního vzdělávání 
či zajišťování popularizace dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání disponuje rovněž projektovou kanceláří, 
jejímž prostřednictvím realizuje projekty zaměřené na oblast dalšího vzdělávání.

Fond dalšího vzdělávání se snaží o rozvoj oblasti dalšího vzdělávání v souladu s požadavky trhu práce 
a jeho snahou propojit všechny důležité aktéry jako je MPSV, zaměstnavatelé, profesní a odborné organi-
zace.

3.5.1 Projekt Stáže ve fi rmách – vzdělávání praxí

V červnu 2012 Fond dalšího vzdělávání oficiálně zahájil projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, jehož hlav-
ním cílem je zavedení systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti ob-
čanů na trhu práce. Projekt, jehož realizace potrvá do října 2014, počítá s proškolením 5000 stážistů.

Cílovou skupinou projektu jsou občané ČR (mimo obyvatele hlavního města Prahy a osoby 
samostatně výdělečně činné), zejména se však jedná o:
– absolventy,
– nezaměstnané,
– osoby vracející se na trh práce (například rodiče na rodičovské dovolené),
– osoby, které jsou zaměstnané, ale chtějí si prohloubit svou kvalifikaci.
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Cílem projektu je osvojení si pracovních návyků a získání základní pracovní orientace v oboru prostřednictvím 
realizovaných stáží výše zmíněných skupin u zaměstnavatelů, kteří mají zájem o „výchovu“ svých budoucích za-
městnanců. 

Výhody, které prostřednictvím projektu mohou získat zaměstnavatelé, spočívají zejména v možnosti získání od-
borně kvalifikované pracovní síly, která je v danou chvíli bez praktických pracovních zkušeností, nicméně prostřed-
nictvím projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí mohou zaměstnavatelé zaškolit a vychovat budoucí odborníky 
v oblasti, ve které podnikají. Náklady na stáž jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Zaměstnavatel zároveň dostává mož-
nost ověřit si kvalitu podávaného pracovního výkonu stážisty a v případě poptávky po pracovní síle má možnost (ni-
koliv povinnost) stážistu, s jehož výkonem byl spokojen, zaměstnat a neabsolvovat běžný proces výběrového řízení. 

Proces vyhledání stážistů pro zaměstnavatele

Obě strany, tedy jak stážista, tak poskytovatel stáže (zaměstnavatel), se musí v případě zájmu o stáž zaregistrovat 
na stránkách FDV www.stazevefirmach.cz, jako zájemci o stáž respektive jako zájemci o poskytnutí stáže. 

Poskytovatelem stáže může být OSVČ nebo právnická osoba se sídlem v  celé České republice, tj. v  tomto 
případě rovněž zaměstnavatelé se sídlem v hlavním městě Praze. Poskytovatel stáže musí být ekonomický sub-
jekt registrovaný v České republice a musí vykonávat jako jednu ze svých činností také hospodářskou činnost 
v oblasti vzdělávání (poskytovatel stáže musí mít ohlášenou volnou živnost v oboru č. 72, týkající se mimoškolní 
výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, tuto živnost lze zřídit bezplatně na ja-
kémkoliv živnostenském úřadu. Poskytovatel stáže může rovněž být jiný subjekt (např. příspěvková organizace, 
o.p.s.), který má ve zřizovací listině, stanovách, statutu apod. stanovenou vzdělávací činnost. 

Požadavek na vykonávání činnosti v oblasti vzdělávání je stanoven ze strany FDV z důvodu možnosti vysta-
vení faktury stážistovi za poskytnutí stáže (tj. vzdělávací činnosti) v oboru, ve kterém byla stáž poskytnuta. Tato 
faktura je následně za stážistu proplacena zaměstnavateli - poskytovateli stáže Fondem dalšího vzdělávání

Samotná registrace vyžaduje ze strany zaměstnavatele následující údaje:
– název společnosti,
– IČ,
– adresu sídla,
– jméno kontaktní osoby, která je informována o průběhu stáže a komunikuje s FDV a se stážistou,
– kontaktní telefon,
– stručný profil společnosti,
– webové stránky společnosti,
– obor, ve kterém má poskytovatel zájem stáž nabízet.

Vyžadováno bude rovněž vložení registračního jména do systému a heslo.

Schéma procesu zapojení do projektu:

Registrace Bezplatná registrace do systému 
STÁŽ

Výběr pozice Výběr pozice - šablony pro poskytnutí 
stáže

Vypsání inzerátu Vyplnění karty stáže s upřesněním 
požadavků na stážistu Proplacení nákladů Proplacení fixních nákladů na stáž ve 

výši uvedené v šabloně stáže

Pohovory Pozvání vybraných uchazečů o stáž 
na pohovor

Výběr stážisty Výběr stážisty a uzavření smlouvy o 
zajištění stáže Zdroj: www.stazevefi rmach.cz
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Zaměstnavatel musí vybrat z  nabídky šablon stáží http://www.stazevefirmach.cz/component/com_staze/Ite-
mid,204/view,sablony_karet_list/ konkrétní pozici, kterou chce stážistou obsadit. Šablony jsou vytvářeny pro 
konkrétní typové pozice a představují základní rámec stáže a definují požadavky na obsah a průběh stáže, na 
stážistu i na poskytovatele stáže. V šabloně stáže je uvedena hodinová dotace stáže, která je pro stážistu i pro 
poskytovatele stáže závazná a její úhradu zajišťuje FDV.

K šabloně stáže, která představuje základní rámec stáže, může být připojeno více karet stáží. Karta stáží plní 
roli „inzerátu“ pro konkrétní stáž.

Příklad

Šablona (typová pozice) odborný účetní může mít 3 karty stáží – 3 konkrétní nabídky od poskytovatelů, 
které chtějí přijmout stážistu na pozici odborný účetní. Jeden poskytovatel stáže může k dané šabloně 
vyplnit více karet stáží.

Během registrace do systému je při specifikaci stáže zaměstnavatel vyzván, aby vyplnit rubriku o tzv. mentorovi, 
tedy o osobě, která pracuje u zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr a bude působit jako styčná osoba pro 
stážistu a odpovědná osoba pro komunikaci s FDV. 

Po odsouhlasení karty stáže konzultantem FDV dochází k jejímu zveřejnění a stává se viditelnou pro registro-
vaného uchazeče o stáž, který se může ke kartě, resp. ke stáži přihlásit. Po „spárování“ zájemců o stáž s kartou stá-
že zveřejní konzultant FDV zaměstnavateli seznam kompetentních uchazečů, včetně jejich životopisů a dalších 
přiložených dokumentů. Zaměstnavatel si následně může vybrané zájemce o stáž pozvat na pohovor. 

Pokud zaměstnavatel z pozvaných zájemců o stáž vybere vhodného kandidáta, je připravena Smlouva o zajiš-
tění stáže, zároveň je do systému nahrán sken pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.

Zaměstnavatel je rovněž se strany FDV požádán o navržení harmonogramu stáže, který bude specifikovat, kdy 
bude stáž probíhat. Harmonogram stáže je nutným dokumentem pro samotný podpis Smlouvy o zajištění stáže.

Podmínkou je, že stáž může být zahájena pouze 1. nebo 15. den v kalendářním měsíci a stážista musí absolvo-
vat ve stanovených dnech minimálně 4 hodiny nepřetržité stáže během jednoho dne.

Smlouvu o zajištění stáže podepisuje ve čtyřech vyhotoveních stážista, statutární zástupce poskytovatele stá-
že/zaměstnavatele a ředitel FDV. Přílohou smlouvy je čestné prohlášení mentora, výše zmíněná pojistná smlou-
va, karta stáže, harmonogram stáže a čestné prohlášení o bezdlužnosti zaměstnavatele.

Z dlouhodobého hlediska však poskytování stáží vyžaduje jasnou úpravu standardů a transparentní nastavení 
pravidel, například stanovení parametrů dokladu prokazujícího absolvování stáže. Prozatím stážisté na konci 
stáže získávají certifikát o jejím absolvování.

Snahou FDV je informovat zaměstnavatele o možnostech zapojení do projektu prostřednictvím speciálních 
setkání se zaměstnavateli, například prostřednictvím okresních hospodářských komor. Konkrétní termíny těchto 
setkání je možné zjistit na www.stazevefirmach.cz/kalendar-akci. 

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ je spolufinancován z fondů EU – z Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost.

Prezentace projektu „Stáže ve fi rmách – vzdělávání praxí“ v médiích:

Pořad Na vrcholu TV Metropol: http://www.petka.cz/porady/na-vrcholu/na-vrcholu-19/
Pořad Vlna z Brna Brněnské televize: http://b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=2584
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3.5.2 Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Fond dalšího vzdělávání se snaží překlenout rozdíl mezi teoretickými znalostmi mladých lidí, které získali ve 
škole, a dovednostmi a schopnostmi, jež jsou nezbytné ve světě práce a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce 
prostřednictvím dalšího projektu „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání“. 

Stáže pro mladé budou prakticky realizovány FDV od března 2013 a trvání projektu se předpokládá do srpna 
2015. Plánováno je zapojení 840 stážistů, studentů posledního ročníku středních škol a  posledních dvou se-
mestrů vysokých škol a vyšších odborných škol, kteří mají trvalý pobyt v České republice. Získávání pracovních 
zkušeností mladých stážistů bude probíhat mimo jejich školní povinnosti v době jejich volna. 

Pro poskytovatele stáží – zaměstnavatele – budou platit i v rámci tohoto projektu obdobné podmínky jako 
u  projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“. Zaměstnávání mladých stážistů bude limitováno maximální 
dobou 3 měsíců. 

Náklady spojené s poskytnutím stáží uhradí Fond dalšího vzdělávání z prostředků projektu. Tento projekt je 
spolufinancován z fondů EU – z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

3.6 Vzdělávací projekty pro zaměstnavatele
Vzdělávací projekty pro firemní vzdělávání jsou realizovány na území celé ČR z prostředků Evropského sociální-
ho fondu a státního rozpočtu. Projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (http://www.esfcr.
cz/07-13/oplzz) jsou realizovány jednak z úrovně MPSV, a také z úrovně krajských poboček úřadu práce ve všech 
krajích kromě hlavního města Prahy.

Část prostředků ESF byla rovněž vyhrazena pro grantové projekty oborových a profesních sdružení a jednotli-
vých firem. V Praze podporuje firemní vzdělávání Operační program Adaptabilita (www.oppa.cz).

Informace o konkrétních projektech je možno nalézt na webové stránce MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/politi-
kazamest/esf/projekty, informace o projektech realizovaných krajskými pobočkami úřadu práce pak na jednotli-
vých stránkách krajských poboček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp.

Financování firemního vzdělávání je omezeno pravidly veřejné podpory, a proto se zaměstnavatel musí podílet na 
spolufinancování vždy, když nemá možnost využít pravidla de minimis (čerpání veřejných prostředků do výše 200 000 
eur za 3 po sobě následující účetní období). Výše spolufinancování zaměstnavatelem se pohybuje až do výše 50 %, a to 
v závislosti na velikosti podniku, typu vzdělávání a případném zařazení zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce.

V projektech může být podpořeno nejen samotné uskutečnění vzdělávací akce, ale rovněž může být poskyt-
nuta náhrada mzdových a dalších výdajů za zaměstnance, kteří se vzdělávání účastní. Některé projekty poskytují 
možnost rozvoje firemního systému řízení lidských zdrojů.

Vzdělávací projekty hojně využívali zaměstnavatelé v  období ekonomické krize, kdy v  případě nedostatku 
zakázek místo snižování počtu zaměstnanců či omezování pracovní doby posílali své zaměstnance na školení.

Projekty obdobného typu probíhají i nyní a jsou připravovány pro zbývající roky současného programového 
období strukturálních fondů (realizace projektů může probíhat až do poloviny roku 2015).

3.6.1 Přehled vzdělávacích projektů pro zaměstnavatele

1. Ukončené projekty

ROZAM 
Projekt ROZAM (ROzvoj ZAMěstnanců) realizovalo ministerstva práce a sociálních věcí v partnerství s Úřadem 
práce ČR v letech 2007–2008. Malým a středním podnikům projekt poskytl možnost získání dotace na vzdělávání 
zaměstnanců ve výši minimálně 50 % z ceny kurzu, a to bez náročné administrativy, formou poukázek. ROZAM 
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také přinesl aktualizovanou a přehlednou databázi kurzů, zaměstnavatelé budou mít přístup k vzdělávacím kur-
zům dle vlastní volby a aktuální potřeby. 

Pilotní projekt ROZAM byl úspěšně ověřen v kraji Ústeckém, Zlínském a na Vysočině, v současné době je již 
tento projekt ukončen a ani databáze vzdělávacích kurzů, vytvořená v jeho rámci, není dále udržována.

Vzdělávejte se!
Projekt byl realizován v letech 2009–2010 a nabídl zaměstnavatelům, kteří omezili svůj provoz z důvodu eko-
nomické krize, jednoduchou formu přihlášení do projektu na kontaktních pracovištích úřadu práce (bývalých 
okresních ÚP) a rychlou realizaci vzdělávacích aktivit, včetně náhrady mzdových a dopravních výdajů školených 
zaměstnanců. Do do projektu se zapojilo 2950 firem a bylo vyškoleno více než 180 tisíc zaměstnanců. Tento pro-
jekt byl mezi zaměstnavateli velmi oblíben a pomohl zvýšit prestiž úřadu práce mezi nimi.

RESTART
V rámci programu RESTART bylo realizováno 10 regionálních projektů kontaktních pracovišť úřadu práce, které 
byly zaměřeny na vyhledávání a podporu zaměstnanců, kteří jsou ve výpovědní lhůtě. Cílovou skupinou pro-
jektu jsou zaměstnanci podniků působících v  oborech a  odvětvích, které procházejí strukturálními změnami 
a jejichž zaměstnanci jsou reálně ohroženi nezaměstnaností. Tento projekt není primárně zaměřen na potřeby 
zaměstnavatele, přesto umožní snadnější postup např. při hromadném propouštění. Projekty byly realizovány 
v letech 2010–2012.

2. Aktuální projekty 

Adaptabilita zaměstnanců sdružení
V rámci výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která byla určena profesním oborovým 
a  podnikatelským sdružením, se realizuje 59 projektů pro profesní vzdělávání zaměstnanců členů těchto 
sdružení. 

Projekty byly postupně zahajovány koncem roku 2010 a mohou trvat až do konce roku 2013. Potřebné infor-
mace nejsou k dispozici na úřadě práce, ale u příslušných profesních sdružení.

Vzdělávejte se pro růst!
Na úspěšný projekt „Vzdělávejte se!“ navázal projekt „Vzdělávejte se pro růst!, který využil ověřenou jednodu-
chou formu přidělení dotace na firemní vzdělávání pře kontaktní pracoviště úřadu práce. Projekt je realizován 
od poloviny roku 2011 a bude ukončen v polovině roku 2013. Informace o projektu, včetně manuálu zájemce 
o vstup do projektu je možno nalézt na webové stránce
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_rust~.

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!” je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospo-
dářskou recesi a nadále realizují svoji činnost ve vybraných odvětvích s předpokladem růstu a s významným 
podílem na tvorbě HDP. Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných od-
větvích. Do současné doby bylo již z prostředků projektu vyškoleno téměř 15 tisíc zaměstnanců. Podrobnější 
informace o projektu je uvedena v příkladu z praxe viz níže.

Vzdělávejte se pro stabilitu! 
Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu!”, který je zaměřen na udržení zaměstnanosti a posílení odborných znalostí 
zaměstnanců, byl zahájen v září 2012, samotné podání žádostí všech zaměstnavatelů, kromě zaměstnavatelů 
v Praze, je možné provést na kontaktních pracovištích úřadů práce od 17. září 2012. Cílem projektu je podpořit 
udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR 
nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat 
práci ve sjednaném rozsahu. Zaměstnavatelům je umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim ne-



Zaměstnavatel na úřadu práce32

jsou schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj. Tím dochází kromě udržení pracovních míst k naplnění 
druhého, neméně podstatného cíle projektu – zvýšení kvalifikace zapojených zaměstnanců a posílení jejich 
zaměstnatelnosti. 

Projekt je tedy určen zaměstnavatelům, kteří:

a)  v důsledku negativního vývoje ekonomiky nejsou ve svých provozovnách schopni přechodně přidělovat 
svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby,

b)  zaměstnavatelé byli nuceni přistoupit k aplikaci § 209 zákoníku práce (překážka v práci na straně 
zaměstnavatele) a 

c)   zároveň mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání 
a odborný rozvoj svých zaměstnanců.

Podrobněji jsou podmínky získání příspěvku pro zaměstnavatele stanoveny následovně:

a)  zaměstnavatel prokáže v meziročním kvartálním srovnání tržeb k počtu zaměstnanců pokles o více než 
20 %. Posuzovat se tedy bude objem tržeb na jednoho zaměstnance v období 3 kalendářních měsíců před 
podáním žádosti se srovnatelným obdobím předcházejícího roku, 

b)  zaměstnavatel byl nucen alespoň jeden kalendářní měsíc před podáním žádosti byl nucen u zaměstnanců 
navržených do odborného rozvoje aplikovat § 209 ZP (Paragraf stanoví překážku v práci na straně 
zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní 
doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných 
službách, tzv. částečná nezaměstnanost. Následně tedy může výši poskytované náhrady mzdy činit pouze 
60 % průměrného výdělku.), 

c)  zaměstnavatel prokáže, že svým zaměstnancům nebyl schopen přidělovat práci v rozsahu přesahujícím 
20 % stanovené týdenní pracovní doby. Výpadek práce však zároveň může činit maximálně 60 % stanovené 
týdenní pracovní doby,

d)  zároveň musí zaměstnavatel splnit podmínky pro poskytnutí veřejné podpory podle pravidla „de minimis“ 
či „blokové výjimky na vzdělávání“ a podmínky stanovené v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost.

Příspěvek je zaměstnavateli poskytován jak k úhradě mzdových nákladů, tak k úhradě vzdělávací aktivity. Za 
mzdové náklady je považována náhrada mzdy, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatí za dobu účasti na 
vzdělávací aktivitě v  souladu se zákoníkem práce, a  to včetně odvodů na sociální a  zdravotní pojištění a  pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek bude zaměstnavateli rovněž poskytován na úhradu nákladů 
vlastního odborného rozvoje, tedy na úhradu kurzovného.

Mzdový příspěvek bude zaměstnavateli poskytován měsíčně, příspěvek na úhradu nákladů za vzdělávání až 
po ukončení vzdělávací aktivity a prokázání úhrady těchto nákladů zaměstnavatelem. Uznatelnými náklady jsou 
pouze ty, které vzniknou až po podpisu dohody o poskytnutí příspěvku.

O  podmínkách účasti na odborném rozvoji uzavře zaměstnavatel se zaměstnancem kvalifikační dohodu 
a účast zaměstnance v projektu bude dobrovolná. 

I  pro tento projekt je zpracován Manuál pro zájemce, který naleznete na webové stránce projektu 
https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_stabilitu~
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Projekt potrvá až do 31. srpna 2015, samotné vzdělávací aktivity však musí být ukončeny do 30. června 2015. 
Na projekt je vyčleněno 400 milionů Kč z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, po vyhodnocení výsledků předpo-
kládá MPSV uvolnění dalších až 400 milionů Kč. Provedení vyhodnocení a návazné uvolnění dalších prostředků 
je odhadováno na červen 2015.
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3.6.2 Příklady z praxe

1. Přechodný výpadek zakázek v souvislosti s hospodářskou recesí
Firma Kavalierglass, a.s. Sázava čelila v roce 2009 složité finanční situaci. Z počtu zaměstnanců 1305, kteří byli 
v roce 2008 ve firmě zaměstnáni, jich bylo v roce 2009 propuštěno 1220, a další byli propuštěním ohroženi. 

V roce 2009 kupuje sklárny v konkurzu firma Ojgar a přejmenovává je na sklárny Kavalierglass a nový majitel 
hledá nové cesty k prosperitě prostřednictvím kvalifikované pracovní síly a nemá zájem zaměstnance dále pro-
pouštět. Z tohoto důvodu firma využívá projekt realizovaný prostřednictvím ÚP ČR „Vzdělávejte se!“ a zapojuje 
své zaměstnance do celé řady vzdělávacích kurzů a zvyšuje jejich kvalifikaci.

Samotné vzdělávání bylo zaměřeno na všechny pracovní pozice, během roku 2010 se vzdělávání postupně 
zúčastnilo 382 zaměstnanců v celkem 53 vzdělávacích kurzech. Během vzdělávání byly zaměstnancům, kteří si 
zvyšovali kvalifikaci prostřednictvím kurzů v projektu „Vzdělávejte se!“, hrazeny mzdové náklady a náklady spo-
jené se školením. 

Díky zapojení do projektu „Vzdělávejte se!“ se podařilo firmě Kavalierglass překlenout nejisté období způso-
bené hospodářskou recesí a udržet pracovní místa. Navíc se zvýšila během roku 2010 kvalifikace téměř 400 za-
městnanců firmy. V roce 2011 došlo ke stabilizaci firmy a k získání nových zakázek a dokonce k mírnému nárůstu 
pracovních míst ve firmě, kdy na konci roku 2011 firma vykazovala 980 pracovních míst.

2. Průmyslová odvětví s předpokladem růstu
Vybraní zaměstnavatelé v odvětvích, kde se předpokládá růst, mohou ve spolupráci s Úřadem práce ČR získat 
finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců a zároveň získat nárok na úhradu mzdových nákla-
dů vzdělávajících se zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání.

Úřad práce ČR připravil a vyhlásil projekt pod názvem „Vzdělávejte se pro růst!“, který je zaměřen na podporu 
zaměstnavatelů působících v odvětvích s předpokladem růstu a významným podílem na tvorbě HDP. 

Jedná se o následující odvětví:
– strojírenství,
– stavebnictví,
– nezávislý maloobchod,
– ambulantní nebo terénní sociální služby,
– odpadové hospodářství.

Rozhodující není velikost podniku (výjimku tvoří vyjmutí velkých podniků z oblasti nezávislého maloobchodu), 
ale to, zda působí ve výše uvedeném oboru a zároveň přijímá nové pracovníky, které je třeba vyškolit či rekvali-
fikovat nebo potřebuje zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců. Činnost může být reali-
zována jako hlavní i jako vedlejší.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ je realizován od 31. 5. 2011 do 21. 7. 2013.
Jádro projektu tedy spočívá v možnosti úhrady finančních nákladů zaměstnavatelů spojených se získáváním 

nebo zvyšováním kvalifikace jejich zaměstnanců a zároveň se zajištěním mzdových nákladů po dobu jejich vzdě-
lávání. V souladu se zákoníkem práce je účast zaměstnance na školení považována za výkon práce. Vzdělávání za 
účelem získání či doplnění kvalifikace musí mít charakter obecného vzdělávání, které je chápáno jako vzdělávání 
zahrnující výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců 
v podniku, ale poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelnosti, tedy rovněž do dalších podniků nebo pracov-
ních oborů. V odůvodněných případech se ovšem může jednat i o vzdělávání specifické, tedy takové, které zahr-
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nuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku a 
poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu.

Příspěvek nelze poskytnout organizacím, pokud jsou:
– organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a subjekty veřejné správy,
– souběžně a na stejný účel podpořeny veřejnými rozpočty, strukturálními fondy EU nebo jinými programy EU,
– vzdělávací kurzy zacíleny na zaměstnance působící na území hl. m. Prahy,
–  vzdělávací kurzy zacíleny na zaměstnance, kteří nejsou občany členských zemí EU/EHP a Švýcarska nebo 

nemají trvalý pobyt na území ČR.

Tipy pro získání příspěvku na vzdělávání

1.  V případě, že se rozhodnete zapojit do některého z aktuálních projektů, kontaktujte krajskou 
pobočku úřadu práce příslušnou pro místo vaší provozovny (nikoliv sídla firmy, pokud se liší od 
místa provozovny).

2.  Zvažte, zda můžete čerpat 100% dotaci v rámci pravidla de minimis, či zda se budete muset finančně 
podílet na realizaci vzdělávacích aktivit.

3.  Než začnete připravovat žádost o dotaci, ověřte si, zda vaše firma spadá pod vybraná odvětví.

4.  Pozor na územní příslušnost – v Praze nejsou realizovány plošné programy z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost, ale grantová schémata, kdy projekty připravují sami zaměstnavatelé!
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4 ODKAZY A RELEVANTNÍ LEGISLATIVA
Webo vé odkazy
Kontaktní informace o krajských pobočkách a kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp

Komplexní informace k webové aplikaci pro zadávání volných míst a vyhledávání vhodných zájemců 
o zaměstnání
http://portal.mpsv.cz/sprava/napoveda/aplikace.htm?#udrzba_volnych_mist
Zadávání volných míst (včetně povinné registrace)
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/udrzbavm
Vyhledávání zájemců o zaměstnání
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/hledejinz

Národní soustava povolání
http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx

EURES – hlavní stránka
http://portal.mpsv.cz/eures
EURES – informace pro zaměstnavatele, vyhledávání zahraničních pracovníků i zadávání volných míst
http://portal.mpsv.cz/eures/zamestnavatele
Kontaktní údaje EURES pracovišť
http://portal.mpsv.cz/eures/kontakty

Možnosti získání dotací pro zaměstnavatele
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace
Formuláře pro žádost o Příslib investiční pobídky – CzechInvest
http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob 
Formuláře žádostí o příspěvky na APZ i na zaměstnávání OZP
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o4 .
Databáze agentur práce
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace

Fond dalšího vzdělávání – stáže ve firmách
http://www.stazevefirmach.cz/

Informace o projektech ESF
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty, http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz, www.oppa.cz

Zákony a prováděcí předpisy
Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Zákon o zaměstnanosti č.435/2004 Sb.

Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 73/2001 Sb.
Prováděcí vyhláška k zákonu o zaměstnanosti č. 518/2004 Sb.
Zákon o investičních pobídkách 72/2000 Sb.
Nařízení vlády 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře 
rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek


