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1.  ÚVOD  
 

Použití Evropského sociálního fondu pro financování nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti je tématem, o kterém jsem chtěl napsat svou diplomovou práci a 

vyzdvihnout tak nezanedbatelný význam vstupu České republiky do Evropské unie. Co mě 

přivedlo k myšlence zabývat se financováním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

s podporou Evropské unie? Je všeobecně známo, že Evropský sociální fond je určen na 

podporu realizace „Evropské strategie zaměstnanosti“ prostřednictvím investic do rozvoje 

lidských zdrojů, jejich vzdělávání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a 

vyrovnání příležitostí v přístupu na trh práce. Právě tento strukturální fond je určen pro 

financování aktivní politiky zaměstnanosti.  Jaký je cíl mé diplomové práce? V práci je 

popsána současná struktura financování státní politiky zaměstnanosti a jsou zde 

analyzovány jednotlivé nástroje v obecné rovině, ale také analýza skutečného financování 

aktivní politiky zaměstnanosti na vybraném úřadu práce.  

Cílem této práce je ukázat, jak lze optimalizovat financování jednoho z nástrojů 

APZ - veřejně prospěšných prací pomocí ESF z OP RLZ [9] a OP LZZ [8] a zajistit na straně 

jedné dlouhodobost využití pracovních míst v rámci VPP a na straně druhé, využití úspory 

finančních prostředků státního rozpočtu pro financování jiných nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti plném rozsahu, dle potřeb trhu práce.  

Úvodní část se zabývá Evropským sociálním fondem a jeho významem pro 

financování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Je zde vytýčen cíl celé práce  a 

naznačen projekt, který zajišťuje financování APZ z evropských zdrojů.  

Ve druhé části jsou rozpracovány finanční toky v aktivní a pasivní politice 

zaměstnanosti v obecné rovině, včetně struktury jednotlivých nástrojů APZ. 

Na druhou část navazuje třetí, která ukazuje konkrétní stávající financování APZ na 

vybraném úřadu práce. Jedná se o analýzu finančních toků v APZ, s důrazem kladeným na 

veřejně prospěšné práce. 

Ve čtvrté části je rozpracována implementace ESF do národního projektu „Veřejně 

prospěšné práce“, který je nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti a má za úkol 

prezentovat v této práci význam financování z ESF.  

Pátá část navazuje na samotný cíl této práce, ve kterém je představeno skutečné použití 

financí z ESF. Zde jsou uvedeny výhody, vyhodnocen význam a přínos financí z ESF. 
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Šestá, závěrečná část, je psána v duchu úvodní části. Odpovídá na stanovený cíl 

celé diplomové práce s vyhodnocením použití financí pro aktivní politiku zaměstnanosti v 

regionu Chomutov. 

V další části je uveden seznam použité literatury a zdrojů informací i se seznamem 

použitých symbolů a zkratek. Poslední, osmá část, obsahuje použité přílohy. 

Při psaní diplomové práce bylo využito různých druhů informací. Jednalo se jak o 

primární, tak i o sekundární informace. Sekundární informace byly získány z mnoha 

různých zdrojů. Podstatnou část informací, nutných pro nezbytný teoretický základ práce, 

byla získána z odborných publikací – viz seznam použité literatury. Konkrétní informace 

z praxe byly získány prostřednictvím Úřadu práce v Chomutově, který mi poskytl 

podstatnou část materiálů a informací, nezbytných pro napsání této práce.  

Základní metodou zpracování, která byla použita v této práci, bylo statistické 

vyhodnocování a porovnávání hodnot, zjištěných v této oblasti. Celá práce má analytický 

charakter a je soustředěna na detail, a to na jediný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, 

kterým jsou veřejně prospěšné práce. 
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2.  FINANČNÍ TOKY V AKTIVNÍ A PASIVNÍ POLITICE  

     ZAMĚSTNANOSTI NA VYBRANÉM ÚŘADU PRÁCE 
 

Ekonomická teorie se dívá na ovlivňování trhu práce rozdílným způsobem. Politika 

ČR se přiklání k těm myšlenkovým proudům, které aktivní a koncepční zasahování do trhu 

práce vidí jako nezbytnou podmínku jeho fungování. V praktické rovině toto stanovisko 

koresponduje i s politikou Evropské Unie, která vytváří dokonce na nadnárodní úrovni 

mechanismy a nástroje, ovlivňující trh práce. Většina nástrojů, zaměřená zejména na boj 

s nezaměstnaností, je však vytvářena na národní úrovni a na této úrovni je také 

financována. I přes finanční dotace z různých fondů EU, zůstane těžiště boje proti 

nezaměstnanosti na národní úrovni České republiky. 

 

2.1  Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je souhrn opatření směřujících k zajištění 

maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti v regionu 

Chomutov zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, prostřednictvím Úřadu 

práce v Chomutově. Podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími 

subjekty. Je financována z prostředků státního rozpočtu. Z těchto prostředků lze rovněž 

přispívat na programy nebo opatření regionálního a celostátního charakteru a projekty 

zahraničních subjektů, přispívající ke zvýšení zaměstnanosti a na ověřování nových 

nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. 

APZ směřuje k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, 

podněcuje k hledání a vytváření nových pracovních míst a tvorbou pracovních příležitostí, 

nabízí možnost pracovního uplatnění uchazečům o zaměstnání. Jako součást 

zprostředkování zaměstnání se uplatňuje ve vytváření pracovních příležitostí pro 

problémové skupiny uchazečů o zaměstnání, zejména osob se zdravotním postižením, 

mladých lidí do 25 let věku, dlouhodobě evidovaných uchazečů a dalších. Podporuje 

strukturální změny zaměstnanosti  a sociálně ekonomický rozvoj regionu. [5] 

Efektivní strategií politiky zaměstnanosti na trhu práce je důraz na přizpůsobení, 

zaměstnatelnost a flexibilitu. Vedle ekonomických cílů sleduje aktivní politika 

zaměstnanosti současně i cíle sociální. Jde o udržení kvality lidského kapitálu a prevenci 
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sociálního vyloučení v obdobích, kdy nezaměstnanost roste, aby později při ekonomickém 

růstu byla pracovní síla plně zaměstnatelná a schopná na oživení ekonomiky rychle 

reagovat. 

 

V souladu s potřebami trhu práce mohou úřady práce ověřovat nové nástroje a 

opatření APZ, přičemž  podmínky ověřování a náklady na nové nástroje a opatření APZ 

schvaluje MPSV ČR [10]. 

V souladu s § 8 odst. 1, písm. f) zákona o zaměstnanosti [1] č. 435/2004 Sb., 

v platném znění, lze z prostředků státního rozpočtu na APZ hradit i výdaje, které 

bezprostředně směřují k podpoře zaměstnanosti. Při vynakládání rozpočtových prostředků 

k níže jmenovaným účelům je nutné postupovat účelně a s maximální hospodárností, při 

respektování zákona o zadávání veřejných zakázek, č. 137/2006 Sb., v platném znění. 

Jedná se o konzultační a poradenské služby, poradenské služby poskytované úřadem práce 

a nákup ostatních služeb. 

Na úrovni MPSV ČR lze hradit výdaje na tiskopisy a informační materiály pro 

uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele, informační materiály a služby, související se 

zajištěním centrální podpory systému poradenství k volbě a změně povolání, dále na 

realizaci seminářů pro úpravu a realizaci opatření Národního akčního plánu zaměstnanosti 

na příslušný rok pořádaných pro subjekty ovlivňující trh práce (zástupce sociálních 

partnerů, státních a územních samosprávních orgánů, neziskových organizací, 

hospodářských komor atd.) na celostátní úrovni a v neposlední řadě na zabezpečení 

celostátních a regionálních šetření, odborných studií, znaleckých a expertních posudků 

k situaci na trhu práce a nebo k realizaci státní politiky zaměstnanosti, včetně jejího 

organizačního zajištění, sledovacích studií, tj. studií efektivity vynaložených finančních 

prostředků a na realizaci auditu těchto výdajů.  

Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti [2] [3], jsou zejména:  

� rekvalifikace  

� investiční pobídky 

� veřejně prospěšné práce 

� společensky účelná pracovní místa 

� překlenovací příspěvek 

� příspěvek na dopravu zaměstnanců 
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� příspěvek na zapracování 

� příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 

2.1.1  Rekvalifikace 

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo 

prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Podle 

zákona o zaměstnanosti rozlišujeme rekvalifikace pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o 

zaměstnání a dále rekvalifikace zaměstnanců na základě uzavřené dohody mezi úřadem 

práce a zaměstnavatelem. 

 

2.1.2  Investiční pobídky 

Investiční pobídky jsou nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, kterým se u 

zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, hmotně 

podporuje vytváření nových pracovních míst, nebo rekvalifikace nebo školení nových 

zaměstnanců. 

2.1.3  Veřejně prospěšné práce 

Veřejně prospěšnými pracemi (VPP) se rozumí časově omezené pracovní 

příležitosti, spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných 

budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch 

státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 

12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění 

uchazečů o zaměstnání. 

Pracovní příležitosti jsou vytvářeny zaměstnavatelem na základě písemné dohody 

s úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek ke krátkodobému 

pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání. Finanční příspěvek na úhradu mzdových 

nákladů zaměstnance, který byl veden v evidenci úřadu práce, na takto vytvořeném místě, 

může být zaměstnavateli poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů, včetně 

pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Veřejně prospěšné práce jsou nástrojem, jehož pomocí se daří ve větší míře umístit 

znevýhodněné uchazeče, tzn. dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené, uchazeče 

starší nad 50 let a zejména uchazeče o zaměstnání, bydlící v lokalitách bez pracovních 
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příležitostí a s nedostatečnou dopravní obslužností (zejména jihovýchodní část regionu 

Chomutov). Tato hlediska preferuje také Úřad práce v Chomutově při uzavírání dohod o 

poskytnutí příspěvku.  

Tato práce je soustředěna na tvorbu a financování VPP v roce 2007 a pro porovnání 

v roce 2008, kdy bylo také použito financování v rámci ESF. 

2.1.4  Společensky účelná pracovní místa 

Cílem poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa 

(SÚPM) je zvýšení počtu pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání, kterým nelze zajistit 

jiným způsobem pracovní uplatnění, včetně zahájení samostatně výdělečné činnosti 

uchazečem o zaměstnání. 

 

2.1.5  Překlenovací příspěvek 

Uchazečům o zaměstnání, kteří zřídí SÚPM po dohodě s úřadem práce za účelem 

výkonu samostatné výdělečné činnosti, může úřad práce poskytnout i překlenovací 

příspěvek. 

Příspěvek se poskytuje jednorázově v měsíční výši rovnající se polovině částky 

životního minima, platného pro jednotlivého občana, staršího 26 let ke dni uzavření 

dohody, za dobu 3 měsíců. 

2.1.6  Příspěvek na dopravu zaměstnanců 

Zaměstnavateli, který zajistí každodenní dopravu svých zaměstnanců do a ze 

zaměstnání v případech, kdy hromadnými dopravními prostředky prokazatelně není 

provozována doprava vůbec nebo v rozsahu odpovídajícím potřebám zaměstnavatele, 

může úřad práce poskytnout příspěvek na dopravu svých zaměstnanců, maximálně ve výši 

50 % nákladů, vynaložených na dopravu zaměstnanců. Na dopravu zaměstnanců s těžším 

zdravotním postižením, lze poskytnout příspěvek na dopravu maximálně ve výši 100 % 

nákladů, vynaložených na dopravu těchto zaměstnanců.  

2.1.7  Příspěvek na zapracování 

Příspěvek může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě dohody, pokud 

zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je při 
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zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče. Poskytuje se jednorázově, maximálně 

na dobu  tří měsíců a může činit měsíčně nejvýše polovinu minimální mzdy. 

Zaměstnavateli tento příspěvek nenáleží v době nepřítomnosti zapracovávaného 

pracovníka.  

2.1.8  Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Příspěvek je určen zaměstnavateli, který přechází na nový výrobní program a 

nemůže pro své zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. 

Přechodem na nový podnikatelský program se rozumí taková změna nebo poskytování 

služeb, při které dochází k zásadním technologickým změnám, nebo změna předmětu 

podnikání, zapsaná v obchodním rejstříku nebo živnostenském oprávnění. Příspěvek lze 

poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy, maximálně po dobu 6 měsíců, která 

zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů. Měsíční příspěvek na jednoho 

zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy.  

2.2   Pasivní politika zaměstnanosti 

Pasivní politikou zaměstnanosti se rozumí přímo zprostředkování zaměstnání 

uchazečům o práci a také hmotné zabezpečení uchazečů o práci, tj. podpora v 

nezaměstnanosti. Je to část sociální sítě České republiky, která je rozpočtována ze státního 

rozpočtu v režimu zákona o zaměstnanosti. Jsou zde podporovány dle nároku osoby 

v evidenci úřadů práce a je tak vynakládána část finančních prostředků na služby spojené 

s rekvalifikacemi. Dále se hradí náklady za zjišťování zdravotního stavu a jsou také 

hrazeny služby peněžních ústavů a poštovné pro zajištění jednotlivých nástrojů pasivní 

politiky. PPZ je součástí sociální sítě České republiky a na financování státní politiky 

v roce 2007 se podílela více než 40%. 

Finanční toky v rámci pasivní politiky zaměstnanosti dle podmínek zákona o 

zaměstnanosti [1] č. 435/2004 Sb., v platném znění, rozdělujeme následovně:  

2.2.1  Podpora v nezaměstnanosti poskytovaná uchazeči o zaměstnání 

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v 

rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového 

pojištění v délce alespoň 12 měsíců, nebo který požádal úřad práce, u kterého je veden v 
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evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k 

němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. 

 

2.2.2 Podpora při rekvalifikaci, zabezpečované úřadem práce a poskytovaná   

uchazeči o zaměstnání 

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní 

rekvalifikace zabezpečované úřadem práce a ke dni, k němuž má být podpora při 

rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. O podpoře při rekvalifikaci 

rozhodne úřad práce. Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace, s 

výjimkou dob uvedených v § 44 odst. 1 ZoZ. [1] 

2.2.3  Podpora při rekvalifikaci osobám se zdravotním postižením, zařazeným do 

pracovní rehabilitace v rámci speciálních rekvalifikačních kurzů 

Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, 

starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží po dobu účasti na 

přípravě k práci na základě rozhodnutí úřadu práce podpora při rekvalifikaci. Podpora při 

rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba není vedena v evidenci uchazečů o 

zaměstnání. 

2.2.4 Úhrada nákladů na poštovné a služby peněžních ústavů, spojená se  stanovením 

a vyplacením podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 

Mezi náklady spojené se stanovením a vyplacením podpory v nezaměstnanosti a 

podpory při rekvalifikaci lze zahrnout poštovné spojené se stanovením, popř. změnou 

podpory, zásilky obyčejné i doporučené, odeslané na doručenku, dále poplatek poště za 

projednání reklamace (reklamace uznané i neuznané),  poplatky za poštovní poukázky při 

zaslání podpory touto cestou a služby peněžních ústavů. 

2.2.5  Úhrada nákladů na posouzení zdravotního stavu fyzických osob 

Za náklady na posouzení zdravotního stavu fyzických osob lze považovat faktury 

za nákup služeb ve výši stanovené MF ČR pro specifické zdravotní výkony a náklady za 

provedené zdravotní prohlídky v rozsahu potřebném pro vyhledávání nového zaměstnání, 

rekvalifikací a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, v rámci APZ a PPZ. 
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2.2.6  Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 

zákona o zaměstnanosti 

Zaměstnavateli, zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z 

celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání 

těchto osob. Příslušným úřadem práce pro poskytování příspěvku je úřad práce, v jehož 

obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jehož obvodu má 

bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.  

2.2.7 Výdaje v souvislosti se zákonem na ochranu zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele č. 118/2000 Sb., v platném znění 

Do výdajů v rámci rozpočtu jsou zahrnovány i výdaje, které úřad práce vyplácí 

zaměstnancům firem na jejich ochranu při platební neschopnosti zaměstnavatelů. Jedná se 

o náhrady mezd zaměstnanců dle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při 

platební neschopnosti zaměstnavatele a odvody daní a pojistného za zaměstnance.  
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3.  STÁVAJÍCÍ   FINANCOVÁNÍ   AKTIVNÍ   POLITIKY  

     ZAMĚSTNANOSTI   ZE   STÁTNÍHO   ROZPOČTU 

 

Poskytování příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti je především zaměřeno 

na podnikatelskou sféru a na obce, popřípadě na jejich příspěvkové organizace. 

Organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím státu nelze z finančních 

prostředků, určených na aktivní politiku zaměstnanosti poskytovat žádné příspěvky. 

Poskytování těchto příspěvků se řídí zejména ustanoveními § 118 a § 119 zákona o 

zaměstnanosti [1], kde jsou stanoveny obsahy a přílohy žádostí na jednotlivé nástroje 

aktivní politiky zaměstnanosti a je zde zakotvena povinnost uzavírání písemných dohod 

mezi úřadem práce a zaměstnavatelem, včetně jejich náležitostí. Příspěvek přitom nemůže 

být poskytnut na dobu před sjednáním písemné dohody.  

Příspěvky poskytované z finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti 

nejsou nárokovým výdajem. Z těchto prostředků lze přispívat na programy nebo opatření 

regionálního a celostátního charakteru a projekty zahraničních subjektů, přispívající ke 

zvýšení zaměstnanosti a na ověřování nových nástrojů a opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti.  

Příjemcem příspěvků určených na APZ mohou být právnické  i fyzické osoby, ale i 

územní samosprávné celky (dále jen ÚSC), tedy obce a kraje, jako zaměstnavatelé, kterým 

lze účelově určené finanční prostředky poskytovat přímo. Finanční prostředky na aktivní 

politiku zaměstnanosti jsou podle zákona o zaměstnanosti uvolňovány formou příspěvku, 

případně úhradou faktury za provedené služby.  

Tato práce se ve své podstatě soustřeďuje na jediný nástroj APZ, a to na veřejně 

prospěšné práce, jelikož byl jediným nástrojem APZ, který byl v roce 2008 současně 

financován ze státního rozpočtu a paralelně s tím byl odzkoušen Národní projekt „Veřejně 

prospěšné práce“ financovaný z ESF, a to dvoufázově - jednak z OP  RLZ [9] a dále z OP 

LZZ [8]. 
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3.1  Rekvalifikace 

Celkem na rekvalifikaci a poradenskou činnost v roce 2007 bylo vynaloženo  u 

Úřadu práce v Chomutově 11,689.573,47 Kč, při členění na závazky z roku 2006 a 

závazky z roku 2007 (viz tab.1). Přechod závazků na rekvalifikace a poradenské činnosti z 

roku 2006 činil 4,438.727,72 Kč [7]. 

 

Tab.č.1 :  Čerpání APZ - rekvalifikace, poradenská činnost, pracovní rehabilitace v                 

členění na závazky z roku 2006 a z roku 2007 ( v Kč) 

   

Úhrada závazků 

Nástroj APZ z roku 2006 

(Kč) 

Úhrada závazků 

z roku 2007 

(Kč) 

Úhrada celkem 

v roce 2007 

(Kč) 

Rekvalifikace celkem         4 438 727,72           6 913 746,65           11 352 474,37     

Z toho náklady hrazené:       

rekvalifikačním zařízením         4 259 206,72           6 718 946,65           10 978 153,37     

zaměstnavatelům              13 500,00                            -                     13 500,00     

Uchazečům            166 021,00              194 800,00                360 821,00     

Poradenská činnost                          -                337 099,10                337 099,10     

Z toho náklady hrazené:       

odborným zařízením                          -                326 217,60                326 217,60     

Uchazečům                          -                  10 881,50                  10 881,50     

Pracovní rehabilitace                          -                              -                                 -       

CELKEM         4 438 727,72           7 250 845,75           11 689 573,47     

 

Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].15.2.2008 [cit.2008-03-22]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 

3.2  Investiční pobídky 

Na  aktivní politiku zaměstnanosti bylo v rámci Úřadu práce v Chomutově v roce 

2007 vynaloženo 137,117.233,62 Kč (viz tab.4), což představuje oproti stejnému období 

roku minulého zvýšení o 21 %. Největší objem finančních prostředků směřoval do 

programu investičních pobídek pro firmy, podnikající na průmyslových zónách v regionu 
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Chomutov. Výdaje v tomto nástroji dosáhly výše 74,535.000,-- Kč, tj. 55 % realizovaných 

výdajů na APZ. Zároveň jde o jeden ze dvou nástrojů, který zaznamenal růst výdajů. Ve 

srovnání s obdobím minulým byly výdaje na investiční pobídky v roce 2007 vyšší o 

53,860.000,-- Kč [7]. 

3.3  Veřejně prospěšné práce 

 Veřejně prospěšné práce jsou nástrojem APZ, na který se daří ve větší míře 

umisťovat znevýhodněné uchazeče, tj. uchazeče o zaměstnání mladší 25 let, dlouhodobě 

nezaměstnané, osoby starší 50 let, osoby bydlící v lokalitách bez pracovních příležitostí a 

s nedostatečnou dopravní obslužností. Jak vyplývá z tabulky č. 2, v roce 2007 bylo 

uzavřeno 60 dohod na vytvoření míst VPP, vzniklo 307 pracovních míst, na kterých bylo 

umístěno 315 osob. Oproti stejnému období minulého roku se jedná o snížení 43 míst a 64 

umístěných uchazečů o zaměstnání [7]. 

 

Tab.č. 2 :    Přehled uzavřených dohod VPP podle mikroregionů , evidovaných 

                  uchazečů a vytvořených pracovních míst k 31.12.2007 

 

Počet 

 evidovaných 

uchazečů  Počet 

 

Z toho pro 

  Počet 

Mikroregion        vytvořených 

  k 31.12.2007 dohod obce organizace prac.míst 

Chomutov 3479 28 23 5 128 

Jirkov 1521 7 6 1 47 

Kadaň 889 12 9 3 72 

Klášterec  nad Ohří 625 5 5 0 28 

Vejprty 311 8 8 0 32 

CELKEM 6825 60 51 9 307 

 

Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].15.2.2008 [cit.2008-03-22]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 

 

 

Měsíční diference úhrad mzdových prostředků je dána počtem uzavíraných dohod 

v jednotlivých měsících a sezónností vykonávaných prací (viz tab.3). 
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Tab.č.3: Náklady na vytvoření VPP v roce 2007 

     

 Rok 2007 Úhrada v Kč Rok 2007 Úhrada v Kč 

  Leden 2 590 112 Červenec 1 596 477 

  Únor 332 590 Srpen 1 817 532 

  Březen 0 Září 1 597 871 

  Duben  908 659 Říjen 2 970 493 

  Květen 1 558 240 Listopad 2 832 446 

  Červen 1 589 903 Prosinec 2 187 060 

 CELKEM 6 979 504 CELKEM 13 001 879 

 ROK 2007    19 981 383 Kč 

Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].15.2.2008 [cit.2008-03-22]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 

S uzavíráním dohod v jednotlivých měsících také přímo souvisí počty vytvořených 

pracovních míst (viz obr.1). Vyhodnocování počtů je prováděno ke konci sledovaného 

měsíce. 

Obr.č.1: Přehled o vytvořených místech a umístěných uchazečích na VPP v roce 2007 

Organizování VPP v roce 2007 - pracovní místa celkem, 
stav ke konci sledovaného měsíce
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Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].15.2.2008 [cit.2008-03-22]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 
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Při obsazování vytvořených pracovních míst na VPP úřad práce preferoval zejména 

skupiny UoZ do 25 let věku, nad 50 let věku a dlouhodobě evidované uchazeče.  Ve 

skupině osob ve věku do 25 let úřad práce stanovené cíle nenaplnil, jelikož tato část 

uchazečů byla motivována také jinými nástroji APZ. Podíl umístěných osob z ohrožených 

skupin se vyvinul takto. Podíl skupiny nad 50 let dosáhl 38,1% (+18,1 procentního bodu 

proti stanoveným cílům APZ pro rok    2007). Podíl dlouhodobě evidovaných uchazečů 

dosáhl 28,9 % (-1,1 p.b). U osob do 25 let bylo dosaženo hodnoty 10,5 % (-14,5 p.b) 

z celkového počtu umístěných uchazečů.  

V roce 2007 bylo na vytvořených 307 pracovních místech celkem umístěno 315 

uchazečů o zaměstnání, z toho 65,7 % (207 UoZ) byly osoby evidované minimálně v jedné 

ze sledovaných rizikových skupin a mezi preferované zaměstnavatele patřili především 

horské obce, obce v zemědělské části regionu a města. 

 Tvorba pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací v regionu Chomutov je 

úzce spjata s lokalitami okresu, který je rozdělen do tří částí (viz příloha1). Jedná se o část 

horskou, průmyslovou a zemědělskou. Jednotlivé části svou demografickou strukturou 

ovlivňují tvorbu těchto míst.   Horské pásmo Krušných hor  na severu a severovýchodě 

vytváří státní hranici s Německem. V podhorské části je soustředěn průmysl, převážně 

těžba hnědého uhlí a výroba elektrické energie. V jižní a jihovýchodní části  je nížinná 

zóna s vhodnými podmínky pro zemědělskou činnost.  

Zemědělství je provozováno zhruba na  40 tis. ha zemědělské půdy. Další 

nezanedbatelnou indicií pro tvorbu pracovních míst v rámci VPP je špatná dopravní 

obslužnost v horské a zemědělské lokalitě okresu ve směs v obcích venkovského 

typu. Okres Chomutov má 5 mikroregionů (viz příloha 2) a v nich 41 obcí a 5 měst [7]. 

3.4  Financování SÚPM 

V roce 2007 bylo v okrese Chomutov vytvořeno 164 společensky účelných 

pracovních míst, na která bylo umístěno 187 uchazečů o zaměstnání, z toho ve dvaceti 

čtyřech případech se jednalo o samostatnou výdělečnou činnost UoZ. Na tato pracovní 

místa bylo vynaloženo celkem 24.604.222,-- Kč, z toho 21.711.230,-- Kč tvořil příspěvek 

na úhradu mzdových nákladů; jiný účelově určený příspěvek pro zaměstnavatele činil 

353.430,- Kč a  jiný účelově určený příspěvek pro OSVČ činil 2.539.562,- Kč. Průměrná 

celková výše příspěvku na vytvořená SÚPM dosahovala výše 103.717,- Kč [7]. 
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3.5  Překlenovací příspěvek  

Úřad práce v Chomutově poskytl v roce 2007 překlenovací příspěvek ve  dvaceti 

případech následně po uzavření dohody s uchazeči o zaměstnání, kteří zahájili samostatnou 

výdělečnou činnost (SVČ). Úhrnný objem poskytnutých finančních prostředků dosáhla 

celkové výše 148.449,-Kč [7]. 

3.6  Nástroje podle § 115, § 116 a § 117 zákona 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti 

O příspěvek na dopravu zaměstnanců (§ 115 ZoZ), o příspěvek na zapracování (§ 

116 ZoZ) a  o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (§ 117 ZoZ) 

zaměstnavatelé ve sledovaném období roku 2007 neprojevili zájem [7].  

3.7 Účast Úřadu práce v Chomutově v projektech ESF  

V rámci programovacího období 2004 – 2006 se Úřad práce v Chomutově účastnil 

na realizaci projektů Evropského sociálního fondu. Jednalo se o projekty z Operačního 

programu Rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím regionálních i nadregionálních 

grantových schémat, Společného regionálního operačního programu a Iniciativy 

Společenství EQUAL II.kolo. Projekty byly realizovány do poloviny roku 2008 a byly 

cíleny na podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob prostřednictvím vzdělávání - 

rekvalifikací zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání, poradenských programů zaměřených 

na uchazeče o zaměstnání či vytváření nových pracovních míst, na která byli umisťováni 

uchazeči o zaměstnání. Realizátoři projektů byli z řad zaměstnavatelů, vzdělávacích 

společností, škol a nestátních neziskových  organizací.  

Úloha Úřadu práce v Chomutově při realizaci těchto projektů byla zaměřena na 

výběr účastníků – uchazečů o zaměstnání do jednotlivých činností projektů. Po dobu 

tohoto programovacího období se Úřad práce v Chomutově podílel na realizaci 49 

projektů. Celkem se těchto projektů zúčastnilo 1 938 uchazečů o zaměstnání, vytvořeno a 

podporováno bylo 304 pracovních míst. Na realizaci rekvalifikací a poradenských činností 

Úřad práce v Chomutově ušetřil z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti celkem 

37 698 758,-Kč. Vzhledem k tomu, že úřady práce nebyly příjemci finančních prostředků, 

odhad úspor vyplývá z odhadu cen jednotlivých aktivit výše uvedených nástrojů, 

realizovaných vzdělávacími zařízeními. 
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3.8 Finanční prostředky vynaložené na státní politiku zaměstnanosti 

v roce 2007  

Na  aktivní politiku zaměstnanosti bylo v rámci Úřadu práce v Chomutově v roce 

2007 vynaloženo 137,117.233,62 Kč (viz tab.4), na PPZ bylo vynaloženo 104 906 583,90 

Kč. 

Tab.č.4: Objemy finančních prostředků vynaložených na aktivní a pasivní politiku 

zaměstnanosti po měsících v roce 2007  

Měsíc  Aktivní politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti 

Leden 6 423 716,80 Kč 8 159 257,90 Kč 

Únor 4 253 478,50 Kč 9 711 282,85 Kč 

Březen 3 752 043,90 Kč 9 855 208,30 Kč 

Duben 4 105 248,05 Kč 8 478 945,65 Kč 

Květen 26 554 255,80 Kč 7 945 620,95 Kč 

Červen 36 909 551,57 Kč 7 791 853,95 Kč 

Červenec 4 079 476,80 Kč 10 430 515,30 Kč 

Srpen 4 407 029,00 Kč 7 807 216,90 Kč 

Září 16 378 596,00 Kč 7 500 732,90 Kč 

Říjen 12 909 730,20 Kč 7 258 478,05 Kč 

Listopad 5 670 813,90 Kč 7 269 504,00 Kč 

Prosinec 11 673 293,10 Kč 12 697 967,15 Kč 

Celkem 137 117 233,62 Kč 104 906 583,90 Kč 

 

Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].15.2.2008 [cit.2008-03-22]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 

Koláčový graf (viz obr.1)vypovídá jaký procentuální podíl objemů finančních prostředků 

měla aktivní politika zaměstnanosti vůči pasivní politice zaměstnanosti v roce 2007. 
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Obr.č.2: Objemy finančních prostředků na státní politiku zaměstnanosti v roce 2007 

Objemy finančních prostředků  na státní politiku zaměstnanoti  v roce 2007

Aktivní politika 
56,65%

Pasivní politika 
43,35%

 
Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].15.2.2008 [cit.2008-03-22]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 
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4.  NAVRŽENÍ IMPLEMENTACE FINANČNÍCH   

PROSTŘEDKŮ ESF DO FINANCOVÁNÍ NÁSTROJŮ APZ 

 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byl vytvořen Národní projekt „Veřejně 

prospěšné práce“, ve kterém jde o spolufinancování tohoto nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti ze dvou operačních programů a zároveň částečným podílem ze státního 

rozpočtu. Páteř tvoří Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost [8]. Pro primární fázi 

tohoto projektu bylo použito prostředků z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů [9], 

ve kterém se využívá financí z prostředků ESF podílem 75%. Operační program Lidské 

zdroje a zaměstnanost využívá zdrojů ESF z 85%. V obou programech je zbytek podílu 

nákladů (25 % a 15 %) dofinancován z prostředků státního rozpočtu ČR.  

Tato práce se ve své podstatě soustřeďuje na jediný nástroj APZ, a to na veřejně 

prospěšné práce, jelikož byl jediným nástrojem APZ, který byl v roce 2008 současně 

financován ze státního rozpočtu a paralelně s tím byl odzkoušen Národní projekt „Veřejně 

prospěšné práce“, financovaný z prostředků ESF. Tuto látku jsem zpracoval, abych 

vyzdvihl význam použití prostředků z Evropské unie, jelikož v celorepublikovém měřítku 

v rámci 77 okresů, se jedná o možné  předisponování velkého objemu financí ze státního 

rozpočtu  na jiné nástroje APZ. Z pohledu makroekonomie je to navíc významný politický 

nástroj, který může Českou republiku v roce kdy předsedá Evropské unii, při využívání 

těchto zdrojů posunout o další kus v jejím postkomunistickém rozvoji.  

4.1  Implementace ESF do prostředků APZ  

Globálním cílem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost [8] je zvýšení 

zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu 

práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti. Je přitom využívána druhá prioritní osa celého projektu, která slouží 

k posílení aktivní politiky zaměstnanosti. Tato prioritní osa směřuje především k zlepšení 

přístupu k zaměstnání a k trvalému začlenění osob, hledajících zaměstnání a dále na 

prevenci nezaměstnanosti. Tato osa zahrnuje dvě části podpory - posílení aktivní politiky 

zaměstnanosti a modernizaci institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a 

jejich rozvoj. 
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4.1.1 Služby zaměstnanosti 

Při začleňování osob na trh práce hraje významnou roli aktivní politika 

zaměstnanosti a její nástroje. Jejím prováděním je zajišťována pomoc služeb 

zaměstnanosti, jejichž cílem je zajistit dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o 

zaměstnání zařazení do programů aktivní politiky zaměstnanosti a to zejména formou 

účasti v poradenských aktivitách, ve školeních a rekvalifikacích, v odborné praxi, 

zařazením na krátkodobé pracovní příležitosti a dalšími opatřeními na podporu 

zaměstnatelnosti. 

Specifickým úkolem služeb zaměstnanosti je prosazování nástrojů, směrovaných 

k uchazečům o zaměstnání nad 50 let, jejichž počet se na celkové míře nezaměstnanosti 

zvětšuje. Speciální pozornost je věnována mladým osobám do 25 let věku se základním 

vzděláním do 6 měsíců jejich evidence. Cílem oblasti podpory bude nabídnout pracovní 

místo nebo zvýšit zaměstnatelnost prostřednictvím poradenství školení, rekvalifikace, 

odborné praxe nebo pomoci jiných inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.  

Specifické cíle aktivní politiky zaměstnanosti byly stanoveny v této podobě: 

� realizace nástrojů APZ 

� zvýšení efektivnosti využití nástrojů APZ a zavádění nových či inovovaných 

nástrojů 

� podpora preventivních opatření na trhu práce 

� podpora motivačních nástrojů 

� vytváření nových pracovních míst či podpora pracovních míst pro konkrétní osobu 

� rozvoj spolupráce institucemi spolupracujícími na trhu práce. 

 

Aktivity pro individuální projekty jsou realizovány v souladu s platnou metodikou 

pro APZ a v rámci podpory při zprostředkování zaměstnání budou prováděny zejména 

následující činnosti:  

� podpora činností souvisejí s vyhledáváním zaměstnání pro osobu která s o práci 

uchází 

� vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly 

� zaměstnání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce. 
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Jedná se o podporu uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytváření nových 

pracovních míst pro určitou skupinu osob, náležících k ohroženým skupinám na trhu práce, 

formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů.  

 

4.1.2 Vybraný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti 

Pro tuto práci je vybrán jediný nástroj APZ - veřejně prospěšné práce. Příspěvek na 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací se poskytuje 

zaměstnavatelům měsíčně a je jim poukázán do 30 kalendářních dnů od předložení 

vyúčtování mzdových nákladů. Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vyplacených 

mzdových nákladů na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel 

za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. 

Rozhodující část v oblasti podpory, do výše 90 % celkové alokace na oblast 

podpory, je realizována prostřednictvím individuálních projektů národního charakteru a 

regionálního charakteru. 

Individuální  projekt národního charakteru pokrývá oblast celého území ČR a je 

předkládán z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  

Individuální projekt regionálního charakteru pokrývá specifickou oblast, která má 

regionální rozměr a je předkládán z úrovně úřadů práce. 

Maximální délka projektu jsou tři roky. Minimální objem finančních prostředků na 

projekt je 10 miliónů korun. Pro individuální projekt regionálního charakteru může být ve 

výzvě stanoven nižší objem finančních prostředků. Jedním z těchto projektů je i 

individuální projekt národního charakteru, tj. celorepublikový projekt „Veřejně prospěšné 

práce“ (dále jen „VPP“) realizovaný z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kdy 

všechny úřady  práce budou mít přiděleny prostředky k vlastnímu financování.  

Pověřené úřady práce spolupracují s úřady práce pro sběr dat a podkladů pro 

zpracování „monitorovací zprávy“. Předávají měsíční výkazy, zpracovávají soupisky 

mzdových výdajů,  čísla uzavřených dohod, výše finančních prostředků vyčerpaných 

v daném měsíci na dohodu, počet vytvořených pracovních míst a obsazenost uchazeči o 

zaměstnání a v neposlední řadě komentář za kraj na základě podkladů z úřadů práce.  
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4.1.3 Uzavírání dohod v rámci VPP mezi úřadem práce a zaměstnavateli 

Informační program OK práce slouží k evidenci uchazečů o zaměstnání, k vedení 

jejich osobních dat, dalších schůzek s poradcem pro zprostředkování zaměstnání, 

administruje výplaty podpor v nezaměstnanosti a právní podporu k uzavírání dohod na 

poskytování příspěvků APZ mezi úřadem práce a zaměstnavatelem. Využívá databáze 

zaměstnavatelů a evidenci vytvořených pracovních míst. Informace z tohoto systému 

využívají všechny odbory Úřadu práce v Chomutově k pracovním činnostem ve své 

působnosti. Dohody na veřejně prospěšné práce se uzavírají dle § 112 zákona o 

zaměstnanosti [1] č.435/2004 Sb., v platném znění. Jsou k dispozici v informačním systému 

OK práce, v modulu APZ (připravené pro OP LZZ). Tyto dohody obsahují podmínky dle 

čerpání prostředků ESF a také nezbytnou publicitu - vlajky a loga. Dohody jsou uzavřeny 

na dobu minimálně 6 měsíců. Ke všem dohodám, uzavřeným u Úřadu práce v Chomutově 

v rámci OP RLZ  byly uzavřeny dodatky s platností od 1. září 2008, ve vztahu ke změně 

zdroje financování z prostředků OP LZZ. 

Krytí výdajů úřadů práce na příspěvek na mzdové náklady, vyplacené úřady práce 

do října 2008, je zajištěno z prostředků OP RLZ. Krytí výdajů úřadů práce na příspěvek na 

mzdové náklady vyplacené úřady práce od listopadu 2008 je zajištěno prostředků OP LZZ. 

Příjmy i výdaje prostředků ESF musí být v účetnictví vedeny analytickou cestou, 

oddělenou evidencí - odděleně část ESF a část národního spolufinancování. 

Podíly financování VPP z jednotlivých operačních programů jsou následující: 

� OP RLZ:  75 % ESF + 25 % stání rozpočet (národní spolufinancování) 

� OP LZZ:  85 % ESF + 15 % stání rozpočet (národní spolufinancování). 

Analytické značení je obsaženo v rozpočtové skladbě a účtovém rozvrhu pro ÚP na rok 

2008.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že jedna dohoda je kryta ze dvou finančních zdrojů. 

Dohody se začaly uzavírat od 14. května 2008 s platností do 30. prosince 2008 a 

v měsíci prosinci byly prodlouženy do 30.června 2009. Neplatí zde rozpočtová omezení 

kalendářního roku a prostředky tak mohou přecházet do následujících let. 

Podmínkou pro uznatelnost nákladů z prostředků ESF je minimálně šesti-měsíční 

udržitelnost pracovního místa, tzn., že pracovní místo musí být vytvořeno a obsazeno 

uchazeči o zaměstnání po dobu minimálně 6 měsíců, přičemž místo nemusí být obsazeno 

souvisle jedním uchazečem o zaměstnání. 
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Podmínkou financování je i ta podmínka, že výše příspěvku z ESF musí být stejná 

jako výše příspěvku poskytovaná z prostředků státního rozpočtu a v souladu s vnitřními 

předpisy úřadu práce pro realizaci APZ. Pokud úřad práce zvažuje zvýšení příspěvku u 

dohod, hrazených z prostředků státního rozpočtu, potom je nutné toto zvýšení odůvodnit a 

v návaznosti na odůvodnění je možné použít tuto vyšší část příspěvku i u prostředků ESF. 

APZ měla být zaměřena na snižování nezaměstnanosti zejména v mikroregionech. 

Cílem realizace APZ  bylo efektivně řešit konkrétní problémy, které se na trhu práce 

vyskytují.  

Při naplňování cílů se úřady práce zaměřují při realizaci APZ na: 

� minimálně 5 % osob podporovaných nástroji a opatřeními APZ z rizikové skupiny 

mladí do 25 let (zejména s kumulací znevýhodnění) 

� minimálně 20 % osob podporovaných nástroji a opatřeními APZ z rizikové skupiny 

starší 50 let věku, přičemž minimálně polovina této skupiny bude ve věku nad 55 

let 

� minimálně 40 % osob podporovaných nástroji a opatřením APZ z rizikové skupiny 

dlouhodobě nezaměstnaní (uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedení v evidenci 

nezaměstnaných u úřadu práce déle než 6 měsíců a zejména s kumulací dalších 

znevýhodněných skupin, např. nízká úroveň vzdělání, zdravotní postižení) 

� minimálně 45 % žen, podporovaných nástroji a opatřeními APZ, zejména se 

zaměřením na ženy vracející se z mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené. 

 

Do sledovaných skupin uchazečů jsou zahrnovány všechny osoby, které byly 

podporovány nástroji a opatřeními APZ v roce 2008 včetně osob, které byly umístěny na 

v minulosti zřízená a vytvořená pracovní místa. Osoby, které lze zahrnout do více 

kategorií, úřad práce vyčíslí ve všech kategoriích – statistické sledování je zajištěno 

informačním systémem OK práce.  
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5.  ZAJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ SKUTEČNÉHO  

     FINANCOVÁNÍ NÁSTROJŮ APZ Z OP RLZ A Z OP LZZ 
 
 V této kapitole byl pro porovnání a následné vyhodnocení vybrán rok 2007, ve 

kterém se financovaly VPP pouze z národních peněz a rok 2008, ve kterém bylo na jedné 

straně financování ze státního rozpočtu a na straně druhé, vznikala pracovní místa hrazená 

z ESF. Vzniklá paralela tak odráží porovnání mezi jednotlivými roky a v roce 2008 také 

poměr mezi financováním pracovních míst v rámci VPP z národních prostředků a VPP 

financovaných z ESF. 

Financování z ESF přináší velké výhody jednak v úsporách státního rozpočtu, ale také 

dlouhodobost vytvořených  míst v Národním projektu „Veřejně prospěšné práce“. 

Prostředky, které byly použity z ESF nahradily finance v minulosti vynakládané ze 

státního rozpočtu, jenž byly použity na paralelně financovaný stejný nástroj.  

Pro zajištění skutečného financování APZ bylo použito financí z OP RLZ a z OP 

LZZ. Jedná se o podporu trhu práce prostřednictvím vytváření nových pracovních míst pro 

rizikové skupiny osob na trhu práce, formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů, 

stejné jako ve financování VPP z národních zdrojů. Krytí výdajů úřadů práce na příspěvek 

na mzdové náklady, vyplacené úřady práce od května 2008 do září 2008, je zajištěno 

z prostředků OP RLZ. Krytí výdajů úřadů práce na příspěvek na mzdové náklady 

vyplacené úřady práce od října 2008 je zabezpečeno z prostředků OP LZZ. 

Pro porovnání a následné vyhodnocení byl vybrán rok 2007, ve kterém se financovaly 

VPP pouze z národních peněz a rok 2008, ve kterém bylo na jedné straně financování ze 

státního rozpočtu a na straně druhé, vznikala pracovní místa hrazená z ESF. Vzniklá 

paralela tak odráží porovnání mezi jednotlivými roky a v roce 2008 také poměr mezi 

vzniklými pracovními místy v rámci VPP národních a VPP z ESF. 

5.1 Veřejně prospěšné práce financované ze SR v roce 2008 

V roce 2008 úřad práce uzavřel se zaměstnavateli 37 dohod na zřízení VPP, vzniklo 

124 pracovních míst, na kterých bylo umístěno 146 osob (viz tab.5). Vytváření nových 

pracovních míst začalo paralelně v rámci ESF. Během měsíce května 2008 se začaly 

uzavírat dohody v rámci Národního projektu „Veřejně prospěšné práce“ a tak tvorba míst 

financovaných ze státního rozpočtu stagnovala [10]. 
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Tab.č.5:  Přehled uzavřených dohod na VPP podle mikroregionů, evidovaných uchazečů 

a vytvořených pracovních míst (k 31.12. 2008) 

  

Počet 

evid.uchazečů Počet 

Z toho pro 

  Počet 

Mikroregion         vytvořených 

  k 31.12.2008 dohod obce organizace prac.míst 

Chomutov 3222 16 14 2 53 

Jirkov 1409 7 7 0 25 

Kadaň 878 13 12 1 42 

Klášterec  nad Ohří 620 1 1 0 4 

Vejprty 324 0 0 0 0 

CELKEM 6453 37 34 3 124 

Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].28.2.2009 [cit.2009-03-15]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 

 

Náklady na VPP (viz tab.6) v roce 2008 nepřevýšily 10 mil.korun, jelikož paralelně 

vedle národních zdrojů začal úřad práce financovat VPP i z evropských zdrojů částkou 

vyšší než 11 mil.korun, které byly odčerpány v první fázi z OP RLZ do 31.10.2008 a poté 

ve druhé fázi, ve které počalo financování z OP LZZ od 1.11.2008.  

Tab.č.6:  Náklady na VPP v roce 2008 

    

Rok 2008 Úhrada v Kč Rok 2008 Úhrada v Kč 

 Leden 707 005 Červenec 682 486 

 Únor 274 199 Srpen 949 233 

 Březen 258 185 Září 914 840 

 Duben  957 432 Říjen 1 134 999 

 Květen 931 035 Listopad 939 485 

 Červen 811 483 Prosinec 1 018 459 

CELKEM 3 939 339 CELKEM 5 639 502 

ROK 2008       9 578 841 Kč 

Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].28.2.2009 [cit.2009-03-15]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 
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Následující graf (viz obr.3) znázorňuje počet vytvořených pracovních míst v rámci 

VPP v roce 2008. Uvedený počet nekoresponduje s uvedeným počtem vytvořených 

pracovních míst v tabulce č. 5, tzn. 124 vytvořených míst, jelikož je vyhodnocen vždy stav 

na konci sledovaného měsíce a nebere tak na zřetel na změny počtů, které nastanou 

v průběhu měsíce. 

Obr.č.3:  Organizování VPP v roce 2008 – pracovní místa celkem, stav ke konci 

sledovaného měsíce 

Organizování VPP v roce 2008 - pracovní místa celkem, stav ke 
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  Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].28.2.2009 [cit.2009-03-15]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 

 

Při obsazování pracovních míst na VPP úřad práce preferoval osoby znevýhodněné 

na trhu práce s cílem dosáhnout kritérií, stanovených v Normativní instrukci č. 14/2007 – 

tzn. umístit 5 % osob do 25 let věku, zejména se základním vzděláním,  20 % osob nad 50 

let věku, 40 % osob dlouhodobě evidovaných (zejména s kumulací znevýhodnění např. 

nízké vzdělání, zdravotní postižení) a 45 % žen zejména vracejících se z mateřské 

dovolené. 

 

Podíl umístěných osob z ohrožených skupin se vyvinul takto:  

� podíl skupiny nad 50 let dosáhl 50,7 % (+30,7) procentního bodu proti stanoveným 

cílům APZ pro rok 2008, podíl osob nad 55 let byl 23,3 % 

� podíl dlouhodobě evidovaných uchazečů dosáhl 60,2 % (+20,2 p.b) 

� u osob do 25 let bylo dosaženo hodnoty 9,5 % (+4,5 p.b.) z celkového počtu 

umístěných uchazečů 



Karel Müller Použití ESF pro financování nástrojů APZ 

2009                                                                                                                                                                  26                  

� podíl žen dosáhl 45,2 % (+0,2 p.b), z toho po mateřské dovolené  0 %  

� u osob se zdravotním postižením dosáhl podíl 8,9 %. 

5.2   Veřejně prospěšné práce financované z ESF v roce 2008 

Národní projekt „Veřejně prospěšné práce“ je zaměřen na podporu zaměstnávání a 

zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání, kterým musí být věnována zvýšená péče 

při zprostředkování zaměstnání z důvodu jejich problémů s pracovním uplatněním. Tyto 

problémy jsou většinou kumulovány do několika oblastí: 

� žádná nebo nízká úroveň kvalifikace 

� dlouhodobá nezaměstnanost 

� vyšší věk uchazeče o zaměstnání 

� zdravotní omezení uchazeče o zaměstnání apod. 

 

Cílem projektu bylo umožnit obnovu a získání pracovních návyků, prevence 

nežádoucích sociálně patologických jevů a napomoci prostřednictvím pracovního uplatnění 

společenské integraci sociálně nepřizpůsobivým osobám se integrovat. Jedná se o časově 

omezené pracovní příležitosti, spočívající v údržbě veřejného prostranství, úklidu a údržbě 

veřejných budov a komunikací. Mezi jiné obdobné činnosti patří např. práce osobního 

asistenta zdravotně postižených osob, pomocné práce charitativní, sociální, kulturní, 

pomocné práce ve školách a školských zařízeních, údržbářské práce ve prospěch obcí, 

státních a obecně prospěšných institucí a občanských sdružení. 

 Hlavním přínosem tohoto nástroje APZ je zejména udržení a obnovení základních 

pracovních návyků výše uvedených skupin uchazečů o zaměstnání a jejich motivace 

k práci a k získání finančních prostředků z pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor 

nebo podpor v nezaměstnanosti. 

 V souvislosti s pracovním uplatněním lze v případě potřeby umožnit uchazeči 

potřebnou rekvalifikaci k získání nezbytné kvalifikace a dále poradenské programy, 

zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání. V rámci projektu se využívá i tzv. 

doprovodných aktivit. Jedná se především o úhradu cestovného, stravného a ubytování 

osob zařazených do rekvalifikací, které souvisí s uplatněním na místě vytvořeném v rámci 

VPP. Aktivita veřejně prospěšných prací je realizována prostřednictvím úřadů práce na 

celém území ČR. 
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V roce 2008 byla u Úřadu práce v Chomutově zahájena podpora zřízení pracovních 

míst v rámci národního projektu „Veřejně prospěšné práce“, který je spolufinancován 

ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.  

Ve sledovaném období bylo uzavřeno se zaměstnavateli 33 dohod na vytvoření 

VPP, vzniklo 205 pracovních míst, na kterých bylo umístěno 196 osob (viz tab.7). 

Pracovní místa vznikala paralelně vedle klasických VPP, financovaných ze státního 

rozpočtu. 

Tab.č.7: Přehled uzavřených dohod na VPP v rámci ESF podle mikroregionů, evidovaných 

uchazečů a vytvořených pracovních míst (k 31.12. 2008)  

  

Počet 

evidovaných 

uchazečů Počet 

Z toho pro 

 Počet 

Mikroregion         vytvořených 

  k 31.12.2008 dohod obce organizace prac.míst 

Chomutov 3222 15 13 2 81 

Jirkov 1409 4 4 0 27 

Kadaň 878 7 6 1 59 

Klášterec  nad Ohří 620 3 3 0 17 

Vejprty 324 4 4 0 21 

CELKEM 6453 33 30 3 205 

 

Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].28.2.2009 [cit.2009-03-15]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 

Dohody s obcemi a organizacemi v regionu Chomutov byly uzavírány od května 

2008 a od června 2008 proběhly první platby v rámci OP RLZ (viz tab.8). Od října 2008 

začalo financování mzdových nákladů v rámci OP LZZ 
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Tab.č.8:  Náklady na VPP v roce 2008 z OP RLZ a z OP LZZ 

    

Rok 2008 Úhrada v Kč Rok 2008 Úhrada v Kč 

 Leden 0 Červenec 1 617 845 

 Únor 0 Srpen 1 771 343 

 Březen 0 Září 2 284 860 

 Duben  0 Říjen 2 134 773 

 Květen 0 Listopad 1 582 002 

 Červen 166 911 Prosinec 2 275 860 

CELKEM 166 911 CELKEM 11 666 683 

ROK 2008     11 833 594 Kč 

 

Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].28.2.2009 [cit.2009-03-15]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 

 

Následující graf (viz obr. 4) znázorňuje počet vytvořených pracovních míst VPP v rámci 

ESF v roce 2008.  

 

Obr.č. 4:  Organizování VPP v rámci ESF v roce 2008 
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Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].28.2.2009 [cit.2009-03-15]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 
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Při obsazování pracovních míst na VPP v rámci ESF se Úřad práce v Chomutově 

zaměřil na plnění cílů stanovených v Normativní instrukci č. 14/2007, tj. umístit 5 % osob 

do 25 let věku (zejména s kumulací znevýhodnění), 20 % osob nad 50 let věku,  40 % 

dlouhodobě evidovaných uchazečů (zejména s kumulací znevýhodnění např. zákl. 

vzdělání, zdravotní postižení) a 45 % žen, zejména vracejících se z mateřské dovolené. 

 

Podíl umístěných osob z ohrožených skupin se vyvinul takto:  

� podíl skupiny nad 50 let dosáhl 43,4 % (+23,4) procentního bodu proti stanoveným 

cílům APZ pro rok 2008, podíl osob nad 55 let byl 25,6 % 

� podíl dlouhodobě evidovaných uchazečů dosáhl 72,4 % (+32,4 p.b) 

� u osob do 25 let bylo dosaženo hodnoty 7,1 % (+2,1 p.b.) z celkového počtu 

umístěných uchazečů.  

� podíl žen dosáhl 55,6 %  (+10,6 p.b.) z toho po mateřské dovolené dosáhl 0,6% 

� u osob se zdravotním postižením byl podíl 9,6 %. 

 

Pro financování  vzniklých pracovních míst bylo v období od června 2008 do 

prosince 2008 vyplaceno Úřadem práce v Chomutově celkem 11,833.594,-- Kč, z toho 

bylo 5,840.959,-- Kč (z toho 1.460.240,-Kč ze SR) z OP RLZ a 5,992.635,-- Kč (z toho 

898 895,-Kč ze SR) z OP LZZ. Z Evropského sociálního fondu bylo použito celkem na 

úhradu nákladů projektu 9,474.459,-- Kč. 

Graf na obr.č. 5 znázorňuje vytvořená pracovní místa v letech 2007 a 2008. V roce 

2007 bylo vytvořeno 307 pracovních míst financovaných pouze ze státního rozpočtu ČR, 

kdežto v roce 2008 bylo vytvořeno 124 pracovních míst financovaných  z národních zdrojů 

a 205 pracovních míst, hrazených z ESF. Celkem bylo v roce vytvořeno 329 pracovních 

míst, financovaných dvoufázově. 
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Obr.č.5:  Tvorba pracovních míst v roce 2007 a 2008 
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Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].28.2.2009 [cit.2009-03-15]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 

 

 Z grafu na obr.č.6 je patrné,  do jaké výše financoval Úřad práce v Chomutově VPP 

v roce 2007 a jak velkým podílem se v roce 2008 financovala pracovní místa z prostředků 

ESF.  

V roce 2008 bylo možno z přiděleného státního rozpočtu přerozdělit téměř 12 

miliónů korun, jelikož tuto část státních finančních zdrojů nahradily finanční prostředky 

použité z ESF.  

Obr.č.6: Porovnání financování v roce 2007 a  2008 
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Zdroj:  Statistické výkazy ÚP Chomutov [online].28.2.2009 [cit.2009-03-15]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info 
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6.  ZÁVĚR 
 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byl vytvořen Národní projekt „Veřejně 

prospěšné práce“, ve kterém jde o spolufinancování dvou operačních programů z ESF a ze 

státního rozpočtu, jehož páteř tvoří Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Pro 

primární fázi tohoto projektu bylo použito prostředků z Operačního programu Rozvoj 

lidských zdrojů, ve kterém se využívá financí z prostředků ESF podílem 75%. Operační 

program Lidské zdroje a zaměstnanost využívá zdrojů ESF z 85%. V obou programech je 

zbytek podílu financován z prostředků státního rozpočtu.  

Pro názorný příklad demonstrace využití financování z ESF, byl vybrán jediný 

nástroj aktivní politiky zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce. Porovnal jsem výsledky 

financování tohoto nástroje, jak ze státního rozpočtu, tak financování z jednotlivých 

operačních programů. Ukázalo se, že tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je 

typickým příkladem aktivního využití evropských finančních zdrojů pro financování 

politiky zaměstnanosti. Je jediným nástrojem, jenž plošně využívá celá Česká republika.  

Jde o nástroj,  který ve většině případů využívají obce k zajištění zaměstnanosti 

svých obyvatel s nízkým stupněm vzdělání, v rizikových věkových kategoriích či 

s případnými zdravotními omezeními.Tuto problematiku jsem zpracoval, abych vyzdvihl 

významný přínos použití prostředků z Evropské unie pro Českou republiku, jelikož 

v celorepublikovém měřítku - v rámci 77 okresů, se jedná o vysokou a nezanedbatelnou 

finanční úsporu národních zdrojů a možnost  předisponování velkého objemu finančních 

prostředků ze státního rozpočtu  na jiné nástroje APZ. Z pohledu makroekonomie se navíc 

jedná o významný politický nástroj, který může Českou republiku při využívání těchto 

zdrojů posunout o další kus kupředu v jejím postkomunistickém rozvoji. 

V rámci národního projektu „Veřejně prospěšné práce“ bylo vytvořeno v regionu 

Chomutov 205 pracovních míst, které vznikly za pomoci financování Evropského 

sociálního fondu. Paralelně vedle toho bylo vytvořeno dalších 124 pracovních míst, které 

bylo možno hradit ze státního rozpočtu. Oba zvolené operační programy RLZ a LZZ, tak 

umožnily přesunout národní finanční zdroje na tentýž nástroj a navýšit tak počty nově 

vytvořených pracovních míst.  Celkem se jednalo o 9,578.841,-- Kč a další více než 2 

milióny korun bylo možno použít na další nástroje APZ. 
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Krytí výdajů úřadu práce na příspěvek na mzdové náklady veřejně prospěšných prací, 

vyplacené úřady práce do října 2008 bylo zabezpečeno z prostředků OP RLZ. Krytí výdajů 

úřadu práce na příspěvek na mzdové náklady vyplacené úřady práce od listopadu 2008 je 

zajišťováno z prostředků OP LZZ.  

Pro financování  vzniklých pracovních míst bylo v období od června 2008 do 

prosince 2008 vyplaceno 11,833.594,--  Kč, z toho bylo 5,840.959,-- Kč (z toho 

1,460.240,-- Kč ze SR) financováno z OP RLZ a 5,992.635,-- Kč (z toho 898. 895,-- Kč ze 

SR) z OP LZZ. Celková výše vyplacených finančních prostředků na aktivity tohoto 

projektu z Evropského sociálního fondu činila  u Úřadu práce v Chomutově 9,474.459,-- 

Kč.  

Vzhledem k těmto finančním zdrojům, mohlo být u Úřadu práce v Chomutově ze 

státního rozpočtu ČR podpořeno 124 pracovních míst, pro které bylo použito 9,578.841,-- 

Kč. Z uvedeného vyplývá, že v měřítku jednoho úřadu práce došlo k úspoře finančních 

prostředků státního rozpočtu ČR a přerozdělení téměř deseti miliónů korun, čímž bylo 

možné vytvořit paralelu vytvoření nových pracovních míst z národního rozpočtu 

v prakticky stejném objemu finančních prostředků. 

Pokud by došlo k tomuto přerozdělení objemu finančních prostředků v každém ze  

zbývajících 76 okresů České republiky, bylo by možné použít národní zdroje na aktivní 

politiku zaměstnanosti v objemu minimálně ¾ miliardy korun na další aktivity v APZ, 

zvýšit tak zaměstnanost, zároveň potlačit negativní jevy, související s nezaměstnaností 

rizikových skupin, zvýšit jejich motivaci k práci a k získání finančních prostředků 

z pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor nebo podpor v nezaměstnanosti. V tomto 

ohledu má národní projekt „Veřejně prospěšné práce“ obrovský význam.  

Vstup financí z Evropského sociálního fondu do aktivní politiky zaměstnanosti 

České republiky tak umožňuje přerozdělit národní zdroje na financování dalších nástrojů, 

jež řeší. Z výše uvedeného vyplývá, že pomocí finančních prostředků získaných z ESF na 

aktivity a programy APZ lze optimalizovat financování i dalších nástrojů politiky 

zaměstnanosti na podporu vytvoření nových pracovních míst, zejména pro rizikové 

skupiny, dle potřeb trhu práce. Čím více bude Česká republika využívat podpory 

financování z ESF, tím větší podíl národních zdrojů získá k financování jiných aktivit. 
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