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Anotace  

Kontrolní systémy veřejné správy v ČR vychází ze zkušeností vyspělých 

demokratických zemí, mezinárodních standardů a doporučení. Nová legislativa 

a novelizace současných zákonů v ČR a jejich zavádění do praxe umožňuje jejich účinnější 

využívání, přesto je systém kontroly v tomto odvětví příliš složitý. Zahrnuje celou řadu 

odvětví a institucí, mezi kterými existuje mnohostranná spolupráce s různými vztahy 

subjektů a objektů kontroly, jež zapříčiňují komplikovanost sektoru národního 

hospodářství. V souvislosti s reformou veřejné správy, reformou veřejných financí 

a se vstupem ČR do Evropské unie, je důležité, aby došlo ke sjednocení a následnému 

zdokonalování kontrolních systémů veřejné správy. Bakalářská práce je zaměřena 

na problematiku kontrolních systémů ve veřejné správě. Analyzuje návaznosti, důsledky 

i účinnost kontrolních systémů, vč. uplatňování finanční kontroly. Neopomíjí ani nově 

zaváděné kontrolní systémy.  
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Kontrolní systémy, veřejná správa, vnitřní kontrolní systém, veřejnosprávní kontrola, 

předběžná kontrola, následná kontrola, průběžná kontrola, auditor, auditní systémy, 
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Summary 

Control systems of public service in Czech Republic are built on experiences of 

advanced democratic countries, international standards and recommendations. The new 

legislation and revision of current labor code of Czech Republic and their introducing to 

practice are enabling more effective using of these methods. However control system is 

quite complicated in this sector. It contains lot of branches and institutions, among which 

exists multilateral cooperation with various relations between subjects and objects of 

control, which is the cause of complexity of national economy. In context of reformation of 

public service, public finances and entry into European Union, it's important to unify and 

subsequently improve control systems of public service. This bachelor thesis is aimed on 

problematic of control systems in public service. It analyzes continuity, consequences and 

efficiency of control systems including the use of financial control. There are also 

mentioned new control systems in the thesis. Control systems, public service, internal 

control system, public administration control, preliminary control, subsequent control, 

continuous control, auditor, audit systems, economy, efficiency, usefulness, mandator, 

budget administrator, main accountant.  

Keywords: 

Control systems, public service, internal control system, public administration 

control, preliminary control, subsequent control, continuous control, auditor, audit systems, 

economy, efficiency, usefulness, mandator, budget administrator, main accountant. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
APZ   Aktivní politika zaměstnanosti 

ČR   Česká republika 

ČNB   Česká národní banka 

EU   Evropská unie 

NKÚ   Nejvyšší kontrolní úřad 

VPP   Veřejně prospěšná práce 

VS   Veřejní správa 
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1. Úvod  

V rámci reformy veřejné správy a vstupem České republiky do EU, začíná narůstat 

aktuálnost potřeby efektivního a vzájemně se doplňujícího kontrolního systému 

v jednotlivých odvětvích veřejné správy. Kontrolní systémy, které do této doby ve veřejné 

správě existují se neustále zdokonalují a využívají zkušenosti vyspělých demokratických 

zemí. Nová legislativa současných zákonů v ČR a jejich implementace do praxe umožňuje 

účinnější využívání kontrolních nástrojů. 

V době přípravy České republiky na vstup do EU byl přijat zákon o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Zákon o finanční kontrole  který nabyl 

účinnosti 1. ledna 2002, který vytvoří dostatečný právní rámec pro kontrolu veřejných 

financí. Před platností zákona o finanční kontrole nebyla problematika finanční kontroly 

ve veřejné správě řešena komplexně. Chyběla úprava systému finanční kontroly ve vztazích 

nadřízenosti a podřízenosti. Ve veřejné správě také chyběly vnitřní kontrolní útvary 

ve správních úřadech a nebyly vymezeny jejich funkce. Základní prvky finanční kontroly 

existovaly, byly však postaveny na rozhodnutích jednotlivých řídících zaměstnanců 

správních úřadů. Vykonávání finanční kontroly nebylo zajištěno legislativně.  

Zákon o finanční kontrole má ve svých ustanoveních zakotvenou spolupráci národních 

kontrolních orgánů s kontrolními orgány EU včetně realizace finanční kontroly na místě. 

Současně respektuje záměry vlády boje proti korupci a ochranu veřejných prostředků 

při zajišťování úkolů veřejného zájmu. 

Téma mé bakalářská práce „Kontrolní systémy ve veřejné správě se zaměřením 

na uplatňování kontroly na úřadech práce“ jsem zvolila z toho důvodu, že oblast kontroly na 

úřadu práce, obzvlášť kontrola finanční, je mi profesně blízká.  

Cílem mé práce je provést charakteristiku vybraného úřadu práce, v mém případě 

Úřadu práce v Mostě, zpracovat teoretická východiska týkající se kontrolních systémů 

ve veřejném sektoru a veřejné správě, které jej řídí a provést analýzu kontrolního systému 

veřejného sektoru.  
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2. Teoretická východiska 

Struktura kontrolního systému je dána složením institucí vykonávajících zákonodárnou 

moc, výkonnou moc, moc soudní a kontrolní moc. Instituce spadající do kontrolního systému 

postupují především ve smyslu ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení 

v platném znění. Zákon se vztahuje na řízení,kde o právech a povinnostech občanů rozhodují 

instituce, které jsou zřízeny uvedeným zákonem podle podmínek, které určují zvláštní 

zákony, například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné právě, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

vždy v platném znění 

Státní kontrola je kontrolní činnost orgánů zaměřena na hospodaření s finančními  

a hmotnými prostředky ČR a na plnění povinností z obecně závazných právních předpisů. 

Kontrole podle zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nepodléhají soudy 

a státní zastupitelstva s výjimkou hospodaření těchto orgánů s finančními prostředky ČR  

a výkon ozbrojených bezpečnostních sborů a Vězeňské služby ČR vykonávané dle 

zvláštních předpisů. 

2.1.Instituce kontrolního systému 
Kontrolní orgány a instituce v České republice postupují ve smyslu ustanovení zákona 

č. 500/2004 Sb., o správním řízení v platném znění. Správní orgány musí občanům 

a organizacím poskytovat pomoc, aby pro neznalost právních předpisů nepřišli ve správním 

řízení k újmě na svých právech. 

Nevyšší orgán zákonodárné moci parlament ČR vykonává svou kontrolní činnost 

prostřednictvím výborů nebo zřízených odborných komisí.  

Kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu má ve své náplni 

Nejvyšší kontrolní úřad České republiky, se sídlem v Praze. 

Česká národní banka, (dále jen ČSOB), sídlí v Praze a zabezpečuje bankovní dohled. 

ČNB je zřízena článkem č. 98 Ústavy České republiky.  

Veřejný ochránce práv je kontrolní instituce, která je zřízena ve smyslu zákona  

č. 249/1999Sb., o veřejném ochránci, sídlí v Brně a hlavní činnost veřejného ochránce práv 

je ochrana osob před jednáním úřadů a dalších institucí.  
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlí v Brně, byl zřízen na základě  

§ 1 odst. 1 písmena c) kompetenčního zákona. Svou činnost vykonává na základě zákona  

č. 273/1996 Sb.. o působnosti Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, sídlí v Praze je správním orgánem státní správy, je 

zřízen ve smyslu § 2 kompetenčního zákona. Vykonává státní správu a dozor při využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření.  

Energetický regulační úřad sídlí v Jihlavě. Je správním úřadem pro výkon regulace 

v energetice.  

Soudní moc v České republice reprezentuje Ústavní soud, Nejvyšší správní soud, 

obecné soudy a státní zastupitelství. 

Ústavní soud ČR, sídlí v Brně tvoří jej 15 soudců starších 40 let, kteří jsou jmenováni 

prezidentem republiky se souhlasem Senátu ČR. 

Státní inspekce, dozor a zkušebnictví vykonávají státní správu, kontrolu a inspekci 

v rozsahu vymezeného zákonem. 

Na úseku kontroly jsou zřízeny subjekty za účelem kontroly dané instituce nebo 

profese, tyto subjekty jsou zřízeny zákonem. Jedná se například o Radu České televize, Radu 

Českého rozhlasu. Do skupiny kontrolních subjektů zařadíme také profesní komory, které 

vykonávají přenesenou působnost státní správy. 

Kraje a obce vykonávají kontrolu v oblasti samostatné i přenesené působnosti státní 

správy prostřednictvím svých orgánů vymezené především zákonem. [3] 

V příloze č. 1 jsou uvedeny typy neziskového a veřejného sektoru, neziskové soukromé 

organizace. Většina z uvedených organizací provádí veřejné služby a jsou částečně 

financovány z veřejných rozpočtů. [5] 

2.2. Řízení a kontrola 
Základní princip řízení se uplatňuje stejným způsobem v ziskových, tak  

i v neziskových organizacích. Což vyplývá ze základní definice řízení. 

„Řízení je jedna z nejdůležitějších lidských činností. Od doby, kdy lidé, začali vytvářet 

skupiny, aby dosáhli cílů, kterých nemohli dosáhnout jako jednotlivci, se stalo řízení 

nezbytné pro koordinaci individuálních úsilí. Řízení je tedy proces tvorby  
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a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují 

vybraných cílů“. [4] 

Ve všech odvětvích národního hospodářství je velmi důležitá komunikace. Získávání 

informací zaměstnanci organizace je důležité pro dosažení společných cílů, usnadňuje 

vykonávání manažerských funkcí a propojuje organizaci s vnějším prostředím.  

Se vzájemnou  komunikací pracovníci organizací ve veřejné správě zjišťují potřeby klientů, 

občanů, důvěryhodnost dodavatelů veřejných zakázek. 

2.3. Význam kontroly 
Základní význam kontroly, který vychází z latinského contra – proti a rotulus svitek, 

jako proti zápis, protisvitek, definujeme: 

Informační význam kontroly, příkladem je audit hospodaření 

Regulační význam kontroly, příkladem je vnitřní kontrola získaných dotačních 

prostředků. Jedná se o kontrolu se zpětnou vazbou.  

Institucionální význam kontroly, příkladem je kontrola NKÚ nebo kontrola České 

obchodní inspekce. 

Represivní význam kontroly je především regulační a vyvozuje represivní důsledky. 

Názorným příkladem je kontrola banky a kampeliček a následné odvolání  

a obžalování managementu. 

Motivační význam kontroly vychází z principu, že kontrola má postihovat viníky 

neplnění norem, ale zároveň, zhodnotit dobře vykonanou práci u voleného i jmenovaného 

funkcionáře veřejné správy. 

Výchovný význam kontroly je, že kontrola působí na kontrolovaný objekt jako 

výchovný činitel a ve smyslu právních norem vychovává k přesnosti, četnosti odpovědnosti 

při výkonu práce. [7] 

U všech kontrol je důležité vybudování zpětné vazby, potřebné pro dosažení rovnováhy 

mezi skutečným a žádoucím stavem podle hesla „kdo řídí – kontroluje“. 

Kontrolní činnost je druhem správního dozoru a bývá charakterizována jako činnost, 

při které se porovnává stav současný se stavem žádoucím a aplikuje nápravné nebo sankční 

prostředky. 
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2.4. Druhy kontrol podle kritérií 
Podle kritérií kontroly dělíme na kontrolu: 

- kontrolu individuální, kterou vykonává jeden subjekt kontroly, nebo o kontrolu 

koordinovanou, kterou vykonává více subjektů kontrol, 

- podle vztahu kontroly k objektu kontroly rozlišujeme na kontrolu vnitřní a kontrolu 

vnější.  

- podle vymezení kontrolního systému k určitému objektu, např. Drážní úřad, Drážní 

inspekce, v odvětví zdravotnictví, např. Hlavní hygienik ČR, ve školství , např. Česká 

školní inspekce, 

- podle organizačního vztahu rozlišujeme kontrolu na vertikální a horizontální kontrolu, 

- podle systému kontroly členíme na kontrolu plánovitou, operativní až každodenní,  

- podle časového vztahu kontroly a kontrolované činnosti existují kontroly předběžné, 

průběžné, následné, soustavné a občasné, 

- účetnictví, statistických výkazů a pravidelných hlášení, 

- formální a neformální kontrolu, 

- podle způsobu vyjadřování jevů a procesů se kontrola člení na slovní, hmotnou  

a hodnotovou, 

- podle odborného výkonu se člení kontrola na odbornou a laickou kontrolu,  

- podle výkonu kontroly z pohledu hierarchického uspořádání státu lze členit kontrolu 

státní, krajskou a obecní. Uvedené formy kontrol jsou dány legislativou, 

- Státní kontrola se provádí podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném 

znění a specifikovanými zákony č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

a č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, 

- veřejná kontrola je zvláštním druhem kontroly, název je odvozen od skutečnosti, že je 

prováděna ve veřejném zájmu. Vyplývá z postavení občana, jako plátce daní, proto je 

kontrola ve veřejném zájmu. 

Veřejná kontrola je náročnější než kontrola v podnikatelské sféře, protože podléhá 

zásadám publicity, které souvisejí s povinností podávat veřejnosti informace. Při veřejné 

kontrole je důležité postupovat v relacích zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu 

k informacím ve znění pozdějších zákonů. Je velmi důležité respektovat zákon  

č. 101/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.
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3. Finanční kontrola ve veřejné správě 

Do roku 2002 oblast finanční kontroly v České republice nebyla řešena. Taktéž nebylo 

specifikováno zřízení vnitřních kontrolních útvarů a nebyly vymezeny vztahy podřízenosti 

a nadřízenosti. V České republice také nebylo zajištěno vykonávání finanční kontroly 

kontrolními orgány mezinárodních organizací, které  nám poskytly finanční prostředky.  

3.1. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě 
Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě se zaměřuje na kontrolu jako nedílnou 

součást řízení veřejné správy, metodické řízení a vytvoření podmínek pro zajištění kontroly 

prostředků poskytnutých České republice ze zahraničí. Také bylo nutné zajistit řešení 

oprávnění kontrolních orgánů mezinárodních organizací pro provádění finanční kontroly 

v souladu s uzavřenými smlouvami. 

Zákon o finanční kontrole je zaměřen na prohloubení provádění předběžné, průběžné, 

následné finanční kontroly. Do zákona o finanční kontrole jsou promítnuty principy právních 

předpisů EU vyžadující hospodárné, efektivní a účelné využívání finančních prostředků.  

Při zavádění finanční kontroly do praxe musíme zkonstatovat, že se stala nedílnou 

součástí nástrojů řízení veřejné správy. Jednotlivé části zákona se postupně zapracovaly 

do všech směrnic a jsou realizovány v celé veřejné správě. Veřejnou finanční podporu zákon 

o finanční kontrole popisuje jako dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a prostředky 

plynoucí ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtů územních správních celků. Nevztahuje se na 

kontroly realizované Nejvyšším kontrolním úřadem, přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávních celků a kontroly právnických osob s výjimkou poskytnuté veřejné finanční 

podpory. 

Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě respektuje program boje proti korupci, boj 

za zvýšení ochrany veřejných prostředků při zajišťování veřejného zájmu. 

Obrázek č. 1 nám ukazuje uspořádání finanční kontroly ve veřejné správě dle zákona 

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění. 
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Obrázek č. 1: Uspořádání finanční kontroly ve veřejné správě  
Zdroj: Zákon č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vlastní zpracování 

 

Hospodárnost je v zákoně popsána, jako použití finančních prostředků k zajištění 

stanovených úkolů, s co nejnižším vynaložením těchto prostředků a to s dodržením 

odpovídající kvality plněných úkolů.  

Efektivnost zákon popisuje jako použití veřejných prostředků, kterými se dosáhne 

nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem 

prostředků vynaložených na jejich plnění.  

Účelnost zákon vymezuje jako použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru 

dosažených cílů při plnění stanovených úkolů. 

3.1.1. Veřejnosprávní kontrola 
Veřejnosprávní kontrola je prováděna jako kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 

u zřízených příspěvkových organizací a u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory. 

Finanční kontrola vykonávaná kontrolními orgány zahrnuje kontrolu skutečností rozhodných 

pro hospodaření s veřejnými prostředky včetně finanční podpory kontrolovaných osob, 

a to před poskytnutím finančních prostředků, v průběhu jejich použití a následně po jejich 
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použití. Tuto kontrolu označuje zákon jako veřejnosprávní kontrolu. Veřejnosprávní kontrolu 

koordinuje Ministerstvo financí České republiky. 

Veřejnosprávní kontrola je vykonávaná u organizačních složek státu, státních fondů 

 a u ostatních státních organizací. Je prováděna u poskytovatelů veřejné finanční podpory, 

s výjimkou územně samosprávních celků. Veřejnosprávní kontrola se realizuje u žadatelů 

o veřejnou finanční podporu a u příjemců této finanční podpory. 

Předmětem veřejnosprávní kontroly je prověřování a vyhodnocování přiměřenosti  

a účinnosti systému finanční kontroly nebo prověření skutečností rozhodných pro vynakládání 

veřejných prostředků včetně finanční podpory následně po jejím použití kontrolovanými 

osobami. 

Veřejnosprávní kontrola zahrnuje kontrolu hospodaření se všemi prostředky a dává 

důraz na jejich účelné, efektivní a hospodárné použití. 

Veřejnosprávní kontrola je prováděna jako : 

 předběžná veřejnosprávní kontrola 

předchází rozhodnutí o schválení použití veřejných prostředků formou veřejné podpory. 

Zahrnuje kontrolu podkladů předložených žadatelem a je zaměřena na prověřování 

skutečností, které jsou rozhodné pro vynakládání těchto výdajů, nebo pro jiná plnění. Dále 

zahrnuje posouzení, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolů 

veřejné správy a zda jsou v souladu s právními předpisy nebo jinými rozhodnutími 

o nakládání s veřejnými prostředky. 

 průběžná veřejnosprávní kontrola 

zahrnuje dodržování stanovených podmínek a postupů při uskutečňování, vypořádání 

a vyúčtování schválených operací. Přizpůsobování uskutečňovaných operací změnám 

ekonomických, správních, provozních a jiných podmínek a novým rizikům. Provádění 

včasných a přesných zápisů o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích 

a automatizovaných systémech. Zajišťování včasné přípravy stanovených finančních, 

účetních a jiných výkazů, hlášení zpráv. 

 následná veřejnosprávní kontrola 

prověřuje údaje o hospodaření s veřejnými prostředky, zda věrně zobrazují stav, pohyb 

a zdroje veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro 

uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky. Následnou 
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veřejnosprávní kontrolou je zjišťováno, zda jsou přezkoumávané operace v souladu 

s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy a uzavřenými smlouvami nebo jinými 

rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti 

a efektivnosti. Dále prověřuje, zda opatření přijatá příslušnými orgány veřejné správy včetně 

opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik, jsou kontrolovanými osobami plněny. 

3.1.2. Finanční kontrola dle mezinárodních smluv 
Finanční kontrola vykonávaná dle mezinárodních smluv, zahrnuje kontrolu hospodaření 

s poskytnutými zahraničními prostředky České republice. Kontrola je prováděna 

mezinárodními organizacemi, kterou vykonávají svými kontrolními orgány.  

3.1.3. Vnitřní kontrolní systém  
Vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy je zajišťován odpovědnými 

vedoucími zaměstnanci jako součást řízení orgánů veřejné správy. Vnitřní kontrolní systém 

musí včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika 

pro plnění schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy.  

Odpovědnost za vybudování vnitřního kontrolního systému, za organizování, řízení  

a zajištění přiměřenosti a účinnosti kontroly má v souladu se zákonem o finanční kontrole 

vedoucí orgánu veřejné správy.  

Řídící kontrola je uskutečňována jako kontrola předběžná, průběžná a následná řídící 

kontrola. Předběžná řídící kontrola se provádí u veškerých příjmů a výdajů. Při předběžné 

řídící kontrole se schvalovacími postupy posuzuje, zda plánované a připravované operace jsou 

v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy nebo jinými rozhodnutími 

o nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy. 

Předběžnou řídící kontrolu u příjmů po vzniku nároku zajistí ve své působnosti příkazce 

operace a hlavní účetní. [8]  

Příkazce operace svým schvalovacím postupem prověří: 

- správnost určení dlužníka, 

- výše nároku, 

- platnost nároku, 
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Hlavní účetní svým schvalovacím postupem prověří: 

- soulad podpisu příkazce operace v pokynu k plnění příjmů s podpisem uvedeným 

v podpisovém vzoru, 

- správnost určení dlužníka, 

- výši nároku, 

- splatnost vzniklého nároku ve vydaném pokynu k plnění veškerých příjmů, 

- jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu, zejména podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

- související účetní rizika, které se při uskutečňování operace mohou vyskytnout včetně 

přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. 

Předběžnou řídící kontrolu výdajů před vznikem závazku zajistí ve své působnosti 

příkazce operace a správce rozpočtu. 

Příkazce operace svým schvalovacím postupem prověří: 

- nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů 

a cílů, 

- správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů a opatření přijatých 

v mezích právních předpisů. Kritéria stanovená pro hospodárný, efektivní a účelný výkon 

veřejné správy. Postup a podmínky stanovené pro zadávání veřejných zakázek, 

- zda byla přijata opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních 

a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout, 

- zda byla připravovaná operace doložena věcně správnými a úplnými podklady, 

Správce rozpočtu svým schvalovacím postupem prověří, zda připravované operace: 

- byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění, a zda souhlasí jeho podpis 

na podkladu k připravované operaci souhlasí s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru, 

- je v souladu se schválenými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo 

jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky  

- odpovídá pravidlům pro financování činnosti organizační složky státu stanoveným 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

- byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování 

mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace. Zdroje 

financování činnosti v příslušném rozpočtovém roce,  potřebu zajištění zdrojů pro 
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financování činnosti tohoto orgánu v navazujícím rozpočtovém období, a zda byla 

stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik. 

Průběžná a následná řídící kontrola je zajišťována prostřednictvím vedoucích 

zaměstnanců organizačních útvarů nebo k tomu pověřených zaměstnanců, kteří zajišťují 

přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky. 

Pověření zaměstnanci se v rámci průběžné nebo následné řídící kontroly 

uskutečňovaných operací prověřují: 

- neoprávněné nakládání a ochranu majetku, 

- dlouhodobý majetek, jeho stav, udržování, způsob vyřazování a likvidaci dlouhodobého 

majetku, jeho evidence, úplnosti a průkaznosti záznamu o něm, zajištění podmínek pro 

jeho využití, uložení a ochranu, 

- stav zásob, jejich pohyb a využívání, správnost jejich evidence, úplnost a průkaznost 

záznamů o nich, inventarizaci zajišťování jejich ochrany, 

- výdaje a příjmy peněz za materiál, zboží, dlouhodobý majetek, poskytnutých nebo 

přijatých služeb a jiných plnění, 

- soulad výše příjmů a výdajů s doklady o závazcích nebo nárocích a se záznamy 

obsaženými v příslušných evidencích, 

- správu pohledávek včetně jejich vymáhání, důsledné vyřizování reklamací,  

- plnění závazků z hlediska jejich úhrady ve správné výši, 

- bezhotovostní styk, peněžní prostředky v hotovosti, ceniny, jejich evidenci, inventarizaci 

vypořádání rozdílů, 

- ochranu peněz v hotovosti, bezpečnou manipulaci s nimi, 

- bezpečné přesuny a úschovu peněz, 

- zpracování mezd a platů, 

- daňové agendy, agendu sociálního a zdravotního pojištění a jejich evidence, 

- zaznamenávání operací v účetnictví,  

- realizaci opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků, zejména plnění takových 

opatření, jejich cílem je včas odhalovat a znemožňovat uskutečňování nehospodárných, 

neefektivních a neúčelných operací nebo operací, které jsou v rozporou s právními 

předpisy. 
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Průběžná řídící kontrola je součástí finančního řízení a uskutečňuje se u všech operací 

v průběhu jejich uskutečňování při každodenní řídící a kontrolní práci vedoucích 

zaměstnanců.  

Následná řídící kontrola se provádí prostřednictvím vedoucích zaměstnanců  

a zaměstnanců pověřených. Zahrnuje prověřování, zkoumání a vyhodnocování údajů 

uvedených v evidencích a informačních systémech. 

O závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol zaměstnanci prověření vykonat 

kontrolu písemně informují vedoucího orgánu veřejné správy bezodkladně, nejpozději 

do jednoho měsíce od ukončení finanční kontroly. 

Za závažné zjištění se považuje:  

a/ zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním 

orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin 

b/ zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků 

v hodnotě přesahující 300.000,00 Kč.[8] 

3.1.4. Interní audit 
Uvnitř orgánu veřejné správy je zřízen interní audit, který je nezávislý a organizačně 

oddělený od řídících a výkonných struktur. Interní audit nezávisle a objektivně přezkoumává 

a vyhodnocuje operace. 

Útvar interního auditu nebo pověřený zaměstnanec je přímo podřízen vedoucímu orgánu 

veřejné správy a je funkčně nezávislý a organizačně oddělen od řídících výkonných struktur. 

Interní audit se vykonává v orgánu veřejné správy v souladu se střednědobým plánem, 

který stanoví priority a odráží potřeby veřejné správy z hlediska dosavadních výsledků 

činnosti a předpokládaných cílů a záměrů. 

3.2. Cíle finanční kontroly 
Finanční kontrola v orgánech veřejné správy je součástí finančního řízení orgánu 

veřejné správy zabezpečující řádné hospodaření s veřejnými prostředky a to včetně jejich 

organizačních složek a zřízených příspěvkových organizací. 

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě zavádí tuto směrnici vedoucí orgánu veřejné správy, stanovuje podmínky 
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pro provádění řídící kontroly, postupy při veřejnosprávní kontrole ve zřízené příspěvkové 

organizaci a u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory. 

Hlavními cíle finanční kontroly zajišťované orgánem veřejné správy jsou: 

- dodržování právních předpisů a opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy, 

v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění úkolů 

stanovených těmito orgány, 

- včasné a spolehlivé informování vedoucího orgánu veřejné správy o nakládání 

s veřejnými prostředky, o prováděných operacích o jejich průkazném účetním 

zpracováním za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů města, obce  

a příspěvkové organizace v souladu se stanovenými úkoly, 

- zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným 

nedostatkům zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným  

a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností. [8]  



Romana Mágrová: Kontrolní systémy ve VS se zaměřením na uplatňování kontroly na ÚP 

2010 14 

4. Finanční kontrola ve veřejné správě – úřad práce 

Finanční kontrola v orgánech veřejné správy je součástí finančního řízení organizace. 

V souladu se zákonem o finanční kontrole je nutné zavést směrnici o finanční kontrole, 

stanovit podmínky pro provádění řídící kontroly v organizaci a postupy při veřejnoprávní 

kontrole u žadatelů a příjemců veřejné podpory. 

4.1. Úřady práce  
Úřady práce jsou správními celky, které zajišťují zpracování koncepce vývoje 

zaměstnanosti. Úřady práce sledují a vyhodnocují situaci na trhu práce. Ve svém správní 

obvodu přijímají opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce.  

Organizační struktura úřadů práce je rozdílná, v zásadě se dělí na odbory a pobočky. 

Odbory a pobočky jsou děleny na oddělení a referáty. V České republice je 77 úřadů práce a 

v souvislosti s ustanovením krajských orgánů územní samosprávy získalo 14 úřadů práce 

pověření výkonem činnosti krajských koordinátorů pro realizaci státní politiky zaměstnanosti 

v územním obvodu kraje. Pro objektivní posouzení potřeb a nároků v oblasti zaměstnanosti 

v rámci kraje jsou v každém kraji u pověřených úřadů práce, s výjimkou Úřadu práce hl. 

města Prahy, zřízeny Rady ředitelů. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky bylo zřízeno s účinností od  

1. července 1990 zákonem České národní rady č. 203/1990 Sb. o změnách a působnosti 

ministerstev České republiky jako ústřední orgán státní správy České republiky. Úřady práce 

jsou řízeny Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. 

Úřady práce jsou rozpočtovou organizací a svou činnost provádí dle zákona  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších zákonů. Dle uvedeného zákona jsou 

finanční prostředky státního rozpočtu poskytovány a následně čerpány na účely státní politiky 

zaměstnanosti, což je aktivní politika zaměstnanosti, pasivní politika zaměstnanosti 

a příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Rozpočet finančních 

prostředků na realizaci politiky zaměstnanosti je stanoven jako rozpočet běžných výdajů  

a tudíž veškeré výdaje jsou posuzovány jako čerpání běžných výdajů.  

Při čerpání prostředků na realizaci státní politiky zaměstnanosti je třeba dodržovat zákon 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné právě v platném znění, včetně prováděcí 
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vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

v platném znění a nařízení komise č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 

Smlouvy o ES prohlašují kategorie podpory za slučitelné se společným trhem. 

4.1.1. Finanční prostředky úřadů práce – aktivní politika zaměstnanosti 
APZ je financována z prostředků státního rozpočtu a hospodaření s těmito účelově 

určenými prostředky se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čerpání příspěvků 

na APZ v jednotlivých letech je limitováno přiděleným rozpočtem daného úřadu práce. 

Příspěvky nelze poskytovat organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím. 

Na příspěvky z rozpočtu APZ není právní nárok. Úřady práce může zaměstnavateli 

poskytnout veřejnou podporu jen na základě písemné dohody. Finanční prostředky státní 

politiky zaměstnanosti lze použít v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na nástroje, opatření 

a oblast podpory, jimiž se realizují: 

- rekvalifikace, 

- veřejně prospěšné práce, 

- společensky účelná pracovní místa, 

- podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pracovní rehabilitace osob 

se zdravotním postižením, chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna, 

- ostatní podpora zaměstnanosti,  

- cílené programy k řešení zaměstnanosti,  

- aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená:  

 příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na jiný podnikatelský program, 

 ověřování nástrojů a opatření APZ, 

 nákup služeb, 

V rámci programů a projektů ESF lze finanční prostředky v souladu s metodikou 

znatelnosti výdajů použít na následující nástroje aktivní politiky zaměstnanosti: 

- rekvalifikace 

- veřejně prospěšná práce, 

- ostatní podpora zaměstnanosti, 

- cílené programy k řešení zaměstnanosti, 

- APZ jinde nezařazená: 
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 další příspěvky v rámci APZ – doprovodná opatření v rámci projektů ESF, 

 ověřování nástrojů a opatření APZ, 

 nákup služeb – konzultační a poradenské služby včetně právních poradenských služeb.  

Pověřené úřady práce, které jsou pověření výkonem činnosti krajských koordinátorů pro 

realizaci státní politiky zaměstnanosti v územním obvodu kraje. rozdělují a rovněž kontrolují 

čerpání prostředků na realizaci projektů financovaných z ESF. Kontrola prostředků ESF jsou 

rovněž prováděny dle zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů. Veřejné finanční prostředky úřad práce poskytuje příjemcům a to jak 

fyzické osobě tak právnické osobě na základě žádosti o poskytnutí příspěvku na uvedené 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.  

U kontrol využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou zjišťována porušení 

podmínek uzavřených dohod a porušení rozpočtové kázně Při nedodržení podmínek 

poskytnutých příspěvků nebo nevrácení příspěvku ve stanovených termínech úřadem práce 

ve smyslu § 44, odstavec 2, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů je příjemce veřejných prostředků, fyzická nebo právnická 

osoba, která porušila rozpočtovou kázeň je povinna provést odvod prostřednictvím místně 

příslušného finančního úřadu. Při porovnání počtu provedených veřejnoprávní kontrol úřady 

práce a počtu zjištěných porušení dohod nemůžeme jednoznačné říci, že počet zjištěných 

porušení je přímo odvislý na počtu provedených kontrol. V roce 2007 bylo zkontrolováno 

úřady práce 3 479 dohod SÚPM a bylo zjištěno celkem 236 porušení těchto dohod. V roce 

2008 bylo provedeno úřady práce 5 329 kontrol u nástroje SÚPM a zjištěno 

359 porušení uvedených dohod. 

Obrázek č. 2 nám ukazuje, počet provedených veřejnosprávních kontrol jednotlivých 

nástrojů APZ, provedené úřady práce v roce 2007 a roce 2008. Z přehledu je patrné, že v roce 

2007 úřady práce provedly větší počet finančních kontrol nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. V roce 2007 bylo úřady práce provedeno více kontrol u rekvalifikací. V roce 

2008 byl proveden větší počet kontrol u zřízení společenský účelného pracovního místa 

(SÚPM) a zřízení veřejně prospěšných prací. 
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Souhrnný přehled kontrolovaných dohod za rok 2007 a 2008
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Obrázek č. 2 Souhrnný počet kontrolovaných dohod za rok 2007 a 2008 

Zdroj: MPSV ČR, vlastní zpracování 

 

U obrázku č. 3 je zřejmé, že u provedených kontrol v roce 2007 a 2008 u dohod nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2007 bylo zjištěno větší množství porušení dohod než 

tomu bylo v roce 2008. V roce 2007 odhalily úřady práce souhrnně více počet porušení dohod 

než tomu bylo v roce 2008 i když celkově bylo provedeno více kontrol. 
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Souhrnné porušení dohod za rok 2007 a 2008
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Obrázek č. 3 Souhrnné porušení dohod za rok 2007 a 2008  

Zdroj: MPSV ČR, vlastní zpracování 

4.1.2. Finanční prostředky – pasivní politika zaměstnanosti 
Finanční prostředky státní politiky zaměstnanosti lze použít v rámci pasivní politiky 

zaměstnanosti na: 

- podporu nezaměstnanosti poskytovanou uchazeči o zaměstnání, 

- podporu poskytovanou uchazečům při rekvalifikaci zabezpečovanou úřadem práce, 

- podporu při rekvalifikaci osobám se zdravotním postižením zařazeným do pracovní 

rehabilitace v rámci speciálních rekvalifikačních kurzů, 
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- úhradu nákladů na poštovné služby peněžních ústavů spojených se stanovením  

a vyplácením podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 

- poštovné spojené se zasláním rozhodnutí o podpoře, popřípadě změnou podpory, poplatek 

poště za projednání reklamace doručení podpory,  

- poplatky za poštovní poukázky při posílání podpory poštou a poplatky u  peněžních 

ústavů, 

- úhradu nákladů na posouzení zdravotního stavu fyzických osob, 

-  platba faktury za nákup služeb ve výši stanoveném ministerstvem zdravotnictví 

pro specifické zdravotní výkony, 

- zdravotní prohlídky v rozsahu potřebném pro vyhledávání nového zaměstnání, 

rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace v rámci APZ, 

- příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se  

o příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávající více než 50% občanů se zdravotním 

postižením, neinvestiční nedotační transfer podnikatelským subjektům a neinvestiční 

nedotační transfer neziskovým a organizacím. 

4.1.3. Poskytování finančních příspěvků na realizaci APZ 
Cílem úřadů práce je finančně podpořit zaměstnavatele, kteří přijímají do pracovního 

poměru takové uchazeče o zaměstnání, při jejichž pracovním uplatnění je použití finančního 

příspěvku nezbytné. Při poskytování finančních příspěvků úřady práce soustředí pozornost 

především na uchazeče, u nichž dochází ke kumulaci různých handicapů na trhu práce, 

což může být zhoršený zdravotní stav, dlouhodobá nezaměstnanost, vyšší věk uchazeče, 

bydliště v mikroregionu s vysokou nezaměstnanost. 

Při realizaci APZ jsou stanovena kritéria, vycházející s dlouhodobé situace na trhu práce 

v oblasti vzniku pracovních příležitostí a ze struktury uchazečů evidovaných  úřadem práce 

Dlouhodobě nepříznivá situace na trhu práce si vyžaduje pružný a efektivní systém aktivní 

politiky zaměstnanosti při zajištění kritérií 3E. 

Aby byla zajištěna hospodárnost, je nutné poskytnout takovou výši příspěvku, která 

dostatečně motivuje zaměstnavatele k zaměstnání uchazečů, kterým nelze jiným způsobem 

zajistit zaměstnání. 
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Efektivní využití finančních prostředků je takové využití prostředků APZ, kterým lze 

dosáhnout maximálního přínosu. Za přínos se považujeme vyřešení složitých a náročných 

problémů, které by bez použití prostředků APZ vyřešeny nebyly. 

Účelné je takové využití prostředků APZ, které zajistí optimální dosahování cílů 

při plnění stanovených úkolů. Při doporučování nejvhodnějšího nástroje APZ vycházet 

se stavu, který bude nejúčelněji naplňovat cíle stanovené úřadem práce při umisťování 

uchazečů na trhu práce. 

Pro poskytnutí finančních prostředků úřady práce vycházejí z minimální mzdy  

a průměrná mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku. 

Aby úřady práce zjistily vhodné zaměstnání pro různé skupiny uchazečů jsou využívány 

různé nástroje APZ. Mezi úkoly úřadů práce patří především sledovat a vyhodnocovat situaci 

na trhu práce. Úřady práce při kontrole využívání prostředků poskytnutých na realizaci 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších forem podpory zaměstnanosti, postupují dle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. 

4.1.4. Porušení rozpočtové kázně 
Za neoprávněně použité finanční prostředky se považují ty finanční prostředky,  

u kterých je stanoveno omezení použitelnosti tím že je dán určitý účel, nebo je stanoveno 

období použití prostředků, popřípadě jsou stanoveny jiné podmínky pro použití finančních 

prostředků. [9] 

O zadržených finančních prostředcích hovoříme tehdy, kdy územní samosprávný celek 

si neoprávněně ponechá poskytnuté finanční prostředky, v případě, kdy je má odvést 

do státního rozpočtu nebo státního fondu a také v tom případě, kdy tuto povinnost nesplní 

v daném čase. Odvod za porušení rozpočtové kázně s prostředky státu ukládá finanční úřad, 

v jehož obvodu územní působnosti má fyzická osoba, právnická nebo organizační složka státu 

trvalý pobyt nebo sídlo. Tyto finanční prostředky vymáhá celní úřad  

4.2. Region Most 
Okres Most je okresem Ústeckého kraje. Rozlohou je okres Most druhým nejmenším 

okresem v Ústeckém kraji. Na severní straně je chráněn Krušnými horami se severozápadní 
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hranicí s Německem. Na této hranici se nachází pouze jeden přechod, omezuje vzájemný 

příhraniční rozvoj, v oblasti turistiky, kultury, vzdělání, ekonomiky dopravy a podobně. 

Okres Most patří počtem obyvatelstva k nejmenším, ale nejlidnatějším okresům v České 

republice. Město Most je členem sdružení Euroregionu Krušnohoří Sdružení tvoří na české 

straně obce a města okresů Most, Chomutov, Louny, část Teplicka a Litoměřicka. 

Na německé straně okresy Střední Krušnohoří, Annaberg, Stollberg a Freiberg. Hlavním 

cílem sdružení je odstranění hranic jako překážek společného rozvoje. Obrázek č. 4 

znázorňuje administrativní členění okresu Most. 

  

Obrázek č. 4. Administrativní členění okresu Most 

Zdroj: Úřad práce v Mostě 

 

Ke dni 1. 3. 2001, kdy proběhlo sčítání lidu, na Mostecku žilo 117 196 obyvatel. 

Oproti minulému sčítání lidu počet obyvatel klesl o 2,5 %. Okres Most se vyznačuje velkou 

hustotou obyvatel na km2 je ze sedmi okresů Ústeckého kraje s nejvyšším podílem obyvatel 

žijících ve městech. 
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Důležitým odvětvím je chemický průmysl, zastoupený zejména společností Unipetrol 

Orlen group. Společnost je druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu a největším 

petrochemickým podnikem v ČR. Nejvíce průmyslu je soustředěno v oblasti mezi městy Most 

a Litvínov, kde sídlí jmenovaná společnost. Na celkové zaměstnanosti se dále významně 

podílí zpracovatelský průmysl , který je zastoupený zejména společností Česká rafinérská a.s. 

Charakter těchto odvětví vyvolává značné nároky na dopravu. V okrese je dopravní 

infrastruktura na dobré úrovni, avšak předpokladem pro hospodářský, a tím i sociální rozvoj 

oblasti, je modernizace stávajících a stavba nových dopravních spojení – to se týká jak 

silniční dopravy, dokončení dálnice D8, rychlostní komunikace R7 Louny–Most–Chomutov, 

tak i modernizace dopravy železniční.  

Mostecko zůstává v ústraní zájmu velkých zaměstnavatelů i přesto, že průmyslové zóny 

jsou již připravené a noví investoři by svými novými výrobními kapacitami mohli zvýšit 

nabídku pracovních míst. Tabulka č.1 znázorňuje vývoj počtu zaměstnavatelů v okrese Most 

za období roku 2008 a 2009. 

 

Tabulka č. 1 Vývoj počtu zaměstnavatelů 

Zaměstnavatelé Stav k 
31.12.2008 

Stav k 
31.12.2009 

Zaměstnavatele se stavem nad 25 zaměstnanců 
 257 

2 175 Zaměstnavatelé v drobném a středním podnikání /se stavem do 25 
zaměstnanců/ 

 
2 006 

Celkový počet zaměstnavatelů 2 263 2 175 

 
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2009, Úřad práce Most 

 

4.2.1 Úřad práce v Mostě 
Úřad práce v Mostě byl zřízen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR zakládací 

listinou ze dne 17. 9. 1990. Rozhodnutím MPSV ze dne 1. 6. 1998 byla doplněna a změněna 

na zřizovací listinu. 
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4.2.2. Hospodaření Úřadu práce v Mostě 
Hospodaření Úřadu práce v Mostě a z něho vyplývající systém vedení účetnictví  

a vnitřní kontrolní systém, jsou upraveny: 

- ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb.,účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou územními samosprávními celky, příspěvkovými organizacemi, 

státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů 

- českými standardy č. 501 až 522, 

- zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací 

s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb., 

- vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- zákonem 262/2006 zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně  některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., 

- vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku. 

V čele Úřadu práce v Mostě je ředitel úřadu. Řediteli úřadu práce přísluší schvalovat 

postupy předběžné řídící kontroly, a to schvalování v působnosti příkazce operace. 

Úřad práce Mostě se dělí na odbory. Vedoucí odborů úřadu práce v Mostě jsou pověřeni 

ředitelem úřadu a přímo odpovědni za věcnou správnost a přípustnost operací zachycovaných 

v účetních dokladech. Při nařizování a schvalování operací musí vedoucí zaměstnanec dbát, 

aby rozpočtové výdaje a příjmy byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními 

předpisy. 
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4.2.3 Finanční kontrola na Úřadu práce v Mostě 
Finanční kontrolou se úřady práce nezabývají od svého prvopočátku, ale až od roku 

2001. Následující kapitoly pojednají o výkonu finanční kontroly v praxi a její provádění bude 

popsáno z pohledu Úřadu práce v Mostě, jež je státní organizací a hospodaří se státními 

prostředky, na něž se finanční kontrola především vztahuje. 

Systém finanční kontroly na Úřadě práce v Mostě, je zapracován do vnitřních směrnic 

Úřadu práce v Mostě a to do Směrnice o oběhu účetních dokladů, Směrnice o vnitřních 

kontrolách a Směrnice o vnějších kontrolách, tak jak říká zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční 

kontrole ve veřejné správě v platném znění. Dispoziční oprávnění náleží zásadně uvedeným 

zaměstnancům a v jejich nepřítomnosti určenému pracovníkovi. Evidence zaměstnanců 

pověřených dispozičním oprávnění případně jejich zmocněnců je stanovena ve “Směrnici o 

oběhu účetních dokladů“, jejíž součástí jsou podpisové vzory zaměstnanců. Finanční kontrola 

na úřadu probíhá následujícím. způsobem 

4.2.4. Přezkušování, schvalování a zpracování účetních dokladů 
Veškeré účetní doklady musí být před jejich zaúčtováním přezkoušeny, včetně 

schvalovacích postupů v rámci předběžné řídící kontroly - příkazce operace, správce operace 

a hlavní účetní. Zaměstnanci, kteří vyhotovují účetní doklady nebo se podílejí na jejich oběhu 

a zpracování jsou povinni je přezkoušet: 

a/ z hlediska věcné správnosti 

přezkušování z věcné správnosti se musí provádět u každé hospodářské operace, kterou je 

ovlivňován stav a pohyb na majetkových a výsledkových účtech. Věcným přezkušováním 

se ověřuje a kontroluje právní opodstatněnost, správnost použití rozpočtových prostředků 

a soulad s právními předpisy a schválenými dohodami 

b/ z hlediska formální správnosti 

formálním přezkoušením se rozumí kontrola předepsaných náležitostí pro účetní doklady, 

což je název účetního dokladu, popis operace, peněžní údaj, údaj o množství, datum 

vyhotovení dokladu, podpis pracovníka, který doklad přezkoušel, datum provedení operace 

nespadá-li do účetního období, do něhož se musí účetní doklad zúčtovat 

c/ ověření výdaje před úhradou 

výdaje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti včetně cílených programů, § 78 zákona  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Věcné výdaje rekomendace a finanční podpory tvorby 
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pracovních míst a na rekvalifikace nebo školení zaměstnanců dle Programu pro podporu 

tvorby nových pracovních sil v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností. [11] 

4.2.5. Schvalovací postup při předběžné řídící kontrole 
Za správnost operací zachycovaných na účetních dokladech jsou přímo odpovědni 

zaměstnanci, kteří provedení těchto operací v rámci své pravomoci nařídili. Tito zaměstnanci 

jsou povinni zabezpečovat kontrolu jejich plnění. 

4.2.6. Schvalovací postup při nároku – příjem 
Před vznikem nároku příjmu prověří příkazce ve své působnosti soulad a správnost 

připravované operace s úkoly, záměry a cíly Úřadu práce v Mostě, dodržení právních 

předpisů, hospodárnost, efektivnost a účelnost. Dále přijme opatření k vyloučení rizik  

a doloží věcně správnými a úplnými doklady. 

Po vzniku nároku příjmu prověří správce rozpočtu ve své působnosti správnost určení 

dlužníka, výši a splatnost dluhu. 

Hlavní účetní prověří ve své působnosti soulad podpisu příkazce dle podpisového vzoru, 

správnost určení dlužníka, výši dluhu a splatnost. Prověří soulad se zákony, (například 

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví). V případě, že zjistí nedostatky v připravované 

operaci, hlavní účetní ji pozastaví a písemně oznámí důvod pozastavení. 

O pozastavení operace vyrozumí příkazce operace. Písemné vyrozumění musí obsahovat 

důvod pozastavení operace. [11] 

4.2.7. Schvalovací postup před vznikem závazku 
Příkazce před vznikem operace prověří zda je operace nezbytná  vzhledem k cílům, 

úkolům a záměrům úřadu práce. Prověří právní předpisy, hospodárnost, efektivnost  

a účelnost operace a vyloučí rizika Dále doloží operaci správnými, úplnými doklady  

a označením příslušného limitu. Nakonec operaci potvrdí svým podpisem a předá správci 

rozpočtu. 

Správce rozpočtu v rámci své činnosti zjistí, zda byla operace ověřena příkazcem 

operace a zda je operace v souladu se schválenými programy, smlouvami a rozhodnutími  

a prověří rizika operace. Podpis správce rozpočtu je dokladem o zajištění finančního krytí 

finančního závazku a navržené výši a předpokládaném termínu plnění. 
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4.2.8. Schvalovací postup po vzniku závazku - finanční fáze  
Příkazce prověří správnost určení závazku, soulad výše závazku s individuálním nebo 

limitovaným příslibem. Dále vystaví pokyn a předá jej spolu s doklady hlavní účetní  

k zajištění platby.  

Hlavní účetní prověří soulad podpisu příkazce s uvedeným podpisovým vzorem, soulad 

údajů věřitele nebo odběratele, výši a splatnost vzniklého závazku. Hlavní  účetní musí 

prověřit zda se jedná o operaci s individuálním nebo limitovaným příslibem a prověřit soulad 

pokynu příkazce operace k zajištění platby s limitovaným příslibem pro určené období. 

Shledá-li hlavní účetní, že je vše v pořádku, předá příkaz k platbě potvrzený svým podpisem 

k zajištění platby ve výši splatného závazku. Tyto operace je nutné provést při předběžné 

řídící kontrole. Po operacích předběžné řídící kontrole následuje řídící kontrola průběžná, což 

je kontrola činností v průběhu operace, která zajišťuje úplný a přesný průběh operací  

v návaznosti na předem dohodnuté smluvní či jiné podmínky, až do jejich konečného 

vypořádání a vyúčtování. 

4.2.9. Průběžná a následná řídící kontrola 
Průběžná řídící kontrola je vykonávána vedoucími odborů Úřadu práce v Mostě, 

příkazci operací, správcem rozpočtu, hlavní účetní nebo jinými pověřenými zaměstnanci na 

základě ročního plánu řídících kontrol. 

O provedením každé operace je pořízen záznam o provedení průběžné řídící kontroly 

a je součástí průvodního listu, tzv. „košilky“ 

Příkazce operace, což jsou v převážné většině vedoucí odborů Úřadu práce v Mostě, 

uplatní průběžnou řídící kontrolu při posuzování správnosti výše vykazovaných nákladů či 

fakturovaných částek, při úhradě plnění a proplácení nákladů, při kontrole termínů plnění v 

návaznosti na smluvní ujednání. 

Správce rozpočtu provádí průběžnou řídící kontrolu čerpání rozpočtových prostředků 

průběžně v plánovaných termínech, při předkládání změn rozpočtu a při realizaci 

rozpočtových opatření. 

Hlavní účetní provádí průběžnou řídící kontrolu při účtování jednotlivých dílčích 

finančních operací. Kontroluje zejména, zda jsou dodržovány platební nebo splátkové 
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kalendáře, zda předložené doklady k zaúčtování mají všechny předepsané náležitosti a jsou 

schváleny odpovědnými příkazci operací a správcem rozpočtu. 

Z průběžné řídící kontroly provedené na vzorku operací je pořízen Záznam z průběžné 

řídící kontroly obsahující informaci o tom, co bylo kontrolováno, včetně uvedení metody 

výběru vzorku, kdy a kým byla provedena kontrola, jaká jsou zjištění. V případě zjištěných 

nedostatků jaká byla uložena nápravná opatření, kým mají být vykonána a do kdy. Průběžná 

kontrola končí v okamžiku prověření splnění nápravných opatření, o čemž je v záznamu 

proveden zápis. O provedení průběžné řídící kontroly na vzorku operací jsou informováni 

pracovníci dotyčného odboru. V případě zjištění vážných nedostatků nebo zjištění 

dotýkajících se činnosti dalších odborů, je záznam z průběžné řídící kontroly bezodkladně 

předán řediteli ÚP spolu s popisem příčin, možných dopadů na chod úřadu práce a s návrhem 

opatření pro odstranění nedostatků nebo zkvalitnění součinnosti jednotlivých odborů. 

Následná řídící kontrola zahrnuje kontrolu po ukončení a následném vyúčtování 

finančních operací. Cílem je zjistit, zda údaje o hospodaření s veřejnými prostředky uvedené 

v účetnictví, údaje uvedené ve výkazech o hospodaření a údaje uvedené v evidenci majetku 

věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných finančních prostředků a zda tyto údaje 

odpovídají skutečnostem rozhodným při hospodaření s veřejnými finančními prostředky. 

O provedení následné řídící kontroly je proveden Záznam z následné řídící kontroly 

s členěním obdobným jako u záznamu z průběžné řídící kontroly. O výsledcích následné 

řídící kontroly provedené vedoucím odboru nebo jiným k tomu pověřeným zaměstnancem 

jsou informováni pracovníci dotyčného odboru. V případě zjištění vážných nedostatků nebo 

zjištění dotýkajících se činnosti dalších odborů, je záznam z následné řídící kontroly 

bezodkladně předán řediteli úřadu práce spolu s popisem příčin a možných dopadů ve vztahu 

k nadřízeným složkám úřadu práce či kontrolním orgánům. Součástí tohoto záznamu je návrh 

opatření pro odstranění nedostatků, zamezení opakování chyb a zkvalitnění součinnosti 

jednotlivých odborů. 

4.2.10. Veřejnosprávní kontroly 
Veřejnosprávní kontrolou Úřad práce v Mostě zajišťuje prověřování rozhodných 

skutečností o použití veřejných prostředků poskytovaných žadatelů respektive příjemcům 

veřejné podpory ze státního rozpočtu. Veřejnoprávní kontrolu řídí a metodicky řídí 

Ministerstvo financí České republiky. 



Romana Mágrová: Kontrolní systémy ve VS se zaměřením na uplatňování kontroly na ÚP 

2010 28 

Veřejnosprávní kontrola je prováděna ve třech etapách: 

- před uskutečněním rozhodnutí o jejich poskytnutí, tak zvanou administrativní 

kontrolou,která je prováděna na odboru trhu práce – předběžná veřejnosprávní kontrola 

- průběhu čerpání finančních prostředků – taktéž prováděnou odborem trhu práce, tak 

zvanou - průběžnou veřejnosprávní kontrolu  

- po vyúčtování příslušných operací , prováděnou odborem kontroly úřadu práce, což 

je – kontrola veřejnosprávní následná. 

Veřejnosprávní kontroly jsou prováděny na základě plánu veřejnosprávních kontrol 

zpracovaný pro každý odbor. Kromě plánovaných kontrol provádějí odbory také kontroly nad 

rámec plánu kontrol na základě vlastního podnětu, výsledku jiných kontrol či na příkaz 

ředitele úřadu práce. 

Cílem předběžné veřejnosprávní kontroly je prověřit úplnost a platnost podkladů 

předložených žadateli v řízení o poskytnutí příspěvku APZ či jiné finanční podpory. Je nutné 

zajistit soulad s úkoly a cíly úřadu práce a zabezpečit dodržení právních předpisů před 

uzavřením dohody. 

Zjištění nedostatků při průběžných veřejnosprávních kontrolách dosahující charakteru 

porušení podmínek dohod, předají svá zjištění odpovědné odbory úřadu práce, finančnímu 

úřadu, případně VZP, OSSZ a OIP. Zjištění následných veřejnosprávních kontrol projednává 

komise kontrolní, která navrhuje řediteli úřadu práce předání oznámení o porušení podmínek 

dohod dalším správním orgánům. O návrzích komise rozhoduje ředitel úřadu práce.Při 

průběžné veřejnosprávní kontrole je u poskytovatelů služeb zaměstnanosti a příjemců z APZ 

v době čerpání veřejných prostředků prověřováno dodržování podmínek stanovených 

v dohodách uzavřených úřadem práce. 

Následnou veřejnosprávní kontrolu vykonává úřad práce po vyúčtování operací, 

to znamená po vypořádání dohod o využití nástrojů APZ. Cílem je prověřit, zda schválené 

operace proběhly v souladu s uzavřenými dohodami, zda příjemci naplňovali při jejich plnění 

kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a zda záznamy o hospodaření s prostředky 

poskytnutými úřadem práce odpovídají skutečnosti.  

S výsledky všech následných veřejnosprávních kontrol je seznamována kontrolní 

komise, jejíž členem je i zástupce odboru trhu práce, čímž je zajištěn přenos informací. [11] 
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5. Vyhodnocení 

Na aktivní politiku zaměstnanosti  Úřad práce v Mostě v roce 2009 vydal ze svého 

rozpočtu 37 045 674,42 Kč. Rozpočet na rok 2009 byl stanoven ve výši 37 550 000,00 Kč, 

bez prostředků Evropského sociálního fondu a Programu na podporu regionů nejvíce 

postižených nezaměstnaností. Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti jsou efektivně a 

účelově investované prostředky státního rozpočtu, znamenaly vytvoření pracovních 

příležitostí pro stovky lidí. Finanční prostředky byly také využívány na další vzdělávání 

uchazečů o zaměstnání formou rekvalifikačních kurzů. Rekvalifikační kurzy znamenají pro 

uchazeče o zaměstnání zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a tím i zvýšení jejich 

možnosti zaměstnání. Tyto prostředky byly taktéž  využívány k financování motivačních 

kurzů, jejichž cílem je zvýšení motivace uchazeče o zaměstnání při získávání zaměstnaní. 

Nepříznivé hledisko v oblasti výdajů na politiku zaměstnanosti je navýšení podílu 

pasivní politiky zaměstnanosti, který převýšil 50 %. V roce 2009 byl poznamenán značným 

nárůstem nově se evidujících uchazečů o zaměstnání.V objemu prostředků na aktivní politiku 

zaměstnanosti jsou zahrnuty i prostředky na podporu zaměstnanosti v rámci „Programu na 

podporu zaměstnanosti v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností!“ a prostředky 

Evropského sociálního fondu. 

Kromě klasických nástrojů aktivní politiky hodnotí úřad práce velice kladně „Program 

podpory nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností“. Tento 

program pomáhá zvýšit atraktivnost našeho regionu, který je pro investory značně 

poznamenám a spolu s investičními pobídkami je nadějí pro na zlepšení situace 

v nezaměstnanosti. Veřejné finanční prostředky byly využívány na vzdělávání uchazečů o 

zaměstnání formou rekvalifikačních kurzů, které znamenají zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti na trhu práce a tím i zvýšení jejich zaměstnatelnosti V neposlední řadě 

byly veřejné prostředky využívány k financování motivačních kurzů, jejich cílem je zvýšení 

motivace uchazečeo zaměstnání při získávání zaměstnání. 

V tabulce č. 4 je přehled čerpání finančních prostředků, které úřad práce vynaložil při 

realizaci aktivní politiky zaměstnanosti v období 2008 -2009. V roce 2009 Úřad práce 

v Mostě vynaložil o 19 527 000 Kč více než v roce 2008. 
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Tabulka č. 2: Výdaje APZ dle jednotlivých nástrojů včetně závazků z minulého období 
 (v tis. Kč) 

 

 
Nástroj APZ Rok 2008 Rok 2009 

SÚPM zřízená zaměstnavateli  1 560 1 250 
SÚPM vyhrazená zaměstnavateli 10 143 3 239 
SÚPM zřízená uchazeči o zaměstnání - SVČ  1 737 3 377 
SÚPM – OP LZZ  3 176 23 137 
SÚPM zřízená uchazeči o zaměstnání – SVČ  0 325 
veřejně prospěšné práce 23 090 7 983 
veřejně prospěšné práce – OP RLZ  1 076 1 948 
veřejně prospěšné práce – OP LZZ  703 25 118 
chráněné dílny a pracoviště pro občany se ZP  5 651 12 770 
rekvalifikace  13 372 6 005 
poradenství  0 2 024 
rekvalifikace – OP LZZ  0 5 837 
překlenovací příspěvek  220 zrušen 
příspěvek na dopravu zaměstnanců  0  
příspěvek na zapracování 0 0 
příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 0 0 
cílené programy k podpoře zaměstnanosti §  0 0 
programy tvorby nových pracovních míst  236 11 000 
Příspěvek zaměstnavateli na úhradu nákladů odborného Nebyl 

realizován 2 076 rozvoje zaměstnanců – „Vzdělávejte se!“ – OP RLZ 
Příspěvek zaměstnavateli na úhradu nákladů odborného Nebyl 

realizován 2 491 rozvoje zaměstnanců – „Vzdělávejte se!“ – OP LZZ 
Evropský sociální fond 1 569 4 146 
Rezervní fond 0 0 
Ostatní (semináře, expertízy apod.)  840 114 
celkem  93 373 112 900 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2009 
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6. Závěr 

Pojem kontroly nebyl jednoznačně definován, kontrola byla v minulosti chápána jako 

činitel rovnováhy mezi stavem žádoucím a skutečným. Pokud vycházíme z definice 

kontroly znamená to, že každý proces, je podmíněn kontrolou směřující k odstranění 

rozdílů mezi skutečností a stavem žádoucím.  

Veřejná kontrola je charakteristická pro oblast veřejné správy, samosprávy 

a státní správy. Veřejná kontrola znamená kontrolu veřejných rozpočtů ve veřejném zájmu 

a v zájmu občana. Pro veřejnou kontrolu je důležitá zpětná vazba, prostřednictvím které 

chtějí být občané informováni o výsledcích hospodaření. Cílem veřejné kontroly je  

o úrovni hospodaření s veřejnými rozpočty občany informovat.  

Vstupem České republiky do Evropské unie byl přijat zákon o finanční kontrole 

ve veřejné správě z důvodu absence úpravy systému finanční kontroly ve vztazích 

nadřízenosti a podřízenosti. ve veřejné správě a chybějících vnitřních kontrolních útvarů ve 

správních úřadech. Také vzhledem k tomu, že Evropská unie, která přiděluje strukturální 

fondy a jiné dotace chce vidět, že Česká republika umí s  poskytnutými finančními 

prostředky nakládat efektivně, hospodárně a účelně a že finanční prostředky požaduje 

oprávněně  

Úřady práce jako organizační složka státu, která hospodaří s prostředky aktivní 

politiky zaměstnanosti, pasivní politiky zaměstnanosti i s prostředky na běžnou provozní 

činnost, postupuje dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Při poskytování 

jakékoliv finanční podpory fyzické osobě nebo právnické osobě, před uzavřením dohody, 

smlouvy, popřípadě vydáním rozhodnutí musí úřady práce postupovat v souladu se 

zákonnými předpisy. Musí být provedeny schvalovací postupy předběžné řídící kontroly 

před vznikem závazku, a to schválení v působnosti příkazce operace, správce rozpočtu dle 

příslušných dispozičních opatření. Úřad práce odpovídá za provádění veřejnoprávních 

kontrol, plnění závazků plynoucí z dohod v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. 

Veřejnoprávní kontrolu zajišťuje úřad práce prověřováním rozhodných skutečností o 

použití veřejných prostředků žadatelům veřejné finanční podpory ze státního rozpočtu. 

Jedním z hlavních cílů úřadů práce je finančně podpořit zaměstnavatele, kteří 

přijímají do pracovního poměru takové uchazeče o zaměstnání, při jejichž pracovním 
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uplatnění je použití finančního příspěvku motivující. Při poskytování finančních příspěvků 

se úřady práce musí zaměřit především na preventivní opatření při výkonu své činnosti, 

což je vymezení kompetencí zodpovědných zaměstnanců úřadu práce, především příkazce 

operace, hlavního účetního a správce rozpočtu. Správné vymezení kompetencí 

jednotlivých odpovědných zaměstnanců úřadu práce se zamezí uzavírání neefektivních 

smluv a výkon neefektivních operací.  
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Příloha č. 1 

 
Příklady organizací – poskytovatelů veřejných služeb[6] 

Neziskový veřejný sektor základní zákon č. - Sb.   
Organizační složky státu a  218/2000 rozpočtová pravidla  
územních samosprávních celků 250/2000 rozpočtová pravidla ÚSC 
       
Příspěvkové organizace státu a 218/2000 rozpočtová pravidla  
územní samosprávních celků 250/2000 rozpočtová pravidla ÚSC 
       
Obce   128/2000 o obcích   
Svazky obcí  128/2000 o obcích   
Kraje   129/2000 o krajích   
Česká televize  483/1991 o České televizi  
       

Neziskový  soukromý sektor základní zákon č. - Sb.   
Občanská sdružení  83/1990 o sdružování občanů  
Obecně prospěšné společnosti 248/1995 o o.p.s.   
Nadace a nadační fandy 227/1997 o nadacích a nadačních fondech  
Církve a náboženské společnosti 3/2002 o svobodě náboženského vyznání… 
Politické strany a politická hnutí 340/2000 o sdružování v politických stranách 
Veřejná vysoká škola  111/1998 o vysokých školách  
Profesní komory   soubor zákonů o profesních komorách 
       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 

 
Kritéria pro poskytování příspěvků z prostředků APZ pro rok 2010  

 
Veřejně prospěšné práce (§ 112 ZoZ) 
A/ údržba veřejných prostranství, úklid a údržba veřejných budov a komunikací 
B/ pomocné práce charitativní, činnosti sociálního charakteru, kulturního charakteru, ve školách, údržbářské práce na  
    sportovištích atd. 
 
Zaměstnavatel       Uchazeči splňující podmínky § 33 zákona o zaměstnanosti * 
Obce, příspěvkové organizace obcí a 
nestátní neziskové organizace 

11 000,- Kč/ měsíčně 
max . na 12 měsíců 

 
   Výše příspěvku je uvedena včetně pojistného na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a všeobecné zdravotní pojištění. 
   * Podporované kategorie uchazečů o zaměstnání  

– fyzické osoby se zdravotním postižením, 
– fyzické osoby do 20 let věku,  
– fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku 
– fyzické osoby starší 50 let věku,  
– fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, 
– fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc a osoby dotčené současnou hospodářskou recesí. 
 
Jedná se o základní výši příspěvku. Tento příspěvek může být na základě doporučení Komise APZ zvýšen až o 35%, a to zejména 
v případě podpory vzniku pracovních míst v rámci VPP u obcí, kde míra nezaměstnanosti převyšuje průměrnou míru 
nezaměstnanosti o více než 2 procentní body či se jedná o obce se zhoršenou dopravní obslužností či z jiných důvodů vhodných 
zvláštního zřetele. 
 
 
 



Společensky účelná pracovní místa (§ 113 ZoZ) 
 
Průměrná mzda v NH za I. – III. čtvrtletí 2009 je   22 896,- Kč                        Minimální mzda je   8 000,- Kč
A/Zřízení pracovního místa – jednorázový příspěvek   ( pouze pro kategorie uchazečů uvedených v části B/) 
Max. výše příspěvku/na zřízení 1 pracovního místa dle ZoZ 
(i OSVČ)                        6 x  22 896,- Kč = 137 376,- Kč 

Max. výše příspěvku/na zřízení 10 pracovních míst dle ZoZ  
                                         8 x 22 896,- Kč = 183 168,- Kč 

                                                        
Max. výše příspěvku poskytovaná  ÚP            120 000,- Kč 

                       
Max. výše příspěvku poskytovaná ÚP         150 000,-Kč 

 
B/Vyhrazení pracovního místa – příspěvek na mzdové náklady 
Max. výše příspěvku/vyhrazené pracovní místo – příspěvek na úhradu mzdových nákladů 
Uchazeč nad 50 let věku 
 
 
 
10 000,- Kč/měsíčně, max. na 12 měsíců 

Uchazeč do 20 let věku  
 
 
 
10 000,- Kč/měsíčně, max. na 5 měsíců 

Uchazeč se zdravotním 
postižením 
 
 
10 000,- Kč/měsíčně, max. na 12 měsíců 
 

 
 
Max. výše příspěvku/vyhrazené pracovní místo – příspěvek na úhradu mzdových nákladů 
Uchazeč dlouhodobě nezaměstnaný, 
v  evidenci déle než 5 měsíců 
 
 
 
 
10 000,- Kč/měsíčně, max. na 6 měsíců 

Uchazeč pečující o dítě do 15 let věku 
 
 
 
 
 
10 000,- Kč/měsíčně, max. na 5 měsíců 

Uchazeči, kteří potřebují zvláštní pomoc - 
osoby společensky nepřizpůsobené, ze 
socioekonomicky znevýhodněného prostředí 
a osoby dotčené současnou hospodářskou 
recesí 
 
10 000,- Kč/měsíčně, max. na 5 měsíců 

Jedná se o základní výši příspěvku. Tento příspěvek může být na základě doporučení Komise APZ zvýšen až o 35%, a to zejména 
v případě podpory zaměstnání uchazeče s kumulací handicapů, dle §33 zákona o zaměstnanosti. 



Dohodu o poskytnutí příspěvku na zřízení pracovního místa uchazečem o zaměstnání na podporu samostatné výdělečné činnosti nelze uzavírat 
opakovaně se stejným žadatelem. 
 
Příspěvek na vyhrazení pracovního místa může být poskytnut jednomu zaměstnavateli maximálně na 10 pracovních míst v daném roce. 
 
Dohodu o poskytnutí příspěvku na vyhrazení pracovního místa - příspěvek na mzdové náklady nelze uzavírat opakovaně na téhož uchazeče o 
zaměstnání, umisťovaného ke stejnému zaměstnavateli. Za opakované zaměstnání se považuje zaměstnání u téhož zaměstnavatele v průběhu 
posledních tří let. 
 
 

 
Příspěvek na zapracování ( §116 ZoZ) 
Při zaměstnání uchazeče,kterému Úp věnuje 
zvýšenou péči, nelze souběh s jiným 
příspěvkem  

Doba poskytování příspěvku Max. výše příspěvku/osoba 
½ min. mzdy/os./3měs. 

 Max. 3 měsíce Celkem  12 000,- Kč (3 měsíce) 
 
 
 
Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program ( §117 ZoZ) 
Při přechodu na nový výrobní program,kdy 
zaměstnavatel nemůže zabezpečit pro své 
zaměstnance práci v rozsahu stanovené 
pracovní doby 

Doba poskytování příspěvku Max. výše příspěvku/osoba 
½ min. mzdy/os. 

 Max. 6 měsíce Celkem   24 000,- Kč (6 měsíců) 
 



Příspěvky na vytvoření chráněného pracovního místa,CHPM, a chráněné pracovní dílny, 
 CHPD  (§ 75 a §76 ZoZ) 
CHPM a pracovní místo vytvořené v 
CHPD  
 

Max. výše příspěvku/osoba zdravotně 
postižená 
Celkem 8 x  22 896,-Kč = 183 168,-Kč  

Max. výše příspěvku/osoba s těžším 
zdravotním postižením  
Celkem 12 x 22 896,-Kč = 274 752,- Kč  

 150 000,- Kč  200 000,- Kč  
 
 
CHPM při vytvoření 10 a více a 10 a více 
vytvořených pracovních míst v CHPD 
 

Max. výše příspěvku/osoba zdravotně 
postižená 
Celkem 10 x 22 896,- Kč = 228 960,- Kč  

Max. výše příspěvku/osoba s těžším 
zdravotním postižením  
Celkem 14 x 22 896,- Kč = 320 544,- Kč  

 180 000,- Kč  230 000,- Kč  
 
 
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM a 
CHPM - SVČ 

Max. výše příspěvku ročně 
Celkem   3 x 22 896,-Kč = 68 688,-Kč  

40 000,- Kč 

 
 
Příspěvek na částečnou 
úhradu provozních 
nákladů CHPD 

Max. výše příspěvku/osoba 
se zdravotním postižením 
ročně 
Celkem 4 x 22 896,- Kč = 91 
584,- Kč  

Max. výše příspěvku/osoba s 
těžším zdravotním 
postižením ročně 
Celkem 6 x 22 896,- Kč = 137 
376,- Kč  

 50 000,- Kč 80 000,- Kč 



Příloha č. 3 - Veřejnosprávní kontroly na Úřadu práce v Mostě     
          
          

      Veřejnosprávní kontroly               

Předbežná  veřejnosprávní 
kontrola                
      provádí zaměstnanci odboru APZ - provádí kontrolu žádosti a přiložených dokladů,  
        zda odpovídají kritériím a cílům ÚP   
              
        žádost o poskytnutí příspěvku  projedná komise APZ, 
        řeiteli Úřadu púráce v Mostě doporučí nebo nedoporučí 

        
příspěvek 
poskytnout     

              
        po schválení ředitelem Úřadu práce v Mostě 
        je sepsána  dohoda o poskytnutí příspěvku   
                    

Průběžná veřejnosprávní kontrola                
      provádí zaměstnanci odboru APZ - po dobu trvání dohody provádí  
         kontrolu jejího plnění      
                    

Následná veřejnosprávní kontrola                
      provádí zaměstnanci odboru kontrolního  - provádí kontrolu po ukončení dohody, 
         včetně kontroly účetnictví příjemce /žadatele/ o příspěvek 
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