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1 ÚVOD 

Státní správa je spolu se samosprávou a ostatní veřejnou správou součástí veřejné správy. 

Státní správa realizuje výkonnou moc státu. Je vykonávána buď nepřímými vykonavateli jako 

jsou orgány právních subjektů nebo vykonavateli přímými, do kterých řadíme v prvé řadě 

ministerstva, jiné správní úřady a veřejné sbory. Vzhledem k danému tématu je bakalářská 

práce zaměřena především na přímé vykonavatele, do nichţ spadá právě výkon státní správy 

v oblasti zaměstnanosti prostřednictvím úřadů práce. 

Předmětem bakalářské práce je organizace a úkoly státní správy na úseku zaměstnanosti. 

Zabývá se problematikou organizační struktury Úřadu práce České republiky, která zahrnuje 

popis územních orgánů úřadů práce, úkoly jednotlivých pracovišť a další oblasti spojené 

s politikou zaměstnanosti. Výše zmíněná problematika je konkrétně aplikována na Úřad práce 

České republiky - kontaktní pracoviště v Šumperku. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení organizace a hospodaření Úřadu práce České 

republiky – kontaktního pracoviště v Šumperku za období 2007-2010. 

Zkoumané období 2007-2010 bylo pro účely vypracování bakalářské práce vybráno z důvodu 

samostatného hospodaření daného pracoviště v Šumperku. Od roku 2011, a to z důvodu 

systémových organizačních změn správu nad hospodařením převzalo krajské pracoviště 

v Olomouci, které vede agendu spojenou s financováním a hospodařením kontaktních 

pracovišť.  

Naplnění cíle spočívá ve vymezení organizační struktury a jejího popisu, charakteristice 

činností, a dále ve srovnání příjmů a výdajů hospodaření. Důleţitým pramenem je zákon 

č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. K dosaţení 

cíle bakalářské práce byly vyuţity metody deskriptivní analýzy a souběţně byla pouţita 

metoda analýzy komparativní.  

Bakalářská práce je sloţena z pěti kapitol. První kapitolou je Úvod, dále následují tři kapitoly 

zaměřující se na zkoumanou problematiku a pátá kapitola patří Závěru. Je věnován shrnutím 

zkoumané problematiky bakalářské práce a vyhodnocením porovnávaných dat  Druhá 

kapitola s názvem Státní správa na úseku zaměstnanosti se zabývá státní správou obecně. 

Prezentuje ji jako součást veřejné správy, popisuje další subsystémy státní správy, které jsou 

společně se státní správou graficky znázorněny. Dále dělí vykonavatele státní správy a klade 
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důraz na vykonavatele přímé, jelikoţ výkon státní správy na úseku zaměstnanosti 

je v působnosti právě těchto přímých subjektů. Třetí kapitola bakalářské práce je věnována 

postavení kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR. Obsahuje základní informace 

o kontaktních pracovištích s přehledem jejich počtů v České republice, právní úpravu 

a úkoly spojené s jejich činností. Ve čtvrté kapitole je konkrétněji popsána 

analýza kontaktního pracoviště v Šumperku, zahrnující uzemní působnost pracoviště, 

organizační strukturu, vymezení úkolů a hospodaření. Tato kapitola je doplněna grafy 

a tabulkami, které popisují analýzu výdajů podle rozpočtové skladby. Kontaktní pracoviště 

v Šumperku je zvoleno z důvodu jeho velice dobré dostupnosti a působnosti, která zahrnuje 

všechny lokality nacházející se kolem okresního města okresu Šumperk.  

Bakalářská práce byla zpracována na základě předmětu odborné literatury, platných právních 

předpisů a elektronických zdrojů a interních materiálů ekonomického úseku, na které 

je průběţně odkazováno. Seznam veškerých zdrojů pouţitých v bakalářské práci, je uveden 

v závěru práce.  
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2 STÁTNÍ SPRÁVA NA ÚSEKU ZAMĚSTNANOSTI 

2.1 Státní správa jako součást veřejné správy 

Veřejná správa je institut slouţící občanům k realizaci jejich práva na správu věcí veřejných. 

Jde o správu veřejných záleţitostí ve veřejném zájmu. Tímto se odlišuje od soukromé správy, 

která se týká soukromých záleţitostí v soukromém zájmu
1
.  

Veřejná správa je součástí pojmu veřejná moc, která je definována jako schopnost 

autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech subjektů. Veřejná moc je spojena 

se státem, který disponuje monopolem na mocenské donucení. Subjekt, o jehoţ právech nebo 

povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem 

a obsah rozhodnutí orgánu není závislý od vůle subjektu. Pro veřejnou moc je navíc typické, 

ţe je vykonávána subjekty, které své oprávnění odvozují od státu. Vykonavatelem veřejné 

moci je v první řadě stát, který ji uskutečňuje přímo orgány moci zákonodárné, výkonné, 

soudní nebo ji přenáší na jiné subjekty. Státní moc je nejdůleţitější součástí veřejné moci
2
. 

Pod označením veřejná správa v zásadě rozumíme buď určitý druh činnosti, nebo také 

instituci, která veřejnou správy vykonává.
3
  

Dnešní pojetí veřejné správy je jako sluţby nebo governance. Takové pojetí vyznačuje 

veřejnou správu v širším významu jako vládnutí nebo správu veřejných věcí za aktivní účasti 

občanů a v jejich prospěch. Předznamenává další úkoly, které se sice pohybují v rámci 

právního řádu, jejich realizace nemá tradiční veřejnoprávní povahu, ale pouţívá smluvních 

forem soukromého práva, i faktických úkonů jako doporučení, nezavazující informace 

a výzvy
4
.  

Veřejná správa je tvořena dvěma hlavními subsystémy, kterými jsou státní správa 

a samospráva. Vedle těchto dvou subsystémů stojí ostatní veřejná správa. Grafické 

znázornění členění veřejné správy je zobrazeno v následujícím Obr. 2.1. 

 

 

                                                 
1
 Koudelka, Z. (2007, s. 16). 

2
 Taktéţ (2007, s. 15-16). 

3
 Hendrych, D. (2012, s. 5). 

4
 Hendrych, D. (2009, s. 37). 
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Obr. 2.1. Schématické dělení veřejné správy  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. (2010). Vlastní 

zpracování. 

Samospráva se člení na územní a zájmovou. Územní samospráva prostřednictvím obcí a krajů 

zastupuje zájmy osob sídlících na určitém geograficky ohraničeném území, vykonává správu 

samostatně a prostředky v rámci zákonem stanovenými předpisy. Je projevem demokracie 

a decentralizace
5
.  

Územní samospráva má nezastupitelný význam pro demokratické uspořádání společnosti 

a pro výkon regionální a místní veřejné správy. Její důleţitost je podtrţena tím, ţe její právní 

základ je zakotven v hlavě sedmé Ústavy ČR. Ústava vychází z předpokladu, ţe základními 

územními samosprávnými celky jsou obce a vyššími územními samosprávnými celky jsou 

kraje. Právní úpravu územní samosprávy provádí především zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecním zřízení), v platném znění, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

v platném znění, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, zákon 

č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, 

obcích, okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
6
.  

Obce a kraje vykonávají územní samosprávu v samostatné a přenesené působnosti. 

Do samostatné působnosti obce patří záleţitosti, které jsou v zájmu obce a občanů. Jsou 

to zejména záleţitosti týkající se hospodaření obce, nabývání, zcizení a zatěţování majetku 

                                                 
5
 Provazníková, R. (2009, s. 37). 

6
 Hendrych, D. (2009, s. 149). 

Ostatní veřejná správa 

Další subjekty  

Samospráva  

Územní Zájmová  

Veřejná správa 

Státní správa  

Přímá Nepřímá Nezávislá 
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obce, poskytování a přijímání půjček atd. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí 

jen správním řádem, není vázána interními předpisy
7
.  

Státní správa vykonávaná obcí je přenesená působnost, jeţ je určena ve speciálních 

zákonech. Dle Ústavy můţe zákon svěřit orgánům územní samosprávy výkon státní správy. 

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí jak právním řádem, tak i usneseními vlády 

a směrnicemi ústředních správních úřadů
8
.  

Zájmová samospráva je spjata s určitou lidskou činností, především výdělečnou. Zájmovou 

samospráva je rozlišována na profesní samosprávu s nucenou příslušností osob určité profese, 

na samosprávu bez nucené příslušnosti ovšem státem vytvořenými veřejnoprávními 

korporacemi a na akademickou samosprávu vysokých škol
9
.  

Státní správa je jádrem veřejné správy. Představuje jednu z forem činnosti státu. A to formu, 

jejímţ posláním je realizace výkonné moci státu. Svou povahou je státní správa organizující 

a mocenskou ochrannou činností státu, která v sobě spojuje prvky klasického řízení a dále 

prvky regulace a to v nejobecnějším chápání těchto pojmů
10

. Státní správa je zabezpečována 

ve veřejném zájmu a má především výkonný, podzákonný a nařizovací charakter. Pro státní 

správu jsou typické vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Prostřednictvím státní správy se také 

realizuje politika na jednotlivých úsecích státní správy. Státní správa je jedním ze základních 

druhů činnosti státu, tudíţ plní jeho funkce na základě a v mezích právních předpisů
11

.  

Státní správa je přímo, nebo zprostředkovaně řízena ústřední vládou, která představuje 

nejvyšší orgán moci výkonné a politické. Je to orgán se všeobecnou působností. V oblasti 

správy kontroluje, sjednocuje a koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy, atd. Dalšími ústředními orgány se specializovanou působností jsou ministerstva 

a jiné ústřední orgány státní správy. Podstatným rysem státní správy je jednotná úprava 

výkonu pro celé území státu daná zákonem. Je pro ni charakteristická omezená autonomie 

rozhodování, vertikální hierarchická struktura a podřízenost niţších orgánů státní správy 

vyšším orgánům, převaţuje monokratický způsob rozhodování, ustavování orgánů státní 

správy se děje zpravidla jmenováním
12

.
  

                                                 
7
 Koudelka, Z. (2007, s. 124). 

8
 Taktéţ (2007, s. 148). 

9
 Taktéţ (2007, s. 22). 

10
 Průcha, P. (2004, s. 57). 

11
 Horzinková, E., Novotný, V. (2010, s. 15). 

12
 Provazníková, R. (2009, s. 24). 
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2.2 Přímí vykonavatelé státní správy 
 

Státní správu vykonávají přímí a nepřímí vykonavatelé státní správy. Nepřímí vykonavatelé 

státní správy jsou orgány jiných právních subjektů neţ stát, na které byl ze zákona delegován 

výkon státní správy. Přímí vykonavatelé státní správy provádějí veřejnou správu 

bezprostředně, vlastním jménem a namísto státu. Mezi přímé vykonavatele státní správy 

řadíme ministerstva, jiné správní úřady a veřejné sbory.  

Ministerstvo je ústředním správním úřadem s dílčí věcnou působností. V jeho čele je ministr, 

který ministerstvo řídí, vykonává působnosti ministerstvu zákonem přikázané, odpovídá 

za jeho činnost a vykonává v rozsahu působnosti ministerstva pravomoci jako orgán státu. 

Působnost všech ministerstev je stanovena rámcově v zákoně č. 2/1969 Sb., o řízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, v platném znění a v dalších 

zákonech materiální povahy upravujících právní materii jednotlivých oblastí veřejné správy, 

pokud je tam působnost konkrétního ministerstva výslovně uvedena
13

. 

Správní úřady s celostátní působností se dělí na přímo zřízené vládou a řízené některým 

z ministerstev. Správní úřady s celostátní působností přímo zřízené vládou se také někdy 

označují jako jiné ústřední správní úřady, aby se odlišily od ministerstev. Rozdíl mezi nimi 

a ministerstvy spočívá v tom, ţe v jejich čele není ministr, ale vedoucí, který není členem 

vlády. Obor jejich působnosti je oproti ministerstvům uţší a koncentruje se na odborně 

technickou problematiku. Patří sem například Český statistický úřad, Český báňský úřad, 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe, Komise pro cenné papíry, Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost a další.  

Vykonavateli státní správy mohou být také veřejné ozbrojené sbory nebo veřejné 

neozbrojené sbory, pokud tak stanoví zákon. Výkon státní správy se uskutečňuje především 

ve věcech správního dozoru, a to zpravidla příslušníky těchto sborů, kterým zákon přímo 

stanoví jejich povinnosti a oprávnění. Příkladem ozbrojeného sboru je Policie České 

republiky a naopak neozbrojeného sboru Správa poţární ochrany
14

. Příslušníci těchto sborů 

se podílejí na výkonu veřejné správy v celostátním měřítku a za podmínek a způsobem 

stanovených jednotlivými zákony. Výjimkou je ovšem obecní policie, která je naopak zřízena 

jako orgán příslušné obce obecně závaznou vyhláškou. Můţe tudíţ na území obce, která 

                                                 
13

 Hendrych, D. (2009, s. 143). 
14

 Taktéţ (2009, s. 145). 
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si ji zřídila, pokud nebude uzavřena veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti i na území 

jiné obce
15

.  

2.3 Organizace státní správy na úseku zaměstnanosti 

V současné době politiku zaměstnanosti zabezpečují Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(dále MPSV) a územní orgány práce, tj. úřady práce. Ty jsou územním orgánem státní správy 

s právní subjektivitou, jejich nadřízeným orgánem je MPSV – Správa sluţeb zaměstnanosti
16

.  

2.3.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPSV zabezpečuje úkoly státní správy v oblasti správy zaměstnanosti a správy sociálního 

zabezpečení. V čele MPSV stojí ministr, který je jmenován prezidentem republiky.  

MPSV je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, 

zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, 

důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální péči, péči 

o pracovní podmínky ţen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči 

o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky
17

. 

MPSV zpracovává celostátní koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti a řešení 

stěţejních otázek na trhu práce. Zaujímá stanoviska k návrhům ovlivňujícím státní politiku 

zaměstnanosti, které zpracovávají jiné ústřední orgány státní správy. Soustavně sleduje 

a vyhodnocuje situaci na trhu práce, zpracovává prognózy vývoje zaměstnanosti a přijímá 

opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce. Přijímá opatření k usměrňování pracovních 

sil ze zahraničí na území České republiky a pracovních sil do zahraničí. Zabezpečuje tvorbu 

národní struktury povolání v souladu s vývojem trhu práce. Řídí úřady práce, přijímá opatření 

na podporu a dosaţení rovného zacházení s muţi a ţenami, s osobami bez ohledu na jejich 

rasový nebo etnický původ, s osobami se zdravotním postiţením a s dalšími skupinami osob, 

které mají ztíţené podmínky na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, 

přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním kurzům. Přijímá opatření 

pro zaměstnávání těchto skupin osob, spravuje a poskytuje finanční prostředky 

na zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, rozhoduje o jejich pouţití. Zabezpečuje 

financování opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, 

                                                 
15

 Horzinková, E., Novotný, V. (2010, s. 45). 
16

 Dvořáková, Z. (2012, s. 78). 
17

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 
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která jsou obsaţena v programech Evropského sociálního fondu a zabezpečuje projekční 

řešení a programově technické vybavení informačního systému v oblasti zaměstnanosti. 

Koordinuje činnosti v rámci systému Evropských sluţeb zaměstnanosti, zabezpečuje rozvíjení 

mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů na trhu práce, včetně 

spolupráce s Evropským společenstvím. Spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy 

členských států Evropské unie v souvislosti s vysíláním zaměstnanců k výkonu práce 

na území jiného členského státu. Zřizuje státní rekvalifikační střediska a pracovně 

rehabilitační střediska pro osoby se zdravotním postiţením. Vede centrální evidenci zájemců 

o zaměstnání, uchazečů o zaměstnání, osob se zdravotním postiţením, cizinců a evidenci 

povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí, uděluje a odnímá 

povolení právnickým nebo fyzickým osobám ke zprostředkování zaměstnání, vede evidenci 

agentur práce a kontroluje jejich činnost. Vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném 

tímto zákonem, včetně ukládání pokut
18

.  

2.3.2 Úřad práce České republiky  

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále 

zákon o Úřadu práce) zřizuje Úřad práce České republiky (dále Úřad práce). Tento zákon 

stanoví jeho organizační členění a úkoly. Úřad práce je správním úřadem s celostátní 

působností a účetní jednotkou. Sídlem Úřadu práce je hlavní město Praha. MPSV řídí Úřad 

práce a je jeho nadřízeným správním úřadem
19

. Působnost Úřadu práce je prováděna 

Generálním ředitelstvím, krajskými pobočkami a pobočkou pro hlavní město Prahu, 

součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště
20

. 

Úřad práce plní úkoly v oblastech: 

 zaměstnanosti 

 ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

 státní sociální podpory 

 dávek pro osoby se zdravotním postiţením 

 příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních sluţeb  

 pomoci v hmotné nouzi 

 

                                                 
18

 Správa na úseku zaměstnanosti, dostupné na: http://www.mvcr.cz/clanek/sprava-na-useku-zamestnanosti.aspx. 
19

 Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. 
20

 Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. 

http://www.mvcr.cz/clanek/sprava-na-useku-zamestnanosti.aspx
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Činnost úřadů práce můţeme označit za informační, poradenskou, evidenční, organizační, 

zprostředkovatelskou, rozhodovací a kontrolní. Úřad práce je přístupovým místem 

pro  zajištění elektronické komunikace v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi 

členskými státy Evropské unie
21

.  

2.3.3 Generální ředitelství Úřadu práce 

Vedením Úřadu práce se zabývá generální ředitelství Úřadu práce (dále generální 

ředitelství), které sídlí v hlavním městě Praze na Karlově náměstí. Do působnosti generální 

ředitelství spadají prakticky všechny krajské pobočky Úřadu práce, na kterých je nabízena 

práce v konkrétních regionech
22

. Podrobnější pohled na organizační strukturu Generálního 

ředitelství zachycuje Příloha 1.  

Generální ředitelství zajišťuje pro MPSV podklady ke zpracovávání koncepcí a programů 

státní politiky zaměstnanosti, k řešení otázek na trhu práce a stanoviska k opatřením 

ovlivňujícím státní politiku zaměstnanosti. Věnuje velkou pozornost trhu práce, soustavně 

sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření, která ovlivňují nabídku 

a poptávku práce. Spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány 

sociálního zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, zaměstnavateli a ostatními subjekty 

spojenými s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností. Generální ředitelství zajišťuje 

poskytování hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst, na rekvalifikace a školení 

nových zaměstnanců v rámci investičních pobídek. Dále uděluje a odebírá povolení 

právnických a fyzickým osobám ke zprostředkování zaměstnání a vede evidenci agentur 

práce. Přijímá opatření na podporu a dosaţení rovného zacházení s muţi a ţenami, dalšími 

osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním 

postiţením a dalšími skupinami osob, které mají ztíţené postavení na trhu práce
23

. 

2.3.4 Krajské pobočky Úřadu práce  

Krajské pobočky Úřadu práce (dále krajské pobočky) přesně působí v určitých krajích 

a mají stanoveno přesně území své působnosti. Legislativu krajských poboček zachycuje 

zákon č. 347/1997 Sb., Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. 

Krajskou pobočku řídí ředitel krajské pobočky a jsou ještě dále rozčleněny na místní pobočky 

působnosti. Jinými slovy, krajský úřad práce má ještě kontaktní pracoviště v různých menších 

                                                 
21

 Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. 
22

 Úřad práce České republiky - Generální ředitelství, data dostupná na: http://portal.mpsv.cz/upcr/gr. 
23

 Dvořáková, Z. (2012, s. 72). 
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obcích tak, aby byl úřad práce velmi dobře dostupný prakticky kaţdému, kdo bude jeho 

sluţby potřebovat
24

. Obr. 2.2. znázorňuje územní členění krajských poboček Úřadu práce.  

Obr. 2.2. Územní členění krajských poboček Úřadu práce  

 

Zdroj: Krajské pobočky, data dostupná na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp. 

Na mapě je zobrazeno rozdělení ČR podle krajů. Ke kaţdému kraji náleţí krajská pobočka. 

Hlavnímu městu Praha náleţí krajská pobočka pro hlavní město Prahu. Pro Středočeský kraj 

je to krajská pobočka v Příbrami a pro kraj Jihočeský krajská pobočka v Českých 

Budějovicích. Problematiku zaměstnanosti v Plzeňském kraji řeší krajská pobočka v Plzni, 

v Karlovarském kraji krajská pobočka v Karlových Varech a v Ústeckém kraji krajská 

pobočka v Ústí nad Labem. Krajská pobočka pro Liberecký kraj sídlí v Liberci, 

pro Královehradecký kraj v Hradci Králové a pro kraj Pardubický v Pardubicích. Krajská 

pobočka v Jihlavě je cílová pro kraj Vysočina. V Brně se nachází krajská pobočka 

pro Jihomoravský kraj, v Olomouci pro kraj Olomoucký. Moravskoslezskému kraji náleţí 

krajská pobočka v Ostravě a Zlínskému kraji krajská pobočka ve Zlíně
25

.  

Krajské pobočky zpracovávají koncepce a strategie zaměstnanosti, statistiky, rozbory 

a výhledy. Koordinují činnost úřadů práce při provádění aktivní politiky zaměstnanosti. 

                                                 
24

Organizační struktura Úřadu práce, data dostupná na: http://urady-prace.statni-sprava.eu/organizacni-struktura-

uradu-prace. 
25

  Krajské pobočky, data dostupná na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp. 
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Provádí spolupráci při vytváření mezinárodních programů nebo programů s mezinárodní 

účastí týkajících se rozvoje lidských zdrojů a financování z prostředků evropských 

strukturálních fondů. Zřizují školící a rekvalifikační střediska. Spolupracují v otázkách 

zabezpečování zaměstnanosti, mobility pracovních sil a rozvoje lidských zdrojů s územními 

samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů. 

Dále zpracovává doklady pro udělování investičních pobídek
26

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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3 POSTAVENÍ KONTAKTNÍHO PRACOVIŠTĚ ÚŘADU 

PRÁCE ČR 

3.1 Organizační struktura úřadů práce do 31. března 2011 

Systém sluţeb zaměstnanosti prošel následujícím vývojem. Do roku 2011 politiku 

zaměstnanosti zabezpečovalo MPSV prostřednictvím úřadů práce. Tyto územní orgány státní 

správy měly právní subjektivitu, byly samostatnou účetní jednotkou, měly samostatnou 

personální politiku a jejich řídícím orgánem byla Správa sluţeb zaměstnanosti, 

jako organizační útvar MPSV
27

. 

Základem celého systému byly samostatné úřady práce. Úřady práce prováděly činnosti 

spojené s registrací uchazeče o zaměstnání, zprostředkování kontaktu mezi uchazečem 

o zaměstnání a zaměstnavatelem a poskytováním informací o moţnostech uplatnění uchazeče 

a volných pracovních místech na trhu práce. Zvlášť byla upravena jeho činnost při umisťování 

handicapovaných osob na trhu práce. Úřady práce také měly ve svých kompetencích řízení 

rekvalifikace, sledování stavu na trhu práce a zřizování společensky účelných pracovních 

míst
28

.  

Prvním úřadem práce, který zahájil svou činnost dne 10. srpna 1990, byl úřad práce v Kladně. 

Do konce listopadu 1990 bylo zřízeno 76 úřadů práce ve všech okresech ČR a v hlavním 

městě Praze. Od roku 1996 v souvislosti se vznikem okresu Jeseník zahájil svou činnost úřad 

práce i v tomto okrese a tím se počet úřadů práce navýšil na 77 působišť
29

.  

Do 31. března 2011 existovalo v České republice 77 samostatných úřadů práce se stovkami 

poboček. Správní obvody úřadů práce byly shodné s územními obvody okresů. Z těchto 

77 úřadů práce byl v kaţdém kraji jeden úřad práce nad rámec vymezené působnosti pověřen 

zabezpečením určitých činností v rámci kraje. Úřady práce působily v 250 místech v oblasti 

zaměstnanosti a asi v 400 místech v oblasti státní sociální podpory
30

. Toto rozdělení úřadů 

práce je zachyceno v následujícím Obr. 3.1. 

 

                                                 
27

 Dvořáková, Z. (2012, s. 70). 
28

 Mareš, P. (1994, str. 106). 
29

Agendy a územní působnost Úřadu práce ČR, dostupné 

na: ttp://www.mpsv.cz/files/clanky/11592/pusobnost_UP.pdf. 
30

 Reorganizace úřadů práce, dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/10707. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/11592/pusobnost_UP.pdf
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Obr. 3.1. Organizační struktura úřadů práce do 31. března 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Organizační struktura, data dostupná na: http://www.mpsv.cz/cs/10707, vlastní zpracování.  
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3.2 Organizační struktura úřadů práce od 1. dubna 2011  

Dne 1. dubna 2011 nabyl účinnosti zákon o Úřadu práce, kterým se mění organizační 

struktura a kompetence úřadů práce.  Tímto zákonem se zřídil Úřad práce, který je správním 

úřadem s celostátní působností. Jeho nadřízeným správním úřadem je MPSV. Úřad práce 

se dále zahrnuje generální ředitelství, krajské pobočky a pobočky pro hlavní město 

Prahu, jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 2.3.2
31

.  Součástí krajských poboček jsou kontaktní 

pracoviště. Grafickou úpravu nové organizační struktury představuje Obr. 3.2.    

Obr. 3.2 Organizační struktura úřadů práce od 1. dubna 2011 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Organizační struktura, data dostupná na: http://pravniradce.ihned.cz/c1-51631920-nova-pravni-uprava- 

struktury-uradu-prace, vlastní zpracování.  

MPSV je vrcholným orgánem organizační struktury platné od 1. dubna 2011. Nově zřízený 

Úřad práce je podřízen MPSV. MPSV tudíţ vystupuje jako nadřízený správní úřad Úřadu 

práce. Kompetence MPSV na úseku zaměstnanosti jsou stanoveny takovým způsobem, 

                                                 
31

 Nová právní úprava struktury úřadů práce, dostupné na: http://pravniradce.ihned.cz/c1-51631920-nova-pravni-

uprava-struktury-uradu-prace. 

MPSV 
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Kontaktní  

pracoviště 

Úřad práce 
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aby byla zajištěna zejména jeho koncepční úloha a zabezpečeny úkoly v oblasti mezinárodní 

spolupráce
32

. 

Úřad práce nahrazuje 77 samostatných úřadů práce dřívější organizační struktury. Důvodem 

pro jejich sloučení v jednu organizační sloţku státu je v prvé řadě zefektivnění řízení výkonu 

státní správy v oblastech zaměstnanosti, státní sociální podpory a sníţení nákladů na provoz 

pracovišť, které zabezpečují výkon státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti. Úřad práce 

plní úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a státní sociální podpory, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 

o zaměstnanosti, zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů a zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře
33

. Úřad práce v současné době působí ve 423 pracovištích. Z tohoto počtu jich 

94 zajišťuje pouze agendu zaměstnanosti, 147 pouze agendu státní sociální podpory a 148 obě 

agendy. Nepojistné sociální dávky jsou nyní vypláceny ve 415 sídlech obecních úřadů
34

.  

Generální ředitelství je součástí Úřadu práce. V novém modelu organizační struktury 

zastupuje roli Správy sluţeb zaměstnanosti MPSV z organizační struktury úřadů práce platné 

do 31. března 2011. V čele Generálního ředitelství stojí generální ředitel, který je nadřízený 

14 ředitelům krajských poboček. Spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými 

celky, orgány sociálního zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní 

správy, zaměstnavateli a dalšími subjekty při tvorbě a realizaci opatření souvisejících 

s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností
35

. 

V systému úřadů práce mají největší význam krajské pobočky, které sídlí ve 14 krajích. 

Oproti předchozí struktuře jsou  základní organizační jednotkou soustavy úřadů práce. 

A to z toho důvodu, ţe spolu s kontaktními pracovišti jsou nejblíţe veřejnosti a mají úzký styk 

s občany. Uchazeč o zaměstnání můţe poţádat příslušnou krajskou pobočku 

o zprostředkování zaměstnání, v jejímţ územním obvodu se z váţných důvodů opravdu 

zdrţuje. Dohodnou-li se krajské pobočky do deseti kalendářních dnů ode dne podání ţádosti, 

zprostředkovává jeho zaměstnání a vykonává další práva a povinnosti krajská pobočka, 

v jejímţ územním obvodu se uchazeč o zaměstnání skutečně zdrţuje. Jestliţe se krajské 

                                                 
32

 Reorganizace úřadů práce, dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/10707. 
33

 Reorganizace Úřadu práce, dostupné na: http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-

cisel/clanky/reorganizace-uradu-prace.htm. 
34

Agendy a územní působnost Úřadu práce ČR, dostupné 

na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/11592/pusobnost_UP.pdf. 
35

Reorganizace úřadů práce, dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/10707. 

http://www.mpsv.cz/cs/10707
http://www.mpsv.cz/files/clanky/11592/pusobnost_UP.pdf
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pobočky nedohodnou, generální ředitelství Úřadu práce určí, která krajská pobočka bude 

zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další práva a povinnosti
36

. 

Za účelem zachování dostupnosti sluţeb pro občany je zřízena síť kontaktních pracovišť, 

která budou postupně realizována ve všech pověřených obcích třetího stupně. Kontaktní 

pracoviště jsou především situována do měst a obcí, kde doposud úřad práce nepůsobil, 

ale byla zde realizována v roce 2011 agenda nepojistných sociálních dávek. Dále se jedná 

o rozšíření sítě pracovišť v městech, kde je úřad práce mimo své původní dislokace umístěn 

i v budovách obecních úřadů, kde došlo z důvodů přiblíţení se klientovi k setrvání 

na obecních pracovištích
37

.  

3.2.1  Změny personálního zabezpečení 

Spolu s novou organizační strukturou úřadů práce byly realizovány i personální změny. 

V průběhu roku 2011 došlo k dvěma vlnám propouštění zaměstnanců. A to takovým 

způsobem, aby se Úřad práce připravil na absorpci 1 654 delimitovaných zaměstnanců z obcí 

a 49 zaměstnanců z krajů. V roce 2012 po aplikaci personálních změn byl stav pracovníků 

úřadů práce totoţný jako k 1. dubnu 2011, který činil 8320 zaměstnanců. Zaměstnanci ovšem 

musejí zvládat značné navýšení agend, které vzniklo personálními přesuny. Zrušeny byly 

především pozice administrativní, nikoli ty, které se zabývaly faktickou činností úřadů práce. 

Při propouštění zaměstnanců byly dále zohledněny například další převody agend, 

tzn. především kontrolní činnost na Státní úřad inspekce práce. V oblasti odborných agend 

byla rušena ta místa, která se ve srovnání jednotlivých pracovišť jevila jako naddimenzovaná, 

coţ bylo způsobeno rozdílným přístupem k zabezpečení agend v době fungování 77 okresů
38

.  

3.2.2  Příčiny nového organizačního uspořádání úřadů práce  

Mezi hlavní problémy dřívější organizační struktury úřadů práce patřilo především nepruţné 

řízení a finanční náročnost systému, kaţdý úřad práce byl samostatnou účetní jednotkou, měl 

samostatné útvary a samostatnou personální politiku. Řadu potíţí způsobovala i nejednotnost 

rozhodování a vnitřního organizačního uspořádání
39

.  

 

                                                 
36

Nová právní úprava struktury úřadů práce, dostupné na:  http://pravniradce.ihned.cz/c1-51631920-nova-pravni-

uprava-struktury-uradu-prace. 
37

 Rok existence Úřadu práce ČR, dostupné na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/12721/tz_020412a.pdf. 
38

Rok existence Úřadu práce ČR, dostupné na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/12721/tz_020412a.pdf.  
39

 Reorganizace úřadů práce, dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/10707. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/12721/tz_020412a.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12721/tz_020412a.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/10707
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Důvodem organizační změny, a tedy sjednocení 77 úřadů práce v Úřad práce 

jako samostatnou organizační sloţku státu, je především větší efektivita při řízení výkonu 

státní správy v oblastech zaměstnanosti a státní sociální podpory, a dále také sníţení 

provozních nákladů, které vznikají v souvislosti se zajištěním výkonu státní správy v těchto 

oblastech. Současně nové uspořádání znamená i určitou přípravu pro budoucí sjednocení 

výplaty všech sociálních dávek na jednom místě, kterým je Úřad práce
40

. Nové organizační 

uspořádání mělo také za úkol zabezpečit jednak úzkou provázanost na krajské územní 

uspořádání, jednak zachovat občanům prostřednictvím kontaktních pracovišť co nejlepší 

dostupnost
41

. 

 Nové uspořádání by mělo dosáhnout těchto cílů:  

  oddělit a posílit tvorby strategie, koncepce a legislativy politiky zaměstnanosti od realizace 

politiky zaměstnanosti  

  přenést řízení realizace politiky zaměstnanosti na specializovaný úřad veřejné správy, 

a to na Úřad práce, včetně příslušných útvarů  

  posílit roli krajského úřadu práce jako hlavního aktéra realizace politiky zaměstnanosti 

na území kraje  

  vytvořit podmínky pro zlepšení komunikace a spolupráce krajského úřadu práce s krajským 

úřadem, krajskou samosprávou a ostatními aktéry na trhu práce na území kraje  

 z hlediska podnikatelů lze předpokládat pozitivní dopady v důsledku sjednocení 

rozhodovací činnosti úřadů práce 

  soustředit vybrané činnosti a úkoly úřadů práce na okresní úrovni na krajský úřad 

a zefektivnit výkon politiky zaměstnanosti  

  uspořit personální a vedlejší náklady a vyuţít tyto úspory k posílení výkonu kontrolní 

činnosti
42

 

 

                                                 
40

Nová právní úprava úřadů práce, dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-51631920-nova-pravni-uprava-

struktury-uradu-prace. 
41

 Reorganizace úřadů práce, dostupné na: http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-

cisel/clanky/reorganizace-uradu-prace.htm. 
42

 Dvořáková, Z. (2012, s. 71).  

http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/reorganizace-uradu-prace.htm
http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/reorganizace-uradu-prace.htm
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3.3 Kontaktní pracoviště podle nové organizační struktury  

Kontaktní pracoviště Úřadu práce (dále kontaktní pracoviště) jsou součástí krajských 

poboček. Jsou rozprostřeny takovým způsobem, aby jejich sluţby byly snadno dostupné 

občanům ze všech míst ČR. V čele stojí ředitel kontaktního pracoviště. Na území ČR  

je celkem rozmístěno 231 kontaktních pracovišť
43

. Následující Obr. 3.3. obsahuje tabulku 

s přehledem počtu kontaktních pracovišť jednotlivých krajských poboček.  

 Obr. 3.3 Obecný přehled kontaktních pracovišť 

Kraj Sídlo krajské pobočky Počet kontaktních pracovišť 

Hlavní město Praha Hlavní město Praha 8 

Středočeský kraj Příbram 26 

Jihočeský kraj České Budějovice 20 

Plzeňský kraj Plzeň 17 

Karlovarský kraj Karlovy Vary 7 

Ústecký kraj Ústí nad Labem 19 

Liberecký kraj Liberec 15 

Královehradecký kraj Hradec Králové 15 

Pardubický kraj Pardubice 17 

Vysočina Jihlava 15 

Jihomoravský kraj Brno 20 

Olomoucký kraj Olomouc 17 

Moravskoslezský kraj Ostrava 22 

Zlínský kraj Zlín 13 

Zdroj: Kontaktní pracoviště, data dostupná na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop, vlastní zpracování. 

Nejvyšším počtem kontaktních pracovišť disponuje krajská pobočka Příbram, která se nachází 

ve Středočeském kraji. Do její působnosti spadá 26 kontaktních pracovišť. Naopak nejméně 

kontaktních pracovišť má krajská pobočka v Karlových Varech. Náleţí jí pouze 7 kontaktních 

pracovišť. Krajské pobočky Hradec Králové, Liberec a Jihlava disponují 15 kontaktními 

pracovišti. Podrobnější informace o krajských pobočkách a kontaktních pracovištích 

jsou vedeny v Příloze  2.  

Vymezení činnosti kontaktních pracovišť je zakotveno v zákoně o Úřadu práce. 

Dle § 7a tohoto zákona Úřad práce můţe činit úkony spojené s politikou 

zaměstnanosti prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Pověřeným 

kontaktním místem veřejné správy se rozumí kontaktní místo veřejné správy, s nímţ Úřad 

práce uzavře dohodu o moţnosti činit úkony v rámci politiky zaměstnanosti jeho 

prostřednictvím. Seznam pověřených kontaktních míst veřejné správy zveřejní Úřad práce 

                                                 
43

 Kontaktní pracoviště, dostupné na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/kop. 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop
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způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Pověřené kontaktní místo veřejné správy 

a jeho pracoviště se musí nacházet na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, 

v němţ má osoba činící úkon nebo adresát úkonu, vůči němuţ je úkon činěn, bydliště, sídlo, 

nebo v němţ se skutečně zdrţuje
44

. 

Uchazeč o zaměstnání je povinen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání na kontaktním 

pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, které poţádal o zprostředkování zaměstnání
45

. Můţe 

rovněţ poţádat o změnu kontaktního pracoviště v územním obvodu krajské pobočky. Ta pak 

určí, u kterého kontaktního pracoviště bude plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. Případy, 

kdy má uchazeč o zaměstnání váţné osobní nebo rodinné důvody, které odůvodňují 

jeho zájem o zprostředkování zaměstnání jinou neţ místně příslušnou krajskou pobočkou, 

jsou v praxi poměrně časté. Bylo by neúčelné vyţadovat od takového uchazeče o zaměstnání 

plnění povinností vůči krajské pobočce místně příslušné podle jeho trvalého pobytu, 

kdyţ s v jejím územním obvodu z váţných důvodů skutečně nezdrţuje. Existuje proto 

moţnost uchazeče o zaměstnání poţádat místně příslušnou krajskou pobočku o přenesení 

zprostředkování zaměstnání na pobočku v místě, kde se skutečně zdrţuje
46

. 

Kontaktní pracoviště je místem, kde mohou zaměstnanci rovněţ podávat své ţádosti 

o uspokojení mzdových nároků, které jsou potom těmito kontaktními pracovišti krajských 

poboček Úřadu práce zasílány místně příslušným krajským pobočkám Úřadu práce k dalšímu 

řízení. Dále zveřejňují na svých úředních deskách informace soudu o zaměstnavatelích, 

se kterými bylo zahájeno insolventní řízení a jejichţ zaměstnanci mohou poţádat Úřad práce 

o uspokojení mzdových nároků, jakoţ i informace o lhůtách, ve kterých tak mohou učinit
47

. 

Kontaktní pracoviště plní úkoly v oblastech: 

 zaměstnanosti 

 ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

 státní sociální podpory 

 dávek pro osoby se zdravotním postiţením 

                                                 
44

 Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. 
45

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.  
46

 Kontaktní pracoviště, dostupné na: http://pravniradce.ihned.cz/c1-51631920-nova-pravni-uprava-struktury-

uradu-prace. 
47

 Reorganizace úřadů práce, dostupné na: http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-

cisel/clanky/reorganizace-uradu-prace.htm.  

http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/reorganizace-uradu-prace.htm
http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/reorganizace-uradu-prace.htm
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 příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních sluţeb  

a pomoci v hmotné nouzi
48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Sluţby a činnosti Úřadu práce ČR v oblasti zaměstnanosti, dostupné 

na: http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/cinnosti_up. 
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4 VÝVOJ ORGANIZACE A ÚKOLŮ ÚŘADU PRÁCE ČR - 

KONTAKTNÍHO PRACOVIŠTĚ V ŠUMPERKU 

4.1 Vymezení správního obvodu  

Šumperk je okresním městem okresu Šumperk, který vznikl k 1. 1. 1996 oddělením okresu 

Jeseník. Okres Šumperk se rozprostírá na severu Olomouckého kraje, jehoţ součástí 

je od 1. ledna 2001. Mezi další okresy Olomouckého kraje patří okres Jeseník, Olomouc, 

Prostějov a Přerov. Okres Šumperk sousedí na jihovýchodě s okresem Olomouc a na severu 

s okresem Jeseník. Na východě má okres Šumperk společnou hranici s okresem Bruntál 

z Moravskoslezského kraje a na západě má společnou hranici s okresy Svitavy a Ústí 

nad Orlicí z kraje Pardubického. Ze severozápadu je okres vymezen státní hranicí 

s Polskem
49

.  

Celkovou rozlohou 1 313 km
2
 se okres Šumperk řadí na druhé místo mezi pěti okresy 

Olomouckého kraje. Na celkové ploše Olomouckého kraje se okres Šumperk podílí 24,9 %. 

Z celkové rozlohy zaujímá zemědělská půda 42,7 %, podíl orné půdy na celkové rozloze 

je 22,3 % (orná půda se podílí na zemědělské půdě 52,1 %). Lesní pozemky tvoří 48,5 % 

z celkové výměry a nezemědělská půda činí 57,3 %
50

 

Okres Šumperk je tvořen 78 obcemi, z toho 8 městy, kterými jsou Hanušovice, Loštice, 

Mohelnice, Staré Město, Štíty, Šumperk, Úsov a Zábřeh. Po zániku okresních úřadů 

se samosprávné kraje pro účely státní správy dělí na správní obvody obcí s rozšířenou 

působností, jimiţ jsou Mohelnice, Šumperk a Zábřeh. Správní obvody s rozšířenou působností 

se dále dělí na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. Do těchto správních 

obvodů patří Hanušovice, Mohelnice, Šumperk a Zábřeh. K rozšíření obcí okresu Šumperk 

na 78 obcí přispěla obec Petrov nad Desnou, která vznikla 1. ledna 2010 oddělením části obce 

                                                 
49

 Popis okresu, dostupné 

na: http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e

9b2e/$FILE/okres%20%C5%A0umperk.pdf. 
50 Rozloha, dostupné 

na: http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e

9b2e/$FILE/okres%20%C5%A0umperk.pdf. 
 

http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e9b2e/$FILE/okres%20%C5%A0umperk.pdf
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e9b2e/$FILE/okres%20%C5%A0umperk.pdf
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e9b2e/$FILE/okres%20%C5%A0umperk.pdf
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e9b2e/$FILE/okres%20%C5%A0umperk.pdf
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e9b2e/$FILE/okres%20%C5%A0umperk.pdf
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Petrov nad Desnou od obce Sobotín. V 78 obcích okresu Šumperk ţije necelých 125 tisíc 

obyvatel
51

. Mapa okresu Šumperk je umístěna v Příloze 3. 

 Do působnosti kontaktního pracoviště v Šumperku patří obce: Bludov, Bohdíkov, Bohutín, 

Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Janoušov, 

Libina, Loučná nad Desnou, Nový Malín, Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, Rapotín, 

Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, 

Vikýřovice
52

. Následující Obr. 4.1. zobrazuje přehled o situaci na trhu práce v okrese 

Šumperk obsahující základní ukazatele nezaměstnanosti.   

Obr. 4.1 Situace na trhu práce v okrese Šumperk k 31. lednu 2013 

Zdroj: Statistiky nezaměstnanosti, data dostupná na: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes, vlastní zpracování.  

K 31. lednu 2013 bylo v okrese Šumperk 84 593 ekonomicky aktivních obyvatel. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo vyjadřuje celkový počet zaměstnaných a nezaměstnaných 

osob. Do nezaměstnaných osob řadíme osoby, které jsou ve věku od 15 do 64 let, nejsou 

zaměstnaní, jsou zaregistrováni na úřadu práce, práci aktivně hledají a jsou schopni do práce 

nastoupit nejpozději do 14 dnů. Z tohoto počtu ekonomicky aktivních obyvatel bylo 41 670 

ţen a 42 923 muţů. K 31. lednu 2013 bylo v evidenci kontaktního pracoviště Šumperk 9 012 

uchazečů o zaměstnání. K tomuto datu bylo také zveřejněno 235 volných pracovních míst. 

Z toho 23 volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé a 29 pro osoby se zdravotním 

postiţením
53

.  

Příloha 4 obsahuje graf, který poskytuje informace o podílu nezaměstnaných osob v okrese 

Šumperk. Jedná se o nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR udávaný v procentech, 

                                                 
51

 Rozdělení okresu, dostupné 

na: http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e

9b2e/$FILE/okres%20%C5%A0umperk.pdf 
52

 Působnost kontaktního pracoviště, dostupné 

na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/sumperk/informace_kop_sumperk. 
53

 Statistiky nezaměstnanosti, dostupné na: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes. 

Okres 

Ukazatel nezaměstnanosti 

Ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo 

Uchazeči o 

zaměstnání 
Volná pracovní místa 

Celkem Ţeny Muţi Celkem Celkem 
Absolventi

mladiství 

Osoby se 

zdravotním 

postiţením 

Šumperk 84 593 41 670 42 923 9 012 235 23 29 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e9b2e/$FILE/okres%20%C5%A0umperk.pdf
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e9b2e/$FILE/okres%20%C5%A0umperk.pdf
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e9b2e/$FILE/okres%20%C5%A0umperk.pdf
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který vyjadřuje podíl uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let z celkového 

počtu obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel je platný od ledna 2013 a nahradil doposud 

zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosaţitelné uchazeče 

o zaměstnání pouze k osobám ekonomicky aktivním.  V grafu je sledován měsíc leden 

a prosinec roku 2012 a měsíc leden roku 2013. Podíl nezaměstnanosti v měsíci lednu 

a prosinci roku 2012 je značně vyrovnaný (9,6% a 9,8%), nárůst byl zaznamenán v prosinci 

a to o 0,2 %. V měsíci lednu roku 2013 byl podíl nezaměstnanosti 10,4 %, coţ je nejvyšší 

číslo ze sledovaného období. Oproti lednu 2012 se podíl nezaměstnaných osob zvýšil 

o 0,8%.
54

 

4.1.1 Silné stránky okresu  

Území okresu Šumperk je velice rozmanité, je sloţeno jak z hornatých oblastí na severu, 

tak z oblastí rovinatých na jihu. Vzhledem k tomu, ţe v hornatých oblastech, jako je např. 

Hanušovicko bývá vysoká kvalita ţivotního prostředí je v této oblasti rozvinut cestovní ruch 

a činnosti spojené s ekologickým zemědělstvím, které jsou zdrojem příjmů pro region 

a vytváří volná pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání. V této severní oblasti převaţuje 

strojírenský a potravinářský průmysl.  Významnými zaměstnavateli v těchto odvětvích 

jsou ZKL Hanušovice a vyhlášený pivovar Holba Hanušovice. Ve střední části okresu kolem 

okresního města Šumperk je vysoká moţnost uplatnění v oblasti cestovního ruchu a lázeňství 

díky četnosti historických památek, ubytovacích a lázeňských zařízení, kterými jsou  termální 

lázně Velké Losiny či lázně Bludov specializující se na léčbu dětské obezity a dýchacích 

onemocnění. Z průmyslových odvětví zde převaţuje strojírenství, elektrotechnika a průmysl 

na zpracování dřeva, kterého jsou v celém území bohaté zásoby. Okolí města Zábřeh 

je vyznačováno rozvinutým průmyslovým odvětvím, které má zásadní vliv na rozvoj celého 

území. Významný je dvoukolejový ţelezniční tah Praha - Bohumín, který umoţňuje 

jak pohodlnou dopravu osob do zaměstnání v přilehlých okresech, tak i dopravu 

průmyslových produktů vyrobených v této oblasti. Jedním z významných zaměstnavatelů 

Zábřeţska je firma Sulko s.r.o. zabývající se výrobou plastových oken nebo firmy 

Siemens či Hella sídlící v nedaleké Mohelnici, jejichţ činnost zásadně ovlivňuje vývoj 

nezaměstnanosti v celém okrese
55

.  

                                                 
54

 Zpráva o situaci na regionálním trhu práce, dostupné 

na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky/Koment01_2013_kraj.pdf 
55

 Silné stránky, dostupné 

na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/sumperk/statistiky/analyza_trhu_prace_2010_su.pdf 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky/Koment01_2013_kraj.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/sumperk/statistiky/analyza_trhu_prace_2010_su.pdf
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4.1.2 Slabé stránky okresu 

Jelikoţ nejvýznamnější zaměstnavatelé jsou směřováni do osídlených oblastí průmyslových 

zón vzniká mezi většími územními celky a okrajovými oblastmi propast co se týče dopravní 

dostupnosti. Dopravní dostupnost není v těchto odlehlých oblastech dostačující. Bývá spíše 

redukována tím, ţe je sice zachována struktura vlakových spojení, ale mění se na spěšný 

nebo rychlíkový typ, který nestaví ve všech stanicích, a tím se stává doprava zbytečným 

přesedáním příliš sloţitá a časově i finančně náročnější. Tento problém částečně napravila 

ukončená stavba elektrifikace trati Šumperk – Zábřeh, která přinesla regionu zrychlení 

a zjednodušení dopravy z okresního města
56

.  

4.2 Organizační struktura 

4.2.1 Charakteristika státních zaměstnanců 

Právní poměry státních zaměstnanců ministerstev a jiných správních úřadů upravuje zákon 

č. 218/2002 Sb., o sluţbě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto 

zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (sluţební zákon). Správní úřad 

se pro účely tohoto zákona označuje jako sluţební úřad a jedná se o sluţební působiště 

státního zaměstnance, tudíţ o místo kde státní zaměstnanec vykonává svoji sluţbu. Sluţební 

poměr státního zaměstnance vzniká ke státu nikoli k danému orgánu, proto je znakem 

tohoto sluţebního poměru zachování věrnosti státu jako svému zaměstnavateli
57

.  

Za státního zaměstnance je povaţována fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 

a poţadavky, úspěšně ukončila přípravu na sluţbu, byla jmenována do sluţby dle výše 

uvedeného zákona a sloţila sluţební slib
58

.  

Povinnosti státních zaměstnanců: 

Zásada legality - státní zaměstnanec je povinen zachovávat při výkonu sluţby věrnost 

ČR coţ znamená dodrţovat znění Ústavy ČR a dalších právních předpisů vztahujících se k 

výkonu jeho sluţby. 

                                                 
56

 Slabé stránky, dostupné 

na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/sumperk/statistiky/analyza_trhu_prace_2010_su.pdf. 
57

 Horzinková, E., Novotný, V. (2010, s. 79). 
58

 Zákon č. 218/2002 Sb., o sluţbě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto 

zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (sluţební zákon). 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/sumperk/statistiky/analyza_trhu_prace_2010_su.pdf
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Zásada subordinace - státní zaměstnanec se zavazuje dodrţovat sluţební kázeň, dále 

také zachovávat pravidla slušnosti vůči nadřízeným, ostatním státním zaměstnancům 

a zaměstnancům ve sluţebním úřadu. 

Zásada nestrannosti - státní zaměstnanec nesmí zneuţívat informace nabyté prostřednictvím 

výkonu jeho sluţby ve vlastní prospěch, nebo prospěch někoho jiného. V souvislosti 

s výkonem jeho sluţby nesmí přijímat dary nebo jiné výhody, pokud to ovšem nejsou dary 

a výjimky poskytované sluţebním řádem. 

Zásada edukační - státní zaměstnancem má povinnost prohlubovat si vzdělání, školit   

popřípadě instruovat státní zaměstnance k prohloubení jejich kvalifikace. 

Zásada mlčenlivosti - státní zaměstnanec je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, 

které zjistil při výkonu sluţby a které v zájmu sluţebního úřadu nesmí sdělovat jiným 

osobám.   

Zásada veřejné informovanosti - státní zaměstnanec je povinen poskytovat informace 

o činnosti sluţebního úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, jestli to patří k jeho sluţebním úkolům.  

Zásada dobré praxe - státní zaměstnanec je povinen dodrţovat sluţební kázeň a brát 

na zřetel důsledky jejího porušení. Úkoly spojené s výkonem jeho sluţby je povinen plnit 

osobně, na svém sluţebním místě, řádně a včas za vyuţití své sluţební doby.  

Zásada účasti na řešení mimořádných situací - státní zaměstnanec je povinen podílet 

se na vrácení ţivelné události při vzniku jiné události nebo nehody
59

.  

4.2.2 Konkrétní pojetí organizační struktury  

Kontaktní pracoviště v Šumperku je organizační sloţkou Úřadu práce – krajské pobočky 

v Olomouci a je situováno do dvou oddělení. Oddělení zaměstnanosti sídlí na ulici 

Starobranské, zatímco oddělení nepojistných sociálních dávek (dále oddělení NSD) 

má sídlo na ulici Lidické. Oddělení NSD má ve své kompetenci nakládání a vyplácení NSD 

do nichţ řadíme dávky státní sociální podpory, pomoc v hmotné nouzi, sociální sluţby 

zahrnující příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postiţením
60

.  

                                                 
59

 Horzinková, E., Novotný, V. (2010, s. 80-81). 
60

 Organizační struktura, dostupné na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/sumperk/orgstr. 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/sumperk/orgstr
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 V čele kontaktního pracoviště v Šumperku stojí pan ředitel. Výkonu ředitele kontaktního 

pracoviště napomáhá sekretariát, který má 5 zaměstnanců. Další nadřízenou osobou 

je vedoucí oddělení zaměstnanosti a vedoucí oddělení NSD. Kontaktní pracoviště v Šumperku 

má celkem 70 zaměstnanců. Ředitel kontaktního pracoviště, sekretariát, oddělení 

zaměstnanosti a oddělení NSD spadá pod kontaktní pracoviště v Šumperku. Za to úkony 

prováděné na úsecích informatiky, trhu práce, poradenství a na ekonomickém a právním 

úseku jsou sice vykonávané na kontaktním pracovišti v Šumperku, ale spadají do působnosti 

krajské pobočky Olomouc. Chod oddělení zaměstnanosti zabezpečují kromě vedoucího 

oddělení také referenti zaměstnanosti a administrativní pracovníci. Podobně je to i u oddělení 

 NSD, kde státní pracovníci vykonávají funkce referentů NSD a sociálních pracovníků
61

.  

Grafické znázornění organizační struktury kontaktního pracoviště v Šumperku je k dispozici 

v Příloze 5.  

Z celkového počtu zaměstnanců kontaktního pracoviště v Šumperku dosahuje 12 osob 

úplného vysokoškolského vzdělání. Vzdělání bakalářské má 8 osob a ostatní disponují 

vzděláním středoškolského typu. Zaměstnanci získávají mzdové ohodnocení podle platových 

tříd. 

4.3 Úkoly a činnosti  

4.3.1 Úkoly oddělení zaměstnanosti 

Oddělení zaměstnanosti zajišťuje informační sluţby v oblasti pracovních příleţitostí, zejména 

informace týkající se situace na trhu práce v ČR a zemích Evropské Unie (dále EU), volných 

pracovních míst v téţe oblasti, podmínek zaměstnávání v zahraničí a moţnostech dalšího 

vzdělávání. Dále poskytuje zájemcům o zaměstnání poradenské sluţby spojené s volbou 

povolání a můţe jim zabezpečit rekvalifikaci, ţádá-li to jejich uplatnění na trhu práce.  

Uchazečům o zaměstnání poskytuje sluţby spojené se zprostředkováním vhodného 

zaměstnání, vyplácí podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a můţe poskytnout 

příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné 

výdělečné činnosti. Osobám se zdravotním postiţením zabezpečuje pracovní rehabilitaci 

zaměřenou na získání a udrţení vhodného zaměstnání a poskytuje poradenské sluţby 

pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postiţením
62

.  
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 Organizační struktura, dostupně na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/sumperk/orgstr. 
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 Sluţby a činnosti Úřadu práce, dostupné na: http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/cinnosti_up. 
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Zaměstnavatelům poskytuje poradenské a informační sluţby v oblasti pracovních příleţitostí, 

vyhledává na volná pracovní místa uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání. Poskytuje 

poradenství v oblastech zaměstnávání osob se zdravotním postiţením, příspěvek na podporu 

zaměstnávání těchto osob a spolupracuje při vytváření pracovních míst pro osoby 

se zdravotním postiţením. V rámci politiky zaměstnanosti můţe poskytnout příspěvek 

na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací, společensky účelná 

pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu 

na nový podnikatelský program, příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa 

na jeho provoz, příspěvek na vytvoření  chráněné pracovní  dílny, úhradu nákladů 

rekvalifikace prováděné v zájmu dalšího pracovního uplatnění  jejich zaměstnanců 

a na úhradu nákladů na přípravu k práci osob se zdravotním postiţením v rámci jejich 

pracovní rehabilitace
63

. 

4.3.2 Úkoly oddělení NSD 

Prostřednictvím tohoto oddělení se vyplácí dávky státní sociální podpory (dále SSP). Jsou 

to dávky, poskytované osobám ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát 

prostřednictvím jejich vyplácení z určité části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální 

situaci. V rámci systému SSP je poskytován přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek 

na bydlení, porodné a pohřebné. Ţádosti o poskytování dávek SSP vyřizuje také kontaktní 

pracoviště a to podle místa trvalého pobytu osoby, která poţaduje určitý typ dávky. Ţádosti 

o dávky se podávají na tiskopisech, které mají předepsanou formu od MPSV. Dávky 

se vyplácí prostřednictvím karty sociálních systémů, a to buď převodem na platební účet 

příjemce, v hotovosti prostřednictvím výběru z bankomatu, nebo také vyuţitím platební 

funkce karty sociálních systémů přímým nákupem zboţí a sluţeb v obchodech
64

. 

Další oblastí činnosti oddělení NSD je vyplácení dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi 

a příspěvek na péči. Hmotná nouze je spojena s nedostatečným zabezpečením základní 

obţivy, bydlení a mimořádných událostí. Dávky v hmotné nouzi napomáhají řešení některých 

nahodilých ţivotních situací. Kaţdá osoba disponuje nárokem na poskytnutí základních 

informací, které vedou jak k řešení její současné situace, tak i k předcházení vzniku hmotné 
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 Sluţby a činnosti Úřadu práce, dostupné na: http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/cinnosti_up. 
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 Obecné informace, dostupné na: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/obecne. 



32 

 

nouze. Do dávek hmotné nouze řadíme příspěvek na ţivobytí, doplatek na bydlení, 

mimořádnou okamţitou pomoc, ţivotní a existenční minimum
65

.  

Příspěvek na péči je určen osobám, které samostatně nezvládají základní ţivotní potřeby 

a z toho důvodu fungovat bez pomoci druhých. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby 

hradí pomoc, kterou jim můţe dle jejich výběru poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální 

péče, registrovaný poskytovatel sociálních sluţeb, dětský domov nebo speciální lůţkové 

zdravotnické zařízení hospicového typu
66

. 

Vyplácení dávek pro osoby se zdravotním postiţením (dále dávky pro OZP) je poslední 

činností oddělení NSD. K poskytování dávek pro OZP patří příspěvek na mobilitu, příspěvek 

na speciální pomůcku a vystavení průkazu pro osoby se zdravotním postiţením a některé 

bonusy z něj plynoucí
67

.  
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 Obecné informace o vymezení pojmů, dostupné na: http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/obecne. 
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4.4 Financování a hospodaření  

Problematika týkající se financování a hospodaření kontaktního pracoviště v Šumperku 

je velice rozsáhlým a sloţitým tématem. V následující kapitole jsou objasněny základní 

principy financování a hospodaření, týkající se získávání finančních prostředků. Dále bude 

kapitola věnována podrobnější analýze výdajů a jejich konkrétnímu určení. Téměř veškeré 

informace týkající se hospodaření byly poskytnuty prostřednictvím ekonomického úseku 

kontaktního pracoviště v Šumperku.  

4.4.1 Příjmová stránka hospodaření  

Do 31. března 2011 bylo kontaktní pracoviště v Šumperku samostatné hospodařící 

jednotkou, ovšem po realizaci změny organizační struktury úřadu práce se téměř veškeré 

záleţitosti týkající se financování a hospodaření přesunuly do působnosti krajské pobočky 

v Olomouci, pod kterou kontaktní pracoviště v Šumperku spadá. Tamní ekonomické oddělení 

nakládá s finančními prostředky, které směřuje zejména k financování aktivní politiky 

zaměstnanosti (dále APZ), pasivní politiky zaměstnanosti (dále PPZ) a SSP. Dále zpracovává 

účetní, personální a mzdovou agendu. Nedílnou částí její činnosti je provozní zabezpečení 

kontaktních pracovišť.  

Hospodaří převáţně s finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu. Většina 

finančních prostředků je rozpočtována na kalendářní rok v souladu se státním rozpočtem. 

Moţnost převodu finančních prostředků do dalších let je moţná pouze v případě specifických 

účelových výdajů. Zaměstnanci ekonomického oddělení provádí změny v daném rozpočtu 

během kalendářního roku prostřednictvím rozpočtových opatření. Rozpočtovým opatření 

se rozumí převod finančních prostředků rozpočtu mezi jednotlivými příjmy a výdaji, který 

nesmí mít dopad na celkový objem rozpočtu. Součástí výdajů jsou výdaje mandatorní, 

kterými jsou např. podpora v nezaměstnanosti., výdaje provozní, výdaje na mzdové a platové 

prostředky a výdaje spojené s APZ a PPZ.  

Součástí příjmů jsou dotace z MPSV a také finanční prostředky získané z EU, konkrétněji 

z Evropského sociálního fondu, které jsou pouţity zejména na financování operačních 

programů, které se nazývají operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a operační 

program Vzdělání pro konkurenceschopnost. 
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Dále samostatně hospodaří s majetkem jak movitého, tak i nemovitého charakteru, jehoţ 

vlastníkem je stát. Příjmy z vlastní činnosti nelze pouţít na krytí vlastních výdajů, jelikoţ 

musí být odvedeny do státního rozpočtu. Finanční operace musí být v souladu s rozpočtovými 

pravidly a dalšími právními předpisy. Je důleţité dbát na účelnost, hospodárnost a efektivitu 

hospodaření.   

4.4.2 Výdajová stránka hospodaření 

Výdajům je podle druhového třídění rozpočtové skladby věnována Třída 5 – běţné výdaje 

a Třída 6 – kapitálové výdaje. Úplné znění druhového třídění rozpočtové skladby 

je uveřejněno v Příloze 6. Následující kapitola se podrobněji věnuje běţným výdajům 5. třídy.  

Tato třída se dělí na seskupení označené dvojciferným číslem, jimţ jsou seskupení 

51 Neinvestiční nákupy a související výdaje, 52 Neinvestiční transfery podnikatelských 

subjektům a neziskovým organizacím, 53 Neinvestiční transfery a některé další platby 

rozpočtům, 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu, 55 Neinvestiční transfery do zahraničí, 

56 Neinvestiční půjčky, 57 Neinvestiční převody národnímu fondu a poslední seskupení 

je 59 Ostatní neinvestiční výdaje. Dále se seskupení člení na podskupiny značené číslem 

trojciferným jako je např. podskupina 511 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 

práci, 513 Nákup materiálu nebo 522 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným 

organizacím. Posledním označením druhového třídění rozpočtové skladby jsou poloţky, mezi 

které patří např. poloţka 5114 Odstupné, 5122 Povinné pojistné a zdravotní pojištění a 5132 

Ochranné pomůcky
68

.  

Obsah této kapitoly je zaměřen na srovnání běţných výdajů kontaktního pracoviště 

v Šumperku od roku 2007 do roku 2010. Posledním zkoumaným rokem je rok 2010, který 

je povaţován za poslední rok, kdy kontaktní pracoviště v Šumperku hospodařilo samostatně. 

V následující Obr. 4.2. jsou uvedena číselná označení podskupin s jejich názvy a hodnoty 

běţných výdajů k danému období od roku 2007 do roku 2010 v tis. Kč.  

 

 

 

                                                 
68

 Třída 5 – běţné výdaje, dostupné na: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html.  
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Obr. 4.2 Srovnání běţných výdajů kontaktního pracoviště v Šumperku v letech 2007-2010, 

v tis. Kč 

Podskupina Název podskupiny 

Rok 

2007 2008 2009 2010 

511 
Platy zaměstnanců a ostatní platy za 

provedenou práci 
33 206 34 568 34 972 34 331 

512 
Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem 
12 243 12 477 12 680 12 753 

513 Nákup materiálu 871 1 250 1 266 1 245 

514 Úroky a ostatní finanční výdaje 3 0 0 0 

515 Nákup vody, paliv a energie 1 905 2 278 2 484 2 317 

516 Nákup sluţeb 9 204 7 739 7 819 5 363 

517 Ostatní nákupy 637 527 870 1 093 

519 

Výdaje související s neinvestičními 

nákupy, příspěvky, náhradami a 

věcnými dary 

457 3 3 3 

534 Převody vlastním fondům 655 665 685 687 

536 
Ostatní neinvestiční transfery jiným 

veřejným rozpočtům 
11 9 9 9 

542 Náhrady placené obyvatelstvu 0 0 143 147 

Celkem 59 192 59 516 60 931 57 948 

Zdroj: Data interních materiálů poskytnuté ekonomickým úsekem, vlastní zpracování. 
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Podskupinou 511 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se rozumí veškeré 

finanční prostředky poskytnuté na platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, odstupné, 

odchodné atd. Částka vynaloţená na tento druh výdajů v prvním zkoumaném roce 2007 činila 

33 206 tis. Kč, v letech 2008-2010 kolísá kolem 34 000 tis. Kč. Na podskupinu 512 Povinné 

pojistné placené zaměstnavatelem bylo v roce 2010 vydáno 12 753 tis. Kč, coţ je o 276 

tis. Kč více neţ v roce 2008 a o 510 tis. Kč více neţ v roce 2007. Do podskupiny 513 Nákup 

materiálu patří např. nákup ochranných pomůcek, knih, učebních pomůcek a tisku nebo prádla 

oděvu a obuvi. Výdaje na nákup materiálu v roce 2007 činily 871 tis. Kč, za to v letech 2008-

 10 se pohybovaly na zhruba stejné úrovni a to kolem 1 200 tis. Kč. V roce 2007 byly 

na podskupinu 514 Úroky a ostatní finanční výdaje vynaloţeny 3 tis. Kč a to konkrétně 

na realizaci kurzových ztrát. V dalších letech nebyly ţádné výdaje tohoto druhu. Výdaje 

spojené s nákupem vody, paliv a energie v podskupině 515 vzrostly v roce 2008 o 373 

tis. Kč oproti roku 2007, kdy činily 1 905 tis. Kč. V letech 2009-2010 byly rozdílné pouze 

o 167 tis. Kč. Do podskupiny 515 Nákup sluţeb se řadí různé druhy výdajů, jako jsou např. 

sluţby pošt, nájemné, sluţby zpracování dat atd. Na tyto nákupy byla vynaloţena nejvyšší 

částka v roce 2007 a to 9 204 tis. Kč. V roce 2008 to bylo 7 739 tis. Kč, v roce 2009 téměř 

stejně jako v roce 2008 7 819 tis. Kč a v roce 2010 výdaje klesly na 5 363 

tis. Kč. Na podskupinu 517 Ostatní nákupy byly pouţity finanční prostředky ve výši 3 127 

tis. Kč za celé zkoumané období od roku 2007 do roku 2010. Nejvyššími výdaji na ostatní 

nákupy disponovalo kontaktní pracoviště v Šumperku v roce 2010, nejniţšími naopak v roce 

2008. Další zkoumanou poloţkou je podskupina 519 Výdaje související s neinvestičními 

nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary, kde jsou vidět velké rozdíly, zejména 

ve výdajích v roce 2007 a ostatních letech. V roce 2007 výdaje tohoto druhu činily 457 

tis. Kč, které byly konkrétněji poskytnuty na neinvestiční příspěvky a náhrady. V letech 2008-

2010 byla výše těchto výdajů na úrovni 3 tis. Kč. Výdaje podskupiny 534 Převody vlastním 

fondům se po zkoumané období pohybovaly na téměř stejné úrovni zhruba 600 tis. Kč. Tyto 

finanční prostředky byly převedeny do Fondu kulturních a sociálních potřeb. Obdobné jako 

u podskupiny 519 je to i u podskupiny 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným 

rozpočtům, kde v prvním zkoumaném roce 2007 Kontaktní pracoviště v Šumperku vynaloţilo 

11 tis. Kč a v letech dalších o 2 tis. Kč méně. V roce 2007 a 2008 nebyly ţádné výdaje 

podskupiny 542 Náhrady placené obyvatelstvu, za to v roce 2009 a 2010 činily tyto výdaje 

143 tis. Kč a 147 tis. Kč. Celkové výdaje se pohybovaly na téměř stejné úrovni v letech 2007 

a 2008. V roce 2009 stouply o 1 415 tis. Kč oproti předchozímu roku a v roce 2010 naopak 
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klesly na 57 948 tis. Kč. Pro lepší představu vývoje běţných výdajů v letech 2007-2010 

je zveřejněn graf v Příloze 7.  

Podrobnější posouzení vybraných podskupin se týká podskupiny 516 Nákup sluţeb 

a podskupiny 517 Ostatní náklady. Obě tyto podskupiny se týkají běţných výdajů, které jsou 

blízké  realizaci fungování kontaktního pracoviště Šumperk a výdajů spojených s personálním 

zajištěním kontaktního pracoviště v Šumperku. Podrobné členění těchto dvou podskupin 

je zřejmé z Obr. 4.3, který se týká podskupiny 516 Nákup sluţeb a z Obr. 4.4 zaměřující 

se na podskupinu 517 Ostatní nákupy. Stejně jako u předchozího obrázku jsou tabulky 

zaměřeny na běţné výdaje v rozmezí posuzovaných let 2007-2010 a jsou uvedeny v tis. Kč.  

Obr. 4.3 Rozbor podskupiny 516 Nákup sluţeb, v tis. Kč 

Zdroj: Data interních materiálů poskytnuté ekonomickým úsekem, vlastní zpracování 

První porovnávanou poloţkou je poloţka 5161 Sluţby pošt, jíţ se rozumí zejména výdaje 

na nákup poštovních známek. Finanční výdaje této poloţky se neustále sniţovaly. V roce 

2007 činily 4 015 tis. Kč a v roce 2010 uţ jen 1 496 tis. Kč. Stejně je to i s výdaji patřící 

pod poloţku 5162 Sluţby telekomunikací a radiokomunikací. Ovšem rozdíly 

Poloţka Název poloţky 

Rok 

2007 2008 2009 2010 

5161 Sluţby pošt 4 015 2 271 2 776 1 496 

5162 
Sluţby telekomunikací a 

radiokomunikací 
780 664 685 615 

5163 Sluţby veřejných ústavů 104 113 108 72 

5164 Nájemné 259 268 265 285 

5166 
Konzultační, poradenské a právní 

sluţby 
0 13 9 5 

5167 Sluţby školení a vzdělávání 161 115 80 3 

5168 Sluţby zpracování dat 4 4 4 3 

5169 Nákup sluţeb jinde nezařazených 3881 4 291 3892 2 797 

Celkem 9 204 7 739 7 819 5 363 
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jsou jen nepatrné. V roce 2007 kontaktní pracoviště v Šumperku na výdaje tohoto druhu 

vynaloţilo 780 tis. Kč, z toho 240 tis. Kč bylo uhrazeno za pouţívání sluţebních mobilních 

telefonů. V letech 2008-2010 se výdaje na telekomunikační a radiokomunikační sluţby 

pohybovaly kolem 650 tis. Kč. Poloţka 5163 Sluţby veřejných ústavů vymezuje výdaje 

spojené s úhradou pojistného. Nejniţší výdaje byly vynaloţeny v roce 2010 a naopak nejvyšší 

v roce 2008, kdy bylo zaplaceno 113 tis. Kč. Do poloţky 5164 Nájemné se řadí výdaje 

spojené s pronájmy prostorů budov kanceláří, jak v čisté, tak i hrubé výši. V případě 

kontaktního pracoviště z Šumperku byly náklady vynaloţeny na pronájem poboček 

a detašovaných pracovišť. Nájemné se pohybuje na téměř stejné úrovni okolo 250 

tis. Kč. Poloţka 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby zahrnuje výdaje týkající 

se plateb za konzultace, analýzy a studie zpracovávané externími odborníky či organizacemi. 

V roce 2007 nebyly ţádné výdaje spojené s touto poloţkou, za to v roce 2008 výdaje vzrostly 

na 13 tis. Kč a v dalších letech naopak klesaly. Téměř vyrovnané jsou výdaje poloţky 5167 

Sluţby školení a vzdělávání. V rozmezí roku 2007-2009 činily 4 tis. Kč a v roce 2010 

se nepatrně sníţily na 3 tis. Kč. Výdaje Poloţky 5168 Sluţby zpracování dat se v letech 2007-

2009 pohybují na stejné úrovni. V roce 2010 se sníţily na 3 tis. Kč. Poslední sledovaná 

poloţka 5169 nákup sluţeb jinde nezařazené zahrnuje nákupy, které nejsou zahrnuté 

v předchozích poloţkách. Jsou to např. příspěvky na stravování zaměstnanců v zařízení jiné 

organizace nebo nákup stravenek ve veřejném stravování a poukázek na nákup potravin. 

Z Obr. 4.3. je zřejmé, ţe celkové výdaje podskupiny 516 Nákup sluţeb jsou neustále na niţší 

úrovni. Grafické znázornění vývoje běţných výdajů této podskupiny je poskytnuto v Příloze 

8.  
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Obr. 4.4. Rozbor podskupiny 517 Ostatní nákupy, v tis. Kč 

Zdroj: Data interních materiálů poskytnuté ekonomickým úsekem, vlastní zpracování. 

Podskupina 517 Ostatní nákupy začíná poloţkou 5171 Opravy a udrţování. Výdaje tohoto 

druhy zaznamenaly v letech 2009 a 2010 markantní nárůst oproti předchozím rokům. V letech 

2009 a 2010 se výdaje zvýšily z důvodu rozsáhlejších oprav a údrţeb budov, kanceláří, 

automobilů, výpočetní a kancelářské techniky. Poloţka 5172 Programové vybavení obsahuje 

výdaje vynaloţené na nákup software a jiných počítačových programů. V roce 2008 byly 

výdaje tohoto druhu nejniţší a to ve výši 3 tis. Kč. Nejvyšší byly naopak v roce 2010, 

kdy činily 76 tis. Kč. Tato částka se navýšila z důvodu upgrade počítačového vybavení, které 

bylo zhodnoceno 59 tis. Kč. Do poloţky 5173 se řadí cestovné jak tuzemské tak i zahraniční. 

Výše výdajů na cestovné se v letech 2007, 2009 a 2010 pohybovala na úrovni kolem 350 

tis. Kč. V roce 2008 byly výdaje nejvyšší a to 505 tis. Kč, coţ bylo o 120 tis. Kč více neţ 

v roce 2007. Výdaje poloţky 5175 Pohoštění jsou po celé sledované období vyrovnané. Jejich 

výše činí 12 tis. Kč. Pod poloţkou 5176 Účastnické poplatky na konference se ukrývají 

poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a jiných podobných akcích. Výdaje 

tohoto typu se neustále sniţují. Nejvyšší částka byla vynaloţena v roce 2007 a to 10 tis. Kč. 

Poslední poloţkou je poloţka 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené, které stejně jako 

u předchozí analyzované podkapitoly představují výdaje nezařazené do předešlých poloţek. 

Je to např. příspěvek na ošacení, platby dálničních známek a náhrada za pouţití vlastního 

Poloţka Název poloţky Rok 

2007 2008 2009 2010 

5171 Opravy a udrţování 8 3 460 669 

5172 Programové vybavení 8 3 35 76 

5173 Cestovné (tuzemské a zahraniční) 385 505 353 329 

5175 Pohoštění 12 12 12 12 

5176 Účastnické poplatky na konference 10 4 5 2 

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 214 0 5 5 

Celkem 637 527 870 1 093 
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nářadí a materiálu. Nejvyšší výdaje tohoto druhu byly vynaloţeny v roce 2007 a to 214 

tis. Kč. V roce 2008 nebyly uhrazeny ţádné výdaje a v roce 2009 a 2010 bylo uhrazené 

5 tis. Kč. Zatímco celkové výdaje podskupiny 516 Nákup sluţeb se s přibývajícími roky 

sniţovaly, v podkapitole 517 Ostatní nákupy se celkové výdaje zvyšují. Příloha 9 obsahuje 

graf znázorňující vývoj celkových běţných výdajů této podskupiny.  

Obr. 4.5 Přehled výdajů na platy zaměstnanců a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 

v tis. Kč 

 

Zdroj: Data interních materiálů poskytnuté ekonomickým úsekem, vlastní zpracování. 

Obr. 4.5. poskytuje grafické znázornění běţných výdajů vynaloţených na platy zaměstnanců 

a ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem od roku 

2007 do roku 2010. Mezi platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se řadí platy 

zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, platy představitelů státní moci a některých orgánů, 

odstupné, odchodné a další poloţky. Součástí povinného pojistného 

placeného zaměstnavatelem je povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 

na politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné 

hrazené zaměstnavatelem. Z grafu je zřejmé, ţe výdaje na platy zaměstnanců byly výrazněji 

niţší pouze v roce 2007, kdy dosahovaly do výše 33 206 tis. Kč. V dalších letech 
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se pohybovaly na téměř stejné úrovni. V roce 2008 činily 34 568 tis. Kč, v roce 2009 34 972 

tis. Kč a v roce 34 334 tis. Kč. Od těchto údajů se odráţí výše výdajů na povinné pojistné 

placené zaměstnavatelem, které se pohybují na průměrné úrovni 12 500 tis. Kč. Konkrétně 

výdaje spojené s platbami pojistného jsou za rok 2007 ve výši 12 243 tis, Kč, za rok 2008 

ve výši 12 477 tis. Kč, za rok 2009 ve výši 12 680 tis. Kč a za rok 2010 ve výši 12 753 

tis. Kč.  
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5      ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce, který byl jiţ specifikován v Úvodu bylo zhodnocení organizace 

a hospodaření Úřadu práce České republiky – kontaktního pracoviště v Šumperku za období 

2007-2010. 

Druhá kapitola byla zaměřena na státní správu obecně. Popisovala členění veřejné správy, 

které dělí veřejnou správu na státní správu a samosprávu. Samospráva je dále rozdělena 

na územní a zájmovou samosprávu. Územní samospráva je vykonávána prostřednictvím 

veřejnoprávních korporací a samospráva zájmová se spjata s lidskou činností. Státní správa 

je vykonávána přímo nebo nepřímo. Mezi přímé vykonavatele byly zařazeny ministerstva, 

správní úřady a také veřejné ozbrojené a neozbrojené sbory. Vzhledem k tématu bakalářské 

práce byla věnována pozornost MPSV a vymezení organizace Úřadu práce.  

Třetí kapitola byla věnována organizační struktuře úřadů práce. Obsahovala principy 

fungování dřívější organizační struktury platné do 31. března 2011 a znázorňovala změny, 

které nastaly v nové organizační struktuře platné od 1. dubna 2011. K tomuto datu byl zřízen 

Úřad práce, jako správní úřad s celostátní působností. Jeho nadřízený správní orgán je MPSV 

a dělí se na generální ředitelství, krajské pobočky a pobočky pro hl. město Prahu. Pod krajské 

pobočky spadá 231 kontaktních pracovišť. Jsou zde zahrnuty i změny personálního 

zabezpečení a větší část je věnována vymezení kontaktních pracovišť dle nové organizační 

struktury.  

Stěţejní kapitolou je kapitola čtvrtá, která byla zaměřena na organizaci, úkoly a financování 

kontaktního pracoviště v Šumperku. Součástí kapitoly bylo vymezení správního obvodu 

okresu Šumperk, které bylo doplněno o analýzu situace na trhu práce, která popisovala tři 

ukazatele zaměstnanosti. K 31. lednu 2013 bylo v okrese Šumperk celkem 84 593 

ekonomicky aktivních obyvatel, z toho 41 670 ţen a 42 923 muţů. Celkový počet uchazečů 

o zaměstnání činil 9 012 osob. Volných pracovních míst bylo vytvořeno celkem 235, 23 

pracovních příleţitostí pro absolventy a mladistvé a 29 pracovních příleţitostí pro osoby se 

zdravotním postiţením.  

Činnosti a úkoly kontaktního pracoviště v Šumperku byly rozděleny do působnosti dvou 

oddělení, jejichţ chod zabezpečovalo celkem 70 zaměstnanců v čele s ředitelem kontaktního 

pracoviště. Prvním oddělením bylo oddělení zaměstnanosti a druhým oddělení NSD. Tyto dvě 

oddělení patřily do působnosti kontaktního pracoviště v Šumperku. Kaţdé oddělení mělo 
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svého vedoucího a daný počet zaměstnanců. V oddělení zaměstnanosti pracovalo 19 

zaměstnanců, zatímco v oddělení NSD bylo zaměstnáno 27 zaměstnanců. Nejvíce osob 

v oddělení NSD bylo na pozicích sociálních pracovníků a referentů NSD. Dalších 18 

zaměstnanců pracovalo na úsecích informatiky, trhu práce, poradenství a na úseku 

ekonomickém a právním, které spadaly do působnosti krajské pobočky v Olomouci.  

Financování a hospodaření kontaktního pracoviště v Šumperku zahrnovalo příjmovou 

a výdajovou stránku. Zdroji příjmů byly zejména finanční prostředky ze státního rozpočtu, 

dotace z MPSV a Evropského sociálního fondu, podporujícího operační programy spojené 

se zaměstnaností. Výdajová stránka byla věnována především běţným výdajům zahrnutým 

ve třídě 5 dle druhové rozpočtové skladby. Z analýzy tohoto druhu výdajů bylo zřejmé, 

ţe celkové běţné výdaje v roce 2007 a 2008 se lišily pouze nepatrně. V roce 2009 

byl zaznamenán nárůst celkových běţných výdajů a v roce 2010 opět pokles. Vývoj běţných 

výdajů v rozmezí let 2007-2010 byl tudíţ stagnující. Nejvyšší podíl na celkových běţných 

výdajích měla podskupina 511 Platy zaměstnanců a ostatní platy za provedenou práci. Naopak 

nejniţší podíl na celkových běţných výdajích měla podskupina 514 Úroky a ostatní finanční 

výdaje. V této podskupině byly vynaloţeny výdaje pouze v roce 2007 ve výši 3 tis. 

Kč, v ostatních zkoumaných letech nebyly vynaloţeny ţádné výdaje tohoto druhu.  

Podrobnějšímu členění byla podrobena podskupina 516 Nákup sluţeb, které obsahovala např. 

poloţky 5161 Sluţby pošt, 5164 Nájemné a 5168 Sluţby zpracování dat. Nejvyššími výdaji 

a zároveň i největším podílem na celkovém počtu výdajů této podskupiny disponovala 

poloţka 5169 Nákup sluţeb jinde nezařazených. Nejniţší výdaje byly poskytnuty na poloţku 

5168 Sluţby zpracování dat. Další podrobnější analýza proběhla u podskupiny 517 Ostatní 

nákupy. Celkové výdaje měly rostoucí charakter s výjimkou roku 2008, kdy proti roku 2007 

klesly, ovšem v roce 2008 a 2009 opět vzrostly aţ na konečnou sumu 1 093 

tis. Kč za rok 2010. Výdajům na platy zaměstnanců a povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem byl věnován závěr této kapitoly. Zvlášť byly zkoumány jak výdaje na platy 

zaměstnanců, tak výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem v rozmezí let 2007-

2010. Po celé zkoumané období byly tyto dva ukazatele velice vyrovnané. Na výdaje na platy 

zaměstnanců bylo vynaloţeno v průměru 34 269 tis. Kč a na výdaje na povinné pojistné bylo 

poskytnuto průměrně 12 538 tis. Kč. Vývoj obou těchto ukazatelů je v podstatě neměnný. 

K dosaţení správného hospodaření je nutné efektivně nakládat s finančními prostředky, 

informovat se o moţném vyuţití dotací a snaţit se o vyrovnané hospodařené a plnění daného 

rozpočtu. 
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Příloha 1 Organizační struktura Generálního ředitelství Úřadu práce 

 

Zdroj: Organizační struktura, data dostupná na: http://portal.mpsv.cz/upcr/gr/orgstr, vlastní úprava.  
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Příloha 2 Přehled kontaktních pracovišť Úřadu práce 

 

Kraj Krajská pobočka Kontaktní pracoviště 

Hlavní město Praha Hlavní město Praha 
Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 

8, Praha 9, Praha 10 

Středočeský kraj Příbram 

Benešov, Beroun, Čáslav, Český Brod, Dobříš, 

Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, 

Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Městec 

Králové, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, 

Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Praha-východ, 

Praha-západ, Příbram, Rakovník, Sedlčany, 

Slaný, Vlašim, Votice 

Jihočeský kraj České Budějovice 

Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, 

Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Milevsko, 

Mirovice, Nové Hrady, Písek, Prachatice, 

Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, 

Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany, 

Volary 

Plzeňský kraj Plzeň 

Blovice, Domaţlice, Horaţďovice, Horšovský 

Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, 

Plzeň, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Přeštice, Rokycany, 

Stod, Stříbro, Sušice, Tachov 

Karlovarský kraj Karlovy Vary 
Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské 

Lázně, Ostrov, Sokolov 

Ústecký kraj Ústí nad Labem 

Děčín, Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad 

Ohří, Libochovice, Litoměřice, Litvínov, Louny, 

Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad 

Labem, Rumburk, Štětí, Teplice, Ústí nad Labem, 

Varnsdorf, Ţatec 

Liberecký kraj Liberec  

Česká Lípa, Český Dub, Doksy, Frýdlant, Hrádek 

nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, 

Liberec, Mimoň, Nové Město pod Smrkem, Nový 

Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Źelezný Brod 

Královéhradecký 

kraj 
Hradec Králové 

Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, 

Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Jičín, Kostelec 

nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad 

Metují, Nový Bydţov, Rychnov nad Kněţnou, 

Trutnov, Vrchlabí 



3 

 

Pardubický kraj Pardubice 

Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, 

Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská 

Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Skuteč, 

Svitavy, Třemošnice, Ústí nad Orlicí, Vysoké 

Mýto, Ţamberk 

Vysočina Jihlava 

Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, 

Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské 

Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na 

Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, 

Telč, Třebíč, Velké Měziříčí, Ţďár nad Sázavou 

Jihomoravský kraj Brno 

Blansko, Boskovice, Brno-město, Břeclav, 

Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kyjov, 

Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, 

Slavkov u Brna, Šlapanice a Kuřim, Tišnov, 

Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo, 

Ţidlochovice 

Olomoucký kraj Olomouc 

Hanušovice, Hranice, Javorník, Jeseník, Kojetín, 

Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, 

Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, 

Uničov, Zábřeh, Zlaté hory 

Moravskoslezský 

kraj 
Ostrava 

Bohumín, Bílovec, Bruntál, Český Těšín, Frenštát 

pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad 

Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, 

Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, 

Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, Vítkov 

Zlínský kraj Zlín 

Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Karolinka, 

Kroměříţ, Otrokovice, Roţnov pod Radhoštěm, 

Slavičín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, 

Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín, 

Zlín 

Zdroj: Kontaktní pracoviště, data dostupná na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop, vlastní zpracování. 
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Příloha 3 Mapa okresu Šumperk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mapa okresu Šumperk, data dostupná na: http://mesta.obce.cz/vyhledat2.asp?okres=3809, vlastní úprava.  
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Příloha 4 Podíl nezaměstnaných osob v okrese Šumperk 

 

Zdroj:  Zpráva o situaci na regionálním trhu práce, dostupné na: 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky/Koment01_2013_kraj.pdf, vlastní zpracování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,60%

9,80%

10,40%

9,40%

9,60%

9,80%

10,00%

10,20%

10,40%

10,60%

leden 2012

prosinec 2012

leden 2013

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky/Koment01_2013_kraj.pdf
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Příloha 5 Organizační struktura kontaktního pracoviště v Šumperku 

Kontaktní pracoviště v Šumperku 

Ředitel kontaktního pracoviště  1 zaměstnanec 

Sekretariát 5 zaměstnanců 

Oddělení zaměstnanosti  19 zaměstnanců 

Oddělení NSD 27 zaměstnanců 

Krajská pobočka v Olomouci 

Úsek informatiky  2 zaměstnanci 

Úsek trhu práce 5 zaměstnanců 

Úsek poradenství  6 zaměstnanců  

Právní úsek  4 zaměstnanci 

Ekonomický úsek 1 zaměstnanec 

Zdroj: Schéma organizační struktury, data dostupná na: .  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/sumperk/orgstr, 

vlastní zpracování. 
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Příloha 6 Druhové třídění rozpočtové skladby 

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 

12 Vnitřní daně ze zboţí a sluţeb 

13 Poplatky a daně z vybraných činností a sluţeb 

14Ostatní daňové příjmy 

15 Majetkové daně 

16 Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a daně z objemu mezd 

17 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

21 Přijaté sankční platby a vratky transferů 

22 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 

23 Přijaté splátky půjček 

24 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 

31 Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní investiční příjmy 

31 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 

41 Běţné přijaté dotace 

42 Kapitálové přijaté dotace 

TŘÍDA 5 - BĚŢNÉ VÝDAJE 

51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 

52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 

53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 

54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 

55 Neinvestiční transfery do zahraničí 

56 Ostatní neinvestiční výdaje 

57 Neinvestiční převody Národnímu fondu 

59 Neinvestiční půjčky 

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

61 Investiční nákupy a související výdaje 

62 Nákup akcií a majetkových podílů 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11436.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11436.html#12
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11436.html#13
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11436.html#17
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11436.html#16
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11436.html#14
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11435.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11435.html#22
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11435.html#23
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11435.html#24
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11435.html#21
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11434.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11434.html#31
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11434.html#32
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11433.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11433.html#41
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11433.html#42
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#51
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#52
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#53
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#54
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#55
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#59
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#57
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11432.html#56
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11431.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11431.html#61
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11431.html#62
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63 Investiční transfery 

64 Investiční půjčky 

67 Investiční převody Národnímu fondu 

69 Ostatní kapitálové výdaje 

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 

81 Financování z tuzemska 

82 Financování ze zahraničí 

89 Opravné poloţky k peněţním operacím 

Zdroj: Druhové třídění, data dostupná na: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11423.html, vlastní 

zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11431.html#63
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11431.html#64
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11431.html#67
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11431.html#69
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11430.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11430.html#81
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11430.html#82
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11430.html#89
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Příloha 7 Srovnání běţných výdajů v letech 2007-2010, v tis. Kč 

Zdroj: Data interních materiálů poskytnuté ekonomickým úsekem, vlastní zpracování.  
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Příloha 8 Rozbor podskupiny 516 Nákup sluţeb, v tis. Kč 

 

Zdroj: Data interních materiálů poskytnuté ekonomickým úsekem, vlastní zpracování.  
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Příloha 9 Rozbor celkových výdajů podskupiny 517 Ostatní nákupy, v tis. Kč 

 

Zdroj: Data interních materiálů poskytnuté ekonomickým úsekem, vlastní zpracování.  
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