
OPZ I. - ZAMĚSTNANOST



HLAVNÍ CÍL OPATŘENÍ

 Podporované aktivity by měly především přispět lokální
nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních potřeb
lokálního trhu práce (vycházet ze SCLLD)

 Realizované aktivity by neměly nahrazovat činnosti ÚP
ČR, ale naopak je doplňovat a rozšiřovat s ohledem
na detailní znalost lokálního trhu práce

 Práce s jednotlivci

 Rekvalifikace pouze s vazbou na trh práce

 Důraz na individuální přístup k osobám z cílových skupin
a respektování jejich specifických potřeb
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CÍLOVÉ SKUPINY 

 Zaměstnanci

 Uchazeči o zaměstnání

 Zájemci o zaměstnání

 Neaktivní osoby 
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VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH PARTNERŮ

 Partneři s finančním příspěvkem

 Partneři bez finančního příspěvku
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ZAPOJENÍ ÚP ČR DO PROJEKTŮ

 Pouze formou partnera bez finančního příspěvku

 Z nástrojů APZ budou podporovány pouze
rekvalifikace, jinak ÚP ČR realizují samostatně
(VPP, SÚPM)

 Doporučená konzultace MAS zaměření výzev 
s příslušnými kontaktními pracovišti ÚP ČR (Ing. 
Zdenka Navrátilová, e-mail: 
zdenka.navratilova@ot.mpsv.cz) 
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VEŘEJNÁ PODPORA

 Znaky naplnění VP:

• zvýhodnění určitého podnikání nebo odvětví

• VP je poskytována z veřejných (státních prostředků)

• ovlivňuje obchod mezi členskými státy

• narušuje nebo hrozí narušením hospodářské 
soutěže
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PŘÍKLADY VEŘEJNÉ PODPORY

 Podpora vzdělávání individuí nebo poradenství/koučing
těchto osob, týká se i osob, které by v budoucnu měly
nastoupit do zaměstnání u nějakého konkrétního
podniku, např. vzdělávací agentura – naplňuje znaky VP

 Praxe/stáže znevýhodněných osob v rámci podniků, kdy
plat stážisty je hrazen z dotace – nenaplňuje znaky VP

 Mzdové příspěvky (mimo praxi/stáž) - z dotace jsou
hrazeny osobní náklady na zaměstnance určitého
subjektu – pro zaměstnavatele, který je soutěžitelem
na trhu a nevykonává žádné nesoutěžní činnosti -
naplňuje znaky VP
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PŘÍKLADY VEŘEJNÉ PODPORY

 Podpora na vytvoření pracovního místa, které
podnik využije na úpravu prostor, kde bude
nový zaměstnanec práci vykonávat (mzdové
příspěvky):

• pro zaměstnavatele, který není soutěžitelem na
trhu (obec) – nenaplňuje znaky VP

• pro zaměstnavatele, který je soutěžitel na trhu
a nevykonává žádné nesoutěžní činnosti –
naplňuje znaky VP
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PŘÍKLADY VEŘEJNÉ PODPORY

 Zprostředkování zaměstnání: 

• pokud zprostředkování zaměstnání není pro 
danou organizaci prostředkem obživy tzn. 
Pokud se nejedná o personální agenturu (ÚP, 
NNO, které umisťují své klienty) – nenaplňuje 
znaky VP

• pokud je zprostředkování zaměstnání pro
danou organizaci prostředkem obživy
(personální agentury) – naplňuje znaky VP
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PŘÍKLADY

 Způsobilé výdaje

• Mzdové příspěvky, vzdělávání, rekvalifikace, 
placené stáže, soft skills (technika duševní 
práce – měkké dovednosti)

 Nezpůsobilé výdaje

• Podnikové vzdělávání stávajících zaměstnanců, 
mzdové příspěvky stávajících zaměstnanců, 
kariérové poradenství pro žáky ZŠ

• Akreditace – příprava rekvalifikačních kurzů
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PRÁVNÍ PŘEDPISY

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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DOTAZY?

12


