
Společensky účelné pracovní místo 

 

Právní úprava: § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 

518/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

KOMU A JAKÝ PŘÍSPĚVEK ÚŘAD PRÁCE POSKYTUJE A V JAKÝCH ČÁSTKÁCH? 
A) ZAMĚSTNAVATELI na SÚPM vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání (dále UoZ) v kategoriích uvedených v níže 

uvedené tabulce (nemusí se jednat o nové místo) jedná se o příspěvek na mzdové náklady a odvody pojistného za 

zaměstnavatele – místo je vymezeno pro konkrétního uchazeče o zaměstnání z evid. ÚP: 

 UOZ starší 50 let 15.000,- Kč/měsíc max. 12 měsíců 

 UOZ do 30 let 18.000,- Kč/měsíc 6 měsíců 

 UOZ pečující o dítě do 10 let 15.000,- Kč/měsíc 6 měsíců 

 UOZ se zdravotním postižením  15.000,- Kč/měsíc 6 měsíců 

 UOZ absolventi bez praxe  18.000,- Kč/měsíc 6 měsíců 

 UOZ do 50 let nesplňující jinou charakteristiku (evidence nad 5 měs.) 15.000,- Kč/měsíc 6 měsíců 
Pozn: 

Uchazeči o zaměstnání musí být v evidenci po dobu nezbytně nutnou k prokázání aktivního přístupu při hledání 

zaměstnání a pro zjištění, že nelze pro jejich individuální charakteristiky sjednat zaměstnání jiným způsobem. 

Podmínky: Uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou nebo určitou, ale alespoň na 12 měsíců. 

U státních podniků, neziskových organizací včetně příspěvkových a také u obcí (ÚSC) je možné sjednat pracovní poměr 

na dobu určitou kratší než 1 rok.  

Nesmí se jednat o opakované nástupy ke stejnému zaměstnavateli během 3 let zpátky. Vybraný uchazeč o zaměstnání 

musí mít ukončené a vypořádané nekolidující zaměstnání. Výše hrubé mzdy musí být v souladu s nařízením vlády 

č.567/2006 Sb., v platném znění. Příspěvky nebude podporováno zaměstnání statutárních zástupců nebo společníků 

žadatele. 

Bonifikace SÚPM vyhrazených se zkráceným pracovním úvazkem. 
V případě uzavření pracovního poměru na zkrácený úvazek bude výše příspěvku bonifikována dle tabulky GŘ ÚP ČR, 

kdy základní částka pro výpočet je stanovena dle výše uvedené tabulky pro jednotlivé kategorie UOZ. Minimální výše 

úvazku musí činit polovinu stanovené týdenní pracovní doby. 
 

B) ZAMĚSNAVATELI NA ZŘÍZENÍ NOVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA - příspěvek na nákup strojů, zařízení a 

vybavení. 
Jedná se o příspěvek zaměstnavateli, který zřizuje nové pracovní místo (novost se sleduje za 6 měsíců zpětně) pro 

uchazeče o zaměstnání. Příspěvek lze zaměstnavateli poskytnout na nákup strojů, zařízení a vybavení. Nákup může být 

realizován až po datu uzavření dohody. Jelikož se jedná o příspěvek, je vždy nutná finanční spoluúčast zaměstnavatele. 

Při obsazování SÚPM se musí jednat o uchazeče, kterému nebylo možné jiným způsobem zajistit pracovní uplatnění – 

podmínka ze zákona o zaměstnanosti § 113. Podmínku posuzuje zprostředkovatel na kontaktním pracovišti. Doporučeni 

k umístění mohou být uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP dle výše uvedené tabulky. Nesmí se jednat o opakované 

nástupy ke stejnému zaměstnavateli během 3 let zpátky. Příspěvky nebude podporováno zaměstnávání statutárních 

zástupců nebo společníků žadatele. 

Požadujeme pracovní poměr na dobu neurčitou, v případě doby určité pracovní poměr o jeden měsíc déle, než je 

účinnost dohody. 

Dohoda se uzavírá na dobu 365 dnů. 

Rozhodující pro stanovení výše příspěvku jsou zejména: situace na trhu práce, kvalita podnikatelského záměru, výše 

výdajů potřebných na zřízení místa, výše finančních prostředků v rozpočtu ÚP atd. 

Maximální výše příspěvku je do 60.000,- Kč na místo. 

Na poskytnutí obou příspěvků není právní nárok.  

Rozhodování o poskytnutí příspěvku zpětně není možné. 
 

JAKÝM ZPŮSOBEM A KDY LZE ŽÁDAT O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU? 

Žádosti o poskytnutí příspěvků je třeba zpracovat na formulářích Úřadu práce ČR, které lze získat na Úřadu práce ČR – 

Úřadu práce ČR – KrP v Jihlavě,  Kontaktní pracoviště, Strojírenská 28, Žďár nad Sázavou: 

Obvod Žďár nad Sázavou   Jana Klementová, kancelář č. 423. 

 950 177 482, e-mail: jana.klementová@zr.mpsv.cz 

Obvod Velké Meziříčí a Velká Bíteš Ing. Dana Machová, kancelář č. 419. 

 950 177 483, e-mail: dana.machova@zr.mpsv.cz 

Obvod Bystřice nad Pernštejnem  Alena Krobová, kancelář č. 419. 

 950 177 484, e-mail: alena.krobova@zr.mpsv.cz 

Obvod Nové Město na Moravě  Ing. Jana Chromá, kancelář č. 423. 

 950 177 489, e-mail: jana.chroma@zr.mpsv.cz 
 
Ve Žďáru nad Sázavou, 15. 4. 2015 
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