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ÚP ČR loni podpořil v rámci APZ  

více než 89 tisíc lidí 

Úřad práce ČR (ÚP ČR) vyplatil v loňském roce 4 251 090 tis. Kč 
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a 69 578 805 tis. Kč v oblasti 
nepojistných sociálních dávek. Díky nástrojům  APZ  podpořil  více než 89 tisíc 
lidí. Celkem 47 624 z nich se podařilo umístit do zaměstnání. Vyplývá to ze 
Zprávy o činnosti ÚP ČR za rok 2013. 

V roce 2013 bylo bez práce v průměru 564,4 tis. lidí. To je o 60 tisíc 
více než o rok dřív. A zvýšil se i průměrný podíl nezaměstnaných. Meziročně 
stoupl o 0,9 % a dosáhl 7,7 %. Průměrná délka evidence uchazeče o 
zaměstnání činila 563 dní.  

Úřad práce ČR evidoval loni v průměru 39 tisíc volných pracovních 
míst. Na jednu pozici připadalo 14,5 uchazeče. Podporu v nezaměstnanosti 
pobíralo 117,9 tis lidí. Tedy 20,9 % z celkového počtu uchazečů evidovaných na 
ÚP ČR.  Průměrná výše dávky dosáhla 6 284 Kč. Celková částka, kterou ÚP ČR 
vyplatil na podpory v nezaměstnanosti, včetně podpor při rekvalifikaci, osobám 
se změněnou pracovní schopností, kompenzace odbytného, odchodného a 
odstupného se vyšplhala na 9 674 752 tis. Kč. 

V průběhu loňského roku výrazně stoupl v meziročním srovnání počet 
volných míst, která nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým (ze 
4 419 na 9 572) a také lidem se zdravotním postižením (z 2 568 na 4 471). 
Přesto nadále převládá poptávka nad nabídkou.  

Během září až prosince 2013 přijal ÚP ČR celkem 319 nových 
zaměstnanců v rámci první fáze personálního posílení. „ Jedná se o lidi, kteří 
působí výhradně v terénu a komunikují nejen s uchazeči, ale také s místními 
firmami a samosprávou. V popisu jejich práce je individuální a aktivní přístup 
ke všem složkám trhu práce,“ vysvětluje generální ředitelka Úřadu práce ČR 
Marie Bílková. Výsledkem je lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, 
přesnější zacílení nástrojů APZ, ale i stovky volných pracovních míst v databázi 
ÚP ČR, jejichž počet by byl bez této aktivity mnohem nižší. 

http://www.uradprace.cz/
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V rámci všech nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti loni vyplatil ÚP 
ČR celkem 4 251 090 tis Kč. V částce jsou zahrnuty jak finance z národních 
zdrojů tak i z Evropského sociálního fondu. Díky APZ se podařilo celkem 
47 624 nezaměstnaným najít  práci.  

 Během loňského roku se 41 438 uchazečů o zaměstnání zúčastnilo 
některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů, na kterých se plně nebo 
zčásti podílel finančně ÚP ČR. Celkem 39 775 lidí kurz v tomto období také 
ukončilo. Za dvanáct měsíců poskytl úřad zájemcům o prohloubení vzdělání či 
změnu profese celkem  301 385 tis. Kč. Snahou ÚP ČR je umožnit lidem, kterým 
hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a 
tím pádem zvýšení jejich šance na trhu práce. „Celkem 60 % uchazečů, kteří 
úspěšně zakončí některý z rekvalifikačních kurzů, nastoupí během jednoho 
roku do nového zaměstnání,“ vyzdvihuje Marie Bílková.  

V tomto ohledu trochu komplikuje situaci současný zákon o veřejných 
zakázkách, podle kterého musí ÚP ČR vždy vysoutěžit dodavatele rekvalifikací. 
„Tím pádem bohužel často dochází ke zpoždění a místo, aby kurzy už běžely a 
operativně odpovídaly potřebám trhu práce, musíme čekat na jejich otevření, 
dokud neskončí výběrové řízení. Jsem přesvědčena, že eventuální změna 
zákona by prospěla všem složkám trhu práce,“ doplňuje generální ředitelka.  

Nejčastěji se rozhodují pro změnu profese nebo další prohloubení 
znalostí lidé mezi 20 – 24 a 35 – 39 lety. Nejpočetněji jsou mezi účastníky kurzů 
zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním. 

V loňském roce se zvýšila maximální možná částka, kterou přispívá ÚP 
ČR na veřejně prospěšné práce. Měsíčně tak může zaměstnavatel, který 
krátkodobě přijme uchazeče z nejrizikovějších skupin (50plus, absolventi, 
rodiče po rodičovské apod.) získat až 15 tis. Kč.  Loni takto vzniklo 21 206 míst 
a ÚP ČR na ně postupně umístil 21 839 lidí. Celkem vyplatil Úřad práce ČR 
v rámci této agendy 1 777 349 tis. Kč. 

Podstatou veřejně prospěšných prací je finanční a personální zajištění 
ze strany ÚP ČR, a to až na jeden rok. Například při odstraňování škod po 
živelných katastrofách, pomocných pracích při úpravách a opravách veřejného 
majetku, údržbě veřejných budov a komunikací nebo zajištění dalších činností, 
na které obce nemají vlastní personální kapacitu. Systém veřejně prospěšných 
prací je výhodný pro obě strany. Úřad práce ČR pomůže zájemcům získat na 
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určitou dobu zaměstnání. Obce, kraje a firmy zase tolik potřebné pracovníky, 
které by nemohly zaměstnat na stálo.  

V roce 2013 přispěl ÚP ČR na zřízení nebo vyhrazení 22 063 
společensky účelných pracovních míst (SÚPM) celkovou částkou 1 023 843 tis. 
Kč. Na tato místa umístil 21 716 uchazečů o zaměstnání. To je o 10 336 více než 
rok předtím. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou taková místa vytvořit, mohou 
dostat od ÚP ČR příspěvek na mzdové náklady jednoho zaměstnance až do 
výše 15 tisíc Kč měsíčně, a to po dobu maximálně dvanácti měsíců. Podmínkou 
je, že firma musí prokázat bezdlužnost a musí se jednat o obtížně 
umístitelného uchazeče na trhu práce. Pokud ale počet nezaměstnaných 
vlivem kritické situace v určitém kraji výrazně vzroste, může Úřad práce ČR 
zákonem nastavené podmínky po individuálním posouzení zmírnit.  

 
Důležitou roli hraje stát i v případě podpory zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením (OZP). Například prostřednictvím příspěvků, které 
poskytuje Úřad práce ČR, a to na vytvoření chráněného pracovního místa 
(CHPM) a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Loni 
podpořil ÚP ČR zřízení 706 nových pracovních míst, na která postupně umístil 
768 OZP. Celkem poskytl v loňském roce ÚP ČR na podporu zaměstnávání OZP 
více než 3 mld. Kč. Největší část tvořil příspěvek na refundaci mzdy (3, 022 
mld. Kč). „I když už naše společnost udělala ve srovnání s dobou minulou jisté 
pokroky, někteří zaměstnavatelé si bohužel stále myslí, že lidé se zdravotním 
postižením nepotřebují a nedokáží pracovat. Přitom často stačí jen vhodně 
upravit pracovní prostředí, zařazení nebo pracovní dobu a mohou tak získat 
spolehlivého zaměstnance, jehož pracovní výkon bude srovnatelný s tím, jaký 
odvádí jeho „zdravý“ kolega,“ uvádí Marie Bílková.  

 
Vedle nástrojů APZ pomáhají lidem v návratu na trh práce regionální a 

národní projekty, které jsou zaměřeny na konkrétní skupinu uchazečů. Jsou 
financované jak z národních, tak i evropských zdrojů. Řada z nich se setkává 
s úspěchem. K 31. 12. 2013 běželo v rámci celé republiky celkem 104 
regionálních individuálních projektů, které byly v kompetenci jednotlivých 
krajských poboček ÚP ČR a 5 národních individuálních projektů.  

 
V rámci podpory zaměstnanosti hrají podstatnou roli i Evropské služby 

zaměstnanosti EURES, které operují na území členských států EU/EHP a 
Švýcarska. Služby EURES cílí zejména na uchazeče o zaměstnání, 
zaměstnavatele a na další partnerské organizace na trhu práce v Evropě. Mezi 
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hlavní aktivity patří mezinárodní i regionální burzy práce, přeshraniční 
informační a poradenské dny o práci v zahraničí, asistence při náborech pro 
zaměstnavatele a aktualizace informací o životních a pracovních podmínkách 
v zemích EU/EHP a Švýcarska. Síť EURES také spravuje databázi ověřených 
volných pracovních míst na národním (www.eures.cz) a evropském portálu 
EURES (www.eures.europa.eu). Návštěvnost národního portálu EURES jako 
jednoho z hlavních informačních zdrojů o pracovní mobilitě, se rok od roku 
zvyšuje, v roce 2013 dosáhla na 2 584 000 návštěvníků. 

Všem klientům ÚP ČR je od 15. 6. 2006 k dispozici Call centrum (CC). 
Od té doby už nemusí zájemci o obecné informace z oblasti zaměstnanosti a 
nepojistných sociálních dávek chodit osobně na pobočku Úřadu práce ČR. 
Stačí jen pohodlně – z domova či kanceláře – zvednout telefon nebo poslat 
email. Za dobu, kdy je CC v provozu, zodpověděli operátoři více jak  250 000 
dotazů. V průměru se na ně měsíčně obrací prostřednictvím telefonu či 
elektronickou cestou 6 300 klientů s žádostí o radu. Nejčastěji volají či píší 
uchazeči o zaměstnání, příjemci sociálních dávek, studenti a cizinci.  

V  lednu 2012 přešla na ÚP ČR veškerá agenda z oblasti nepojistných 
sociálních dávek (např. dávek pomoci v hmotné nouzi, pěstounské péče, státní 
sociální podpory, příspěvku na péči, dávek pro OZP). Od roku 2013 vyplácí Úřad 
práce ČR také veškeré odměny určené pěstounům. „Přestože se naše 
působnost rozrůstá, počet zaměstnanců stále nedosahuje počtu lidí, kteří tuto 
oblast původně zpracovávali na obcích. V době, kdy jsme agendu dávek 
přebírali, ji na obcích vykonávalo 3 642 lidí, ÚP ČR ale tehdy dostal jen 1 953 
systemizovaných míst. V tuto chvíli nám chybí minimálně 1 200 pracovníků do 
oblasti nepojistných sociálních dávek,“ upozorňuje Marie Bílková. 

V loňském roce vyplatil Úřad práce ČR celkem 69 578 805 tis. Kč 
v rámci agendy nepojistných sociálních dávek. Z toho největší část tvořily 
dávky z oblasti státní sociální podpory (35 367 192 tis. Kč), následoval 
příspěvek na péči (19 588 778 tis Kč) a dávky pomoci v hmotné nouzi 
(10 569 830 tis. Kč). Dalších 411 201 tis. Kč šlo na výplatu povinného 
pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
a veřejné zdravotní pojištění, které souvisejí s dávkami pěstounské péče. 

Mezi dávky státní sociální podpory patří přídavek na dítě, příspěvek na 
bydlení, porodné, rodičovský příspěvek a pohřebné. Nejčastěji vyplácenou 
dávkou v rámci této agendy byl loni přídavek na dítě (5 575 666). Největší 

http://www.uradprace.cz/
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objem peněz pak ÚP ČR poskytl v oblasti rodičovského příspěvku (24 380 472 
tis. Kč).   

Zatímco v roce 2012 vyplatil Úřad práce ČR (ÚP ČR) pěstounům 1 mld. 
242 mil Kč, o rok později stoupla tato částka na dvojnásobek. Pro pěstouny je 
určeno několik typů dávek (odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek při ukončení pěstounské péče a 
při zakoupení osobního motorového vozidla). Za pěstouny odvádí ÚP ČR navíc 
i povinné „zdravotní a sociální“ pojištění, daň z příjmu a důchodové spoření. 
V loňském roce činily výdaje v rámci celé této agendy 2 137 563 tis. Kč.  

 
V rámci dávek pro osoby se zdravotním postižením, mezi které patří 

příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku 
poskytl ÚP ČR žadatelům celkem 21 500 841  tis. Kč.  

 
V kompetenci ÚP ČR je také přiznávání průkazů osob se zdravotním 

postižením. Od 1. ledna 2014 začala v rámci této agendy platit nová pravidla. 
Lidé si tak už nemusí hlídat, kdy jim skončí platnost jejich průkazu 
mimořádných výhod, ale ÚP ČR sám zahájí správní řízení, jehož součástí bude i 
nové posouzení zdravotního stavu klienta.   

 
Lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci, pomáhají 

dávky  pomoci v hmotné nouzi. Mezi ně patří doplatek na bydlení příspěvek na 
živobytí či mimořádná okamžitá pomoc. Celkem v jejich rámci loni ÚP ČR 
vyplatil 10 516 600 tis. Kč. Z toho nejvíce v rámci příspěvku na živobytí 
(7 469 343,3 tis. Kč) 

 

 

                                                     Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR 

http://www.uradprace.cz/

