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Právní rámec úpravy v oblasti zaměstnanosti

• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů

• Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky

a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• Prováděcí právní předpisy

• Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů

o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci

zaměstnanců



Nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti

• Význam a cíle APZ

• Klíčové integrační nástroje vedoucí k pracovnímu uplatní 

uchazečů o zaměstnání:

Veřejně prospěšné práce

 Definice nástroje APZ, jeho smysl a cílová skupina

 Výše příspěvku na mzdu na umístěnou osobu

 Institut „Asistenta prevence kriminality“

Společensky účelná pracovní místa

 Specifikace nástroje a cílová skupina

 Výše příspěvku podle znevýhodnění osoby činí 50 %

nebo 100 % vynaložených mzdových nákladů



Poradenství

• Součást opatření APZ, vymezené zákonem č. 435/2004 Sb.

a vyhláškou č. 518/2004 Sb.

• Podstata, cíl a klient poradenství

• Služby kariérového poradenství poskytovaného ÚP ČR

 Poradenství pro volbu povolání

 Poradenství pro volbu rekvalifikace

 Poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání

 Poradenství pro pracovní rehabilitaci a pro volbu

přípravy k práci OZP

 Poradenství při výběru vhodných nástrojů APZ

• Poskytování poradenských služeb v době Covid-19



Pracovní rehabilitace

• Zákon č. 435/2004 Sb. (§ 69 - 74), 

vyhláška č. 518/2004 Sb. (§ 1 - 5)

• OZP mají právo na pracovní rehabilitaci (princip dobrovolnosti)

• Pracovní rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka ÚP ČR

místně příslušná podle bydliště OZP na základě podané žádosti

a hradí náklady s ní spojené

• Systém hodnocení pracovního potenciálu OZP pro účely

zaměstnanosti



Rekvalifikace 

• Nástroj APZ – v systému DPV v kompetenci ÚP ČR

• Typy rekvalifikace

 Rekvalifikace zabezpečovaná ÚP ČR

 Zvolená rekvalifikace

 Zaměstnanecká rekvalifikace

• Předvídání vývoje a potřeb trhu práce a podpory DV



Cílové skupiny uchazečů o zaměstnání

• Při zprostředkování zaměstnání je věnována zvýšená péče

uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro své zdravotní omezení,

věk, péči o dítě nebo jiné vážné důvody potřebují

• Pozornost je věnována uchazečům o zaměstnání

 do 30 let věku včetně absolventů

 ve věku nad 50 let

 pečujícím o dítě do 15 let nebo osobu blízkou

 OZP

 bez vzdělání nebo s maximálně dokončeným základním 

vzděláním 

 ohroženým sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučeným 



Výzva na podporu sociálního podnikání

• Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání

• Termín zahájení bude upřesněn

 max. délka projektu 24 měsíců

• Alokace 350 mil. Kč 

 23,265% spolufinancování příjemce

 Projekt 1 000 000 - 4 500 000 (de minimis)

• Žadatelé: OSVČ, NNO, obchodní společnosti, obce a svazky 
obcí, podnikatelé v zemědělství

• Všechny regiony mimo hl. m. Prahy



Projekty na podporu sociálního podnikání

• Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje – PSPP (2017-2022) 

V rámci projektu nabízíme zájemcům o sociální podnikání následující
aktivity:

a) Poradenství prostřednictvím lokálních konzultantů - poskytnuto 
přes 3900 hod podpory

b) Poradenství prostřednictvím expertních poradců - poskytnuto 
přes 5600 hod podpory

c) Stáže v sociálních podnicích - doposud realizováno 142 stáží

d) Odborné semináře/webináře - doposud realizováno 119 akcí

e) Kulaté stoly na podporu sociálních podniků u veřejných 
zadavatelů

Více informací naleznete na: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/

• Rozvoj ekosystému sociálního podnikání – RESP (2023-2027) 

Cílem je vybudování funkčního ekosystému sociálního podnikání v ČR
a přiblížení se EU

a) Pokračování v aktivitách dosavadního projektu PSPP

b) Posílení sociálního podnikání v regionech - vybudování sítě 
regionálních poradenských center

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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