
 

 

 

 

DOTACE NA PRACOVNÍ MÍSTA 
 
Úřad práce ČR (dále ÚP) nabízí skrz své krajské pobočky podnikatelům možnosti podpory pro 
vytváření nových pracovních míst. Dotace na tzv. společensky účelné pracovní místo (SÚPM) spočívá 
v příspěvku na mzdu nového zaměstnance. Výše i délka poskytování příspěvku se liší dle programů, 
které jsou zaměřeny na konkrétní skupiny osob evidovaných na ÚP. 
 
Výše dotace:  cca 10 – 18 tis. Kč/měs. (dle konkrétního programu) 
Doba trvání podpory: zpravidla 6 – 12 měsíců  
Podávání žádostí: kontinuální (není časově vymezeno) 
 
Dotaci doporučujeme využít v případech, kdy máte s uchazeči z ÚP dobré zkušenosti a na pozicích, 
kde nejsou vyžadovány vysoké kvalifikační předpoklady. 
 
 

Průběh a cíle projektu 

Cílem projektu, resp. programů uvedených níže je podpora trvalého uplatnění na trhu práce u osob 
evidovaných na ÚP. Schéma průběhu konkrétního projektu je většinou následující: 

 
 
 

PROGRAM ZÁRUKY PRO MLADÉ 

Hlavním cílem projektu je začlenit mladé lidi do 29 let věku (včetně) na trh práce. 

Cílová skupina: 
• Osoby mladší 30 let, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo profesní přípravě. 
• Současně musejí být tyto osoby v evidenci ÚP min. 3 měsíce. 
• Pracovní zkušenosti uchazečů projektu mohou být maximálně v délce 2 let. 
• Ve většině případů se jedná o uchazeče s max. středoškolským vzděláním. 

 

Výše příspěvku na úhradu mzdových nákladů tzv. odborné praxe činí 15 – 18 tis. K č za měsíc po 
dobu 6 - 12 m ěsíců. Příjemce dotace je povinen uzavřít s uchazečem pracovní smlouvu na dobu 
neurčitou, případně minimálně na dvojnásobnou dobu poskytování příspěvku. 
 
 

PROGRAM 50 PLUS 

Hlavním cílem projektu je začlenit zpět na trh práce osoby starší 50 let věku. 

Cílová skupina: 
• Osoby starší 50 let, které jsou evidovány jako uchazeči na ÚP déle než 5 měsíců. 
• Osoby starší 50 let bez ohledu na délku evidence na ÚP, pokud jim nevznikl nárok na podporu 

v nezaměstnanosti. 
 

Příspěvek na úhradu mzdových nákladů tzv. zprostředkovaného zaměstnání činí 15 – 20 tis. K č za 
měsíc po dobu 12 m ěsíců. 
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PROGRAM APZ - SÚPM 

Oproti předchozím programům se jedná o program financovaný pouze ze zdrojů státního rozpočtu. 
Cílem projektu je působit proti dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím nástroje aktivní politiky 
zaměstnanosti v podobě vyhrazených společensky účelných pracovních míst (SÚPM). 
 
Cílové skupiny: 

• osoby dlouhodobě nezaměstnané (délka evidence na ÚP nad 12 měsíců), 
• osoby pečující o dítě do 10 let s min. délkou evidence na ÚP nad 6 měsíců, 
• osoby starší 50 let + délka evidence nad 6 měsíců, 
• osoby invalidní + délka evidence nad 3 měsíce. 

 
Příspěvek na úhradu mzdových nákladů SÚPM činí 10 – 12 tis. K č za měsíc po dobu max. 6 m ěsíců. 
Předpokladem realizace projektu je dlouhodobé trvání pracovního poměru umístěného uchazeče – 
uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou nebo min. na dobu 12 měsíců. 
 

 

 

Detailní podmínky uvedených program ů se liší dle konkrétních krajských pobo ček ÚP. 


