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Abstrakt 

V tomto textu jsme se zabývali vyhodnocením programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných 

v roce 2017. V textu byla uplatněna mikroekonomická perspektiva dopadového hodnocení 

(kvaziexperimentální – CEM) doplněná analýzou cílenosti programů a analýzou programových 

dokumentů a rozhovorů s pracovníky ÚP. Rok 2017 byl rokem nízké nezaměstnanosti (s tím souvisí 

změna struktury uchazečů) a snahy pracovníků Úřadu práce cílit SÚPM na nejvíce znevýhodněné 

uchazeče, klienty hmotné nouze atd. V roce 2017 byla převaha účastníků SÚPM alokována v pěti 

základních subtypech (SÚPM NIP OPZ, SÚPM – vyhrazení místa, Regionální SÚPM vyhrazené, 

Odborné praxe do 30 let a SÚPM – SVČ). Tyto programy se částečně odlišují jak účelem, tak svou 

cíleností. SÚPM mají schopnost držet valnou většinu svých účastníků dlouhodobě mimo evidenci 

Úřadu práce, a to i pokud dotace trvá jen půl roku. Rozsah účastníků, kteří jsou po programu 

průběžně v evidenci, je v závislosti na typu programu 10 až 20 % (většinou 10 až 15 %). Někdy 

v budoucnu (po programu) se do evidence vrátilo cca 35 až 45 % účastníků. Účastníci programů se 

do evidence vracejí o něco častěji než kontrolní skupina, ale rozdíl není velký. Zaznamenali jsme větší 

návratnost do evidence u osob se zdravotními problémy a u starších uchazečů. Po návratu 

do evidence účastníci relativně rychle opět odcházejí, proto dochází k celkově nízké přítomnosti 

účastníků programů v evidenci. U odchodu z následné evidence se též projevuje vyšší podíl nástupů 

účastníků do zaměstnání. Z hlediska důvodu odchodu z evidence se v kontrolní skupině silně 

projevují neznámé důvody (23,5 %) a sankční vyřazení (18,1 %). 

 

Klíčová slova: aktivní politika zaměstnanosti; společensky účelná pracovní místa; evaluace; cílenost 

opatření 

 

Abstract 

This study evaluated Active labour market policy programs ‘subsidised workplaces in the private 

sector. We used the micro-economic perspective of impact evaluation (quasi-experimental – CEM). 

We also present the targeting analysis of the programs and explain the impacts in a broader context 

using program documents and interviews with public employment office (PES) employees. The year 

2017, for which this analysis was conducted, was when the unemployment level in the Czech Republic 

was very low. Mostly the unemployed with substantial employability problems stayed in the PES 

register. Employment office workers targeted subsided workplaces to those unemployed with more 

work handicaps. We analysed five subtypes of subsidised workplaces.  We found that these subtypes 

of subsidised workplaces differ in their intended purpose and targeting. Most program participants 

were out of the PES register during and after participation in the subsidised workplace. About 10 to 

20 percent of program participants are continuously in register and about 35 to 45 percent return to 

register after the program (comparable to the control group). People with disabilities and over 50 

more often return to register after the program. When people return to register, they can leave again 

relatively quickly. In the control group, many unemployed left PES register to economic inactivity or 

sanctioned by PES.  

 

Key words: Active labour market policy; subsidised workplaces; evaluation; targeting of measures  
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Úvod 

Úvod 

 

V tomto textu se zabýváme vyhodnocováním nástroje „společensky účelné pracovní místo“ 

(dále jen „SÚPM“), který je uplatňován v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Společensky účelná 

pracovní místa jsou spojená s finanční podporou konkrétním zaměstnavatelům v soukromém sektoru 

při zaměstnávání uchazečů, kteří jsou zpravidla znevýhodnění na trhu práce. Jedná se jeden 

ze základních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který se běžně v různých podobách využívá jak 

v České republice, tak v zahraničí (viz Calmfors et al., 2001). V rámci české aktivní politiky 

zaměstnanosti se jedná o jeden ze tří nejvýznamnějších a nejvíce využívaných nástrojů. 

V tomto textu hodnotíme rozsah, cílenost a dopady těchto opatření realizovaných v roce 

2017. Jedná se další z několika studií, které se většinově zaměřují na hodnocení jednoho konkrétního 

nástroje (již dříve byly publikovány specifické studie k rekvalifikačním programům a programům 

veřejně prospěšných prací). V těchto dílčích studiích usilujeme o detailnější náhled na fungování 

jednotlivých nástrojů. U programů SÚPM se přitom zaměřujeme především na následující poznávací 

otázky: 

• Jaký byl rozsah SÚPM realizovaných v roce 2017? 
 

• Jak byly programy SÚPM cíleny k jednotlivým skupinám uchazečů? 
 

• Jaké dopady na přítomnost v evidenci (s posouzením důvodu odchodu) měly programy SÚPM 

realizované v roce 2017? 
 

• Jak typy a charakteristiky SÚPM odlišují dosažené efekty? 

Tato evaluační studie pracuje převážně s mikroekonomickou perspektivou dopadového 

hodnocení a zaměřuje se na efekty programů na konkrétní uchazeče. Zároveň zde ale vytváříme 

základní poznatkovou základnu, která by do budoucna mohla vést k posouzení i jiných typů dopadů. 

Pro vyhodnocení programů využíváme převážně kvantitativní postupy vyhodnocení. Pro zhodnocení 

dopadu využíváme metodu přesného párování (viz kap. 2).  

Hodnotíme opatření realizovaná v roce 2017. Tento rok byl obdobím, kdy se ekonomice 

dařilo – nezaměstnanost klesala a počet volných pracovních míst rostl. V době ekonomické 

konjunktury a nedostatku zaměstnanců jsou společensky účelná pracovní místa jedním z nástrojů, jak 

podpořit soulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce. Totiž SÚPM zaměstnavatelům umožňuje 

získat zaměstnance, kteří jsou jinak na trhu práce momentálně nedostupní. Jde o situaci, kdy „vhodní 

uchazeči“ (rozuměj uchazeči s preferovanými charakteristikami) již většinou mají zaměstnání a dají se 

získat jen v rámci oslovení osob frikčně nezaměstnaných nebo finančně náročným přetažením 

zaměstnanců z jiných firem. Znevýhodněným uchazečům pak SÚPM umožňuje získat zaměstnání, 

které by pro ně jinak možná nebylo dostupné. Řada autorů (viz Bonoli, 2010) zmiňuje, že tento typ 

programu je vhodný pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, s dlouhodobou historií mimo trh práce 

nebo jinak znevýhodněné. Obecně je při uplatnění SÚPM očekáváno také zvýšení celkové úrovně 

zaměstnanosti a snížení celkové úrovně nezaměstnanosti. Stejně jako u ostatních nástrojů APZ je ale 

účinnost SÚPM dále závislá na vhodné cílenosti těchto opatření a na konkrétním kontextu, ve kterém 

jsou tato opatření realizována. Při nevhodné realizaci hrozí neúčelné vynaložení finančních prostředků 

a také celkový nízký dopad programu v mikro a makro perspektivě hodnocení (viz níže). Z tohoto 
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důvodu také některé vlády v době konjunktury omezují celkový rozsah poskytované APZ, zatímco 

jiné se snaží o ještě větší podporu znevýhodněných uchazečů. Pracovníci Úřadu práce v roce 2017 

reagovali na změněnou situaci na trhu práce snahou o větší cílenost opatření na více znevýhodněné 

uchazeče (jak lze usuzovat na základě programových dokumentů). Je tedy specifickou otázkou, zda 

se tato změna kontextu následně projevila v reálné cílenosti a v dopadech programů společensky 

účelných pracovních míst.    

Studie je strukturována následně. V první kapitole uvádíme teoretická východiska pro 

hodnocení programů společensky účelných pracovních míst. Druhá kapitola přestavuje kontext jejich 

realizace v České republice. Následuje metodologická kapitola představující postup našeho hodno-

cení. Čtvrtá kapitola je věnována diskusi cílenosti programů. Pátá kapitola se zaměřuje na vymezení 

a představení mechanismů změny uvedených programů. Šestá kapitola se věnuje zhodnocení 

dopadů. V příloze prezentujeme dílčí analýzu role exekucí mezi uchazeči v roce 2017. Na tuto analýzu 

budeme navazovat také v dalších plánovaných výstupech v roce 2022. 
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1. Teoretická východiska hodnocení 

1. Teoretická východiska hodnocení 

 

V této kapitole představujeme teoretická východiska hodnocení programů společensky 

účelných pracovních míst. Zabýváme se zde především otázkami:  

• Jak programy společensky účelných pracovních míst podle teorie fungují? 
 

• Jaké jsou předpoklady jejich realizace?  
 

• Jaké jsou s jejich realizací dosavadní zkušenosti v ČR i v zahraničí? 

1.1  Programová teorie a podstata programu SÚPM 

Jakkoliv podstata programové teorie je v českém prostředí jen obecně naznačena, můžeme 

v tomto ohledu vycházet ze zahraniční zkušenosti. Podstata programu společensky účelných 

pracovních míst spočívá v poskytnutí dotace na konkrétní pracovní místo nebo na konkrétního 

uchazeče. Často je tento typ programu označován jako podporovaná pracovní místa [anglicky 

subsidised workplaces]. Cronert (2019) argumentuje, že ve světě nejsou tyto programy vždy totožné, 

ale tvoří určitou, vnitřně poměrně různorodou skupinu, opatření jednoho typu. Podle Cronerta (2019) 

je přitom významné, nakolik jsou tyto programy zaměřovány na znevýhodněné uchazeče a nakolik je 

jejich cílem řešit strukturální a cyklickou složku nezaměstnanosti. Cronert rozlišil několik následujících 

znaků designu těchto podporovaných zaměstnání, v nichž se mohou programy vzájemně odlišovat: 

• podpora existujících míst nebo podpora nově vytvořených míst; 
 

• délka poskytování finanční podpory; 
 

• míra dotace vzhledem k celkovým nákladům na pracovní místo (může být i variabilní vzhledem 

k míře znevýhodnění uchazeče); výše dotace může různě motivovat zaměstnavatele k přijetí 

pracovníka; Marx (2001) uvádí otázku vztahu mezi cenou pracovníka (ta je ovlivněna dotací nebo 

slevou nákladů) a kvalitou získané pracovní síly, a argumentuje, že dotace/sleva není v tomto 

kontextu vždy rozhodujícím faktorem; 
 

• finanční prostředky poskytované přímou dotací nebo jako sleva na sociálním pojištění; 
 

• podmínky nároku uplatňované u uchazečů pro vstup do programu; spoluurčují cílovou skupinu 

a cílenost opatření; 
 

• podmínky nároku pro zaměstnavatele (např. konkrétní požadavky, určení oprávněných typů 

žadatelů).  
 

Cronert chápe podporovaná pracovní místa jako pobídku pro zaměstnavatele, aby zvyšovali 

zaměstnanost a výdělky u znevýhodněných uchazečů. Tato opatření se podle Cronerta odlišují 

od opatření, která poskytují plošná zvýhodnění širokým skupinám uchazečů a kterými se ani v tomto 

textu nezabýváme. Jedná se tedy o opatření cílená, nikoliv plošná. Dále Cronert argumentuje tím, 

že charakteristickým znakem těchto opatření je, že se jedná o sdílení nákladů mezi státem 

a zaměstnavateli, nikoliv o tvorbu celých pracovních míst placených z veřejných prostředků. 
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Také platí, že zpravidla jde o tvorbu pracovních míst v soukromém sektoru, nikoliv v sektoru 

veřejném. Alternativou pak mohou být programy, které poskytují finanční dotaci pro zahájení 

samostatné výdělečné činnosti (Brown, Koettl, 2015). V ČR jsou tyto programy realizovány také a jsou 

předmětem našeho hodnocení. 

Programy SÚPM realizované v ČR (na které se zaměřuje tato analýza) pak také můžeme 

chápat jako specifickou skupinu uvedených opatření tvorby míst, která ovšem může být v řadě 

konkrétních parametrů u jednotlivých subprogramů nebo uchazečů heterogenní. Poskytování dotace 

je vždy časově omezeno (půl roku až dva roky) a je spojeno s dodržením dalších podmínek. 

Poskytovatel dotace a zaměstnavatel se oba částečně podílejí na úhradě mzdových a dalších nákladů 

spojených s výkonem zaměstnání. Příspěvek není nárokový a o jeho poskytnutí rozhodují pracovníci 

Úřadu práce. 

 

Tabulka č. 1.1 Charakteristiky SÚPM realizovaných v ČR s využitím Cronertových kritérií 

Kritéria Forma typická v ČR 

Typ podpory 
podpora nově vzniklých pracovních míst (Podpora existujících míst je také 

využívána, ale jedná se o jiný nástroj politiky zaměstnanosti.) 

Délka poskytování finanční podpory zpravidla 6–12 měsíců, někdy až dva roky 

Míra dotace  částečná úhrada mzdových nákladů 

Forma (typ) dotace  příspěvek na mzdu 

Podmínky nároku pro uchazeče 
evidence uchazeče na Úřadu práce; posouzení znevýhodnění uchazeče na trhu 

práce; pro podrobná kritéria (viz níže) 

Podmínky nároku pro 

zaměstnavatele 

zaměstnavatel nesmí mít žádné nedoplatky v daňovém systému nebo v systému 

sociálního pojištění 

Zdroj: autoři s využitím studie Cronerta (2019) 

1.2  Mechanismy změny pro fungování SÚPM a související 

předpoklady 

Nyní se budeme zabývat mechanismy, které by podle teoretických předpokladů měly vést 

k úspěšnému fungování těchto programů. Cílem programu SÚPM je z pohledu státu uplatnění 

konkrétního uchazeče (uchazečů) na pracovním trhu. Z hlediska teorie můžeme rozpoznávat 

následující mechanismy změny, které by měly vést k efektu programu: 

 

Cílení programu a podpora uchazečů se znevýhodněním  

Aby poskytování finanční dotace bylo účelné, uvažuje se o jejím poskytování pouze těm 

uchazečům o zaměstnání, kteří jsou jinak na trhu práce z různých důvodů znevýhodnění, nacházejí 

se ve specifické situaci přechodu mezi jednotlivými formami ekonomického postavení (např. tranzice 

absolventů po škole na trh práce), nebo u nichž existuje opodstatněný předpoklad, že jejich uplatnění 

na trhu práce bez této dotace by mohlo být z různých důvodů dlouhodobé a obtížné. 
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Podstata programu, stejně jako jeho efekty, může být významně ovlivněna tím, pro jakou 

cílovou skupinu je tento program určen (viz např. Calmfors et al., 2001). Tyto cílové skupiny jsou 

určovány jak svou situací – mladí absolventi škol bez praxe (stáže), rodiče po rodičovské dovolené, 

uchazeči se zdravotním handicapem, starší nezaměstnaní, tak pak také očekáváním šance na pracovní 

uplatnění bez programu – dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaní, dosud jen velmi nestálá 

a nekvalifikovaná pracovní místa, lidé po dlouhém přerušení pracovní dráhy apod. Efekty programu 

mohou být dále limitovány, pokud celková schopnost uchazeče participovat na trhu práce je ovlivněna 

jeho specifickou situací, například absencí bydlení, závislostí na návykových látkách, vážnou rodinnou 

situací. Proto někteří autoři upozorňují, že je naivní očekávat efekt programu u všech více 

znevýhodněných uchazečů. 

Teorie mj. předpokládá, že snížená schopnost těchto osob uplatnit se na trhu práce je spojena 

s nedůvěrou zaměstnavatelů v tyto uchazeče, kdy zaměstnavatelé předpokládají, že mezní produkti-

vita těchto uchazečů není (bez výcviku) dostatečně vysoká na to, aby se zaměstnavatelům vyplatilo 

tyto osoby zaměstnat. Podle kontextu je též tato situace spojena s efektem konkurence, kdy určití 

uchazeči jsou často v soutěži o pracovní místa přeskočeni dalšími uchazeči, u nichž zaměstnavatelé 

vnímají vyšší pravděpodobnost dosažení očekávaného výkonu. Pokud je ovšem na určitého neza-

městnaného poskytnuta dotace, pak se pro zaměstnavatele snižuje riziko spojené s jeho nízkou 

produktivitou nebo s dodatečnými náklady fluktuace. Zaměstnání těchto osob může být u zaměst-

navatelů spojeno jak se zájmem pracovníka otestovat (zda zaměstnání zvládne), tak i se sociálními 

motivy (viz Van Polanen Petel et al., cit. in Marx, 2001). Zařazení na pracovní místo tak umožňuje 

uplatnit „pozorovací funkci“ tedy zaměstnavatel může pozorovat práci konkrétního nezaměstnaného 

po dobu dotace a posoudit, zda je vhodným pracovníkem pro danou pracovní pozici. To může 

v důsledku vést ke změně postoje zaměstnavatelů k uvedeným nezaměstnaným. Pokud se pracovník 

osvědčí, bude pracovat na stejném místě nebo u stejného zaměstnavatele i po skončení dotace. 

O tomto uvažujeme jako o „tranzitním efektu“. 

 

Rozvoj dovedností 

Druhý mechanismus je spojen se vzděláváním uchazečů o zaměstnání. Marx (2001) cituje 

studie dokládající, že SÚPM jsou efektivnější, pokud jsou spojena se vzděláváním zařazených pracov-

níků. Práce na podporovaném pracovním místě umožňuje pracovníkům (v závislosti na charakteru 

pracovní činnosti) rozvíjet specifické kompetence přímo na pracovišti [anglicky on the job], případně 

získávat potřebnou pracovní praxi, kterou pak mohou uplatnit i v dalším zaměstnání. Pro řadu 

uchazečů představuje (podle kombinace poznatků dovozených z teorie o „efektu zjizvení“ a ze 

„signálního efektu“) problém nepravidelná a nestálá pracovní dráha nebo dlouhodobá nezaměst-

nanost1. U některých programů SÚPM je vzdělávání dále podpořeno získáním specifické kvalifikace 

(certifikované kurzy) nebo přidělením mentora. Získání a vykonávání dlouhodobějšího zaměstnání tak 

může i pro další budoucí zaměstnavatele představovat signál, že uvedený pracovník má dostatečné 

pracovní kompetence pro výkon nabízených zaměstnání. Pracovníci úřadu práce mohou uplatňovat 

toto hledisko v kombinaci s hlediskem efektivity a smluvně požadovat po zaměstnavatelích, 

                                                           
1  Zaměstnavatelé posuzují předchozí nepravidelnou, dlouhodobě přerušovanou a nesystematickou pracovní dráhu uchazečů 

jako signál budoucí možné nižší produktivity. Usuzují, že tito uchazeči jsou méně motivovaní, mají menší kompetence (např. 

v důsledku postupného poklesu lidského kapitálu) nebo jiné problémy. U mladých uchazečů vnímají nedostatek pracovní 

praxe a nejasný pracovní profil uchazeče.  
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aby získaná pracovní praxe byla dostatečně dlouhá, respektive aby trvala po určitou dobu i po 

skončení období dotace. 

Při shrnutí tedy (s využitím teorie prezentované v Calmfors et al., 2001) můžeme uvažovat, 

že podporovaná zaměstnání posilují proces vzájemného propojení uchazečů a zaměstnavatelů 

[matching effect], redistributivní efekt v soutěži o pracovní místa [competition for jobs], efekt 

zvyšování produktivity, efekt alokace pracovní síly (změny pracovníků mezi sektory) a mzdový efekt 

(mzda se může zvýšit nejen díky dotaci, ale i díky zvýšení produktivity). 

V této perspektivě můžeme uvažovat o tom, že pro konkrétní uchazeče jsou v ideálním 

případě SÚPM jakousi vstupní branou na otevřený trh práce. Dlouhodobé uplatnění uchazeče 

na otevřeném trhu práce pak bývá typickým cílem těchto opatření. SÚPM představuje vstupní 

investici zúčastněných stran, která by v perspektivě „krok za krokem“ mohla vést k tomu, že uchazeč 

již nebude v budoucnu potřebovat stálou podporu zaměstnání. Pak mohou být případné negativní 

efekty programu převáženy dlouhodobými účinky na konkrétní uchazeče (Brown, Koettl, 2015) 

a společenskými externalitami. 

1.3  Předchozí zkušenosti získané evaluací programů SÚPM 

V této části se zabýváme výsledky předchozích analýz programů SÚPM a jejich efektů. První 

skupina otázek se zabývá celkovým efektem těchto programů. Řada evaluačních studií došla k závěru, 

že podpora dříve nezaměstnaných znevýhodněných pracovníků formou finanční dotace je účelnější 

než jiné typy programů APZ (viz Brown, Koettl, 2015, 11). Záleží ovšem na konkrétním designu 

opatření. Některé studie založené na sebereportování zaměstnavatelů (např. Brunetti et al., 2020) 

naznačují, že dotace představují pro zaměstnavatele pobídku k najmutí více pracovníků než v situaci 

bez dotace. To ovšem platit nemusí, neboť zaměstnavatelé mohou při těchto příležitostech vykazovat 

vyšší údaje než při vykazování pro jiné účely (viz Betcherman, Daysal, Pagés, 2009). Analýzy programů 

SÚPM realizované v ČR byly zpravidla zaměřeny na hodnocení SÚPM jako nástroje. Hora et al. (2018) 

ukázali, že účast v programu SÚPM je spojena s dlouhodobou nepřítomností uchazečů v evidenci 

Úřadu práce. Tato nepřítomnost je podle Hory et al. (2018) spojena s následujícími okolnostmi: 

• Uchazeči jsou téměř vždy zařazeni na konkrétní pracovní místo. 
 

• Při poskytnutí dotace je uchazeč po dobu trvání programu automaticky vyřazen z evidence Úřadu 

práce. Proto je při hodnocení SÚPM vhodné rozlišovat období v programu a po programu. 
 

• Míra návratu uchazečů po programu zpět do evidence je relativně nízká. 
 

• Míra a rychlost opětovného opuštění evidence u navrátivších uchazečů je vysoká. 

Schopnost uchazečů v kontrolní skupině nalézt si zaměstnání je u jednotlivých podskupin 

uchazečů různá, část je sankčně vyřazena nebo odchází do ekonomické neaktivity. Je tedy podstatné 

sledovat, kam uchazeči odcházejí, a nejen míru přítomnosti v evidenci ÚP. Hora et al. (2018) dále 

konstatovali, že vzhledem k tomu, jak dlouhé období sledovali ve své analýze, je vyloučeno, že by 

rozdíl v přítomnosti osob v evidenci mezi intervenční skupinou a kontrolní skupinou byl způsoben 

jen vlastní přítomností na dotovaném místě. Na základě všech předchozích studií APZ z ČR lze 

očekávat, že účastníci tohoto typu opatření se budou v evidenci objevovat jen málo a na přechodnou 
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dobu. Je ovšem třeba vzít v úvahu určité riziko neúčelnosti veřejné podpory, neboť část těchto 

účastníků by se pravděpodobně uplatnila i bez dotace.  

Druhý okruh otázek je spojen s cíleností těchto programů. Někteří autoři přitom argumentují, 

že zaměstnavatelé mají tendenci vybírat si ty nejlepší ze znevýhodněných pracovníků (viz Marx, 2001). 

Této otázce se věnujeme v kapitole o cílenosti opatření. 

Další otázkou je, jaké okolnosti podporují či oslabují účinky těchto programů. Calmfors et al. 

(2001) došli k závěru, že programy podpory zaměstnání fungují tím lépe, či více odpovídají klasickému 

zaměstnaneckému vztahu v soukromém sektoru. Se získáním dotace jsou pro zaměstnavatele někdy 

spojeny informační překážky a dodatečné administrativní náklady, které jsou brány v úvahu při 

zvažování atraktivity získání pracovníků tímto způsobem (viz Marx, 2001). Marx (2001) také upozor-

ňuje, že účast v SÚPM může účastníky stigmatizovat u dalších zaměstnavatelů. Tomu ovšem žádná 

evidence z dat sesbíraných v ČR prozatím nenasvědčuje. V neposlední řadě sem pak mohou vstupovat 

ekonomické podmínky, jak již bylo naznačeno výše (např. těsnost pracovního trhu). 

1.4  Problém posouzení efektu na celkovou zaměstnanost 

V této části se zabýváme faktory, které mohou působit na to, zda programy SÚMP zvyšují 

nebo redistribuují šance na zaměstnání a tím následně i celkovou zaměstnanost. V uvedené 

perspektivě se předpokládá, že:  

• účastníci programů se mohou uplatnit také jinak/na jiných pracovních místech; 

• účast uchazečů v programech je v přímé interakci s dalšími pohyby uchazečů na trhu práce;  

• zaměstnavatelé zahrnují tyto programy do svých strategií (a to i jinak než zvyšováním celkové 

poptávky po pracovní síle).  

Politickým představitelům ale zpravidla též záleží na celkové úrovni dosažené zaměstnanosti. 

V mikro perspektivě existuje několik vysvětlení (mechanismů změny), které předpokládají, že ne 

všechna finančně podpořená místa představují čistý nárůst zaměstnanosti. Tato perspektiva vychází 

z klasické práce Calmforse (1994) a Calmforse et al. (2001) a dále se o ní diskutovalo, zároveň byla 

i rozšiřována a ověřována (např. Marx, 2001; Brown, Koettl, 2015). Tyto „efekty“ (mrtvá váha, substi-

tuční efekt, efekt vytlačení), představené v následující tabulce, jsou chápány jako efekty jedné skupiny. 

V principu tyto efekty často vycházejí z implicitního uplatnění kontra-faktuální perspektivy. 
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Tabulka č. 1.2 Efekt mrtvé váhy, substituční efekt a efekt vytlačení 

Typ efektu Komentář 

Efekt mrtvé váhy 

Nastává, pokud by došlo k zaměstnání konkrétního uchazeče i bez poskytnutí dotace. 

V tomto kontextu se poskytnutí dotace jeví jako zbytečné a neúčelné. Obecně se má 

za to, že efekt mrtvé váhy je snižován vhodnou cíleností opatření na znevýhodněné 

uchazeče, kteří by se bez dotace pravděpodobně neuplatnili a dobrou predikcí 

budoucích šancí uchazeče na trhu práce s programem i bez programu. 

Substituční efekt 

V případě substitučního efektu dochází k tomu, že zaměstnavatelé nahrazují jednu 

kategorii pracovníků (s určitou již získanou pracovní kompetencí) na stejném pracov-

ním místě jinou kategorii pracovníků (s nižší nebo obdobnou kompetencí, ale 

s dotací). Brown a Koettl (2015) argumentují, že tento jev není zatím dostatečně 

empiricky popsán a že k němu proto pravděpodobně nedochází příliš často (lze např. 

argumentovat tím, že zaměstnavatelé si zpravidla více cení kvalitních pracovníků než 

možné dotace – samozřejmě za předpokladu, že dotace není příliš vysoká). Někteří 

autoři (Calmfort et al., 2001) navíc argumentují, že určitá forma podpory uchazečů 

znevýhodněných na trhu práce je žádoucí, i když vede k momentální redistribuci 

zaměstnání od lépe uplatnitelných uchazečů k hůře uplatnitelným uchazečům. 

Vycházejí totiž z předpokladu, že dříve zaměstnaní a snáze uplatnitelní uchazeči si 

snadno/snadněji naleznou práci jinde a celkový efekt na zaměstnanost proto bude 

pozitivní (nehledě na sociální a ekonomický přínos pro znevýhodněné uchazeče). Lze 

též předpokládat, že pokud jsou pracovníci na trhu vzácní, bude pravděpodobnost 

negativního působení substitučního efektu nižší. 

Efekt vytlačení 

K efektu vytlačení dochází tehdy, pokud zaměstnání na dotovaném pracovním místě 

vede přímo k ukončení nebo zamezí vzniku jiného pracovního místa (u stejného 

i jiného zaměstnavatele, ať již dotovaného, nebo nedotovaného). Podle Marxe (2001) 

může dotace oslabovat spravedlivou soutěž mezi firmami. Calmfors (1994) zdůraz-

ňuje princip přírůstku [anglicky additionality], kdy se ujišťujeme, že nově vznikající 

místa by nevznikla bez dotace ani vzniku takových míst nekonkurují. Podle Brown 

a Koettl (2015) je do efektu vytlačení započítávána i situace, kdy je nezaměstnaný 

propuštěn bezprostředně po skončení dotace a je nahrazen jiným pracovníkem. 

Ke snižování efektu vytlačení dochází nastavením vhodných pravidel (dotace pouze 

na dodatečná pracovní místa, udržitelnost míst) a kontrolou u konkrétních zaměst-

navatelů. Calmfors et al. (2001) na základě výsledků evaluačních studií ze Švédska 

argumentovali, že efekty vytlačení, tedy nahrazení regulérních zaměstnání dotova-

nými zaměstnáními, jsou relativně vysoké (byť jejich výsledky jsou částečně ovlivněny 

využitou metodologií vyhodnocení). 

Zdroj: autoři; poznatky dle Calmfors (1994), Calmfors et al. (2001), Marx (2001), Brown a Koettl (2015) 

 

Ekonomové upozorňují, že při významné existenci výše uvedených efektů nemusí být SÚPM 

tolik společensky prospěšná. Základní předpokladem těchto argumentů přitom je, že z výše 

uvedených důvodů nedochází ke zvýšení celkové zaměstnanosti a produktivita může dokonce klesat 

(Calmfors et al., 2001). Záleží tedy na tom, zda je cílem politik zvýšení celkové zaměstnanosti nebo 

její přerozdělení k více znevýhodněným pracovníkům. Posouzení efektu mrtvé váhy má ovšem několik 

dalších míst hodných diskuse. Jednak je zřejmé, že k tomuto efektu bude v určité míře přirozeně 

docházet vždy (mj. protože míru uplatnění uchazečů bez dotace nelze spolehlivě předpovědět) a pak 

je otázka, jaká míra tohoto efektu je ještě pro nás akceptovatelná. Zahraniční studie přitom často 

indikují míru mrtvé váhy mezi 30 a 90 % (Marx, 2001; Calmfors, 1994; Calmfors et al., 2001). Marx 
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(2001) například argumentuje, že míra mrtvé váhy kolem 40 % je relativně příznivý výsledek. Za druhé 

je třeba jednoznačně stanovit, jak velké období po začátku programu je relevantní pro stanovení 

tohoto efektu. Přitom pochopitelně čím delší období sledujeme, tím je pravděpodobnější, 

že i relativně znevýhodnění uchazeči přece jen naleznou nějaké zaměstnání i bez programu (nebo 

nějak jinak opustí trh práce, a tak i evidenci nezaměstnaných). Nicméně takové nalezení zaměstnání 

je často z hlediska státu velmi málo efektivní. Předcházela mu totiž příliš dlouhá evidence spojená 

s poklesem lidského kapitálu, ztrátou potenciálu a dodatečnými náklady, víra nezaměstnaných 

ve vlastní schopnosti se snižuje a pravděpodobnost jejich úspěchu klesá. Za třetí literatura věnující se 

efektům SÚPM jen málo řeší otázku udržitelnosti a kvality dosažených pracovních míst. Srovnání 

mezd, kterých dosahují podpoření pracovníci a pracovníci bez těchto dotací, rovněž chybí. Toto je 

bohužel zásadním problémem i našich evaluací – data vhodná pro zodpovězení těchto otázek totiž 

dlouhodobě scházejí. 
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2. Metodologie výzkumu 

2. Metodo logie výz ku mu  

 

Výzkum prezentovaný v tomto textu vychází jak z kvalitativního výzkumu, tak z kvantita-

tivní analýzy administrativních dat OKpráce.  

Nejprve představíme kvalitativní část výzkumu, která bude prezentována v následující 

kapitole. V roce 2017 byl na pracovištích ÚP ČR realizován sběr dat, zaměřený na realizaci APZ 

v celorepublikovém měřítku i v rozlišení dle jednotlivých krajů. V první fázi realizace probíhal výzkum 

formou plošného online dotazníkového šetření mezi zaměstnanci ÚP ČR v rámci celé ČR, ve druhé 

fázi realizace proběhly formou fokusních skupin skupinové expertní rozhovory. Během roku 2017 

bylo realizováno 14 skupinových expertních rozhovorů/fokusních skupin, jednotlivě ve všech krajích 

ČR, zúčastnilo se jich celkem 189 expertů z řad odborných zaměstnanců ÚP ČR. Počty účastníků 

v jednotlivých krajích znázorňuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 2.1 Počet účastníků fokusních skupin 

Kraj Počet účastníků fokusní skupiny 

Jihočeský 13 

Jihomoravský 12 

Karlovarský 13 

Královehradecký 11 

Liberecký 15 

Moravskoslezský 15 

Olomoucký 15 

Pardubický 11 

Plzeňský 17 

Praha 12 

Středočeský 11 

Ústecký 15 

Vysočina 15 

Zlínský 14 

Zdroj: autoři 

 

Anonymizované citace ze skupinových rozhovorů, uvedených ve studii, byly upraveny do 

spisovné češtiny, a to beze změny jejich obsahového významu, a jsou označeny kódem S1–S14 (S-

skupinový rozhovor, 1–14 kódy krajů). 

Sekundárním zdrojem dat byly výroční zprávy ÚP ČR o vývoji trhu práce v jednotlivých krajích 

a statistiky MPSV. Získané poznatky umožnily podat komplexní přehled o stavu implementace aktivní 

politiky zaměstnanosti ÚP ČR se zaměřením na nejčastěji využívané nástroje APZ (rekvalifikace, 

společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce) v národním i regionálním kontextu, 
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umožnily popsat strukturální regionální specifika, která výrazně ovlivňují (ne)zaměstnanost v jednotli-

vých krajích ČR, a podpořily intepretaci výsledků analýzy kvantitativních dat. Tento výzkum byl využit 

pro informace, které doplňují a pomáhají vysvětlit a interpretovat výsledky kvantitativních analýz. 

Při analýze kvantitativních dat vycházíme z postupů, které jsme již dříve podrobně představili 

(viz Hora et al., 2018; Hora et al., 2020). Zaměřujeme se převážně na hodnocení cílenosti (zaměření) 

a dopadů uvedených opatření SÚPM.  

Analýza cílenosti srovnává strukturu účastníků vybraných opatření aktivní politiky trhu práce 

se strukturou uchazečů v evidenci Úřadu práce ve vymezeném období. Jednotlivé indexy cílenosti se 

pak vztahují k jednotlivým (sub)programům a uvnitř nich k jednotlivým skupinám uchazečů (např. 

podle základních sociodemografických charakteristik). Indexy cílenosti ukazují, zda zastoupení 

vybrané skupiny v konkrétním programu aktivní politiky odpovídá (index blížící se hodnotě 1) či 

neodpovídá (index výrazně nižší nebo vyšší než 1) jejímu podílu na celkové nezaměstnanosti. Index 

se tedy vypočítává jako podíl určité skupiny na celkovém počtu účastníků programu/podíl stejné 

skupiny v populaci uchazečů v daném období (zde rok 2017).2 

Pro dopadové hodnocení využíváme kvaziexperimentální postup, kdy pro odhad dopadu 

srovnáváme účastníky s kontrolní skupinou neúčastníků programů. Při dopadovém hodnocení jsou 

tedy srovnáváni účastníci společensky účelných pracovních míst s těmi, kdo se v roce 2017 neúčastnili 

žádného programu APZ. Uchazeči, kteří se v roce 2017 účastnili jiných programů než SÚPM, jsou 

vyloučeni z analýzy. Jak účastníci, tak neúčastníci se mohli účastnit dalších programů v následujících 

letech (na takovou skutečnost pohlížíme jako na výsledek analýzy). 

Pro párování využíváme přístup „coarsened exact matching“ (CEM), při němž jsou nejprve 

párování uchazeči tak, aby došlo k vícenásobnému přesnému párování. To umožňuje, byť s jistou 

nepřesností, ukázat odhad heterogenity dopadů pro jednotlivé dílčí skupiny (podrobně viz Hora et 

al., 2020). Na jedné straně máme případy poměrně podrobně párované přesným párováním. To by 

mělo pomoci v přesnosti odhadu dopadu. Na druhé straně to ale znamená, že podíl spárovaných 

případů je relativně nízký a výsledky ukazují jen asi 50 % účastníků programu. Pochopitelně hraje roli 

i to, že při nižší nezaměstnanosti se snižuje množina, ze které lze vybírat kontrolní případy. Tedy 

celkový efekt programu by se odlišoval, pokud by nespárované případy a jejich dopady byly výrazně 

odlišné od spárovaných případů. Lze přitom očekávat, že spárovány byly spíše typičtější případy, 

zatímco jedinečné případy se spárovat nepodařilo. Lze ovšem též konstatovat, že představené 

výsledky a dopady se až na několik výjimek zásadně neodlišují od výsledků předchozích studií.  

Programy vyhodnocujeme v rozdělení na jednotlivé hojně zastoupené dílčí typy programů 

SÚPM. V této analýze hodnotíme SÚPM jako nástroj, a tedy hodnotíme vždy od prvního měsíce, kdy 

v roce 2017 začalo SÚPM. To může mít na jedné straně vliv na dopad u těch, u nich byly programy 

kombinovány s předchozím jiným opatřením. Takových uchazečů je ovšem jen malý podíl, 

a kombinaci s jiným nástrojem je možné je v analýze dále zohlednit. Na druhou stranu tak můžeme 

posoudit dopad přímo od doby vstupu na dotované místo. Pro vyhodnocení dopadů pak využíváme 

především odhad za pomoci analýz trvání při současném zohlednění typu odchodu z evidence ÚP.3

                                                           
 

2  Tento typ analýz vychází z následujících předpokladů. Za prvé, pracovníci Úřadu práce cílí programy na uchazeče, u kterých 

předpokládají problémy při pracovním uplatnění. Za druhé zastoupení v programech souvisí jak s tímto zaměřením 

na rizikové uchazeče, tak s celkovým zastoupením určité skupiny v populaci nezaměstnaných. Za třetí, určitá část 

rozhodovacích procesů o alokaci účastníků do programu je vedena neznámými nebo skrytými argumenty. 

3  V uvedeném kontextu představuje hlavní výzvu, že data nemají zcela vhodnou podobu a neumožňují tedy zvolit libovolný 

metodologický postup. 
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Pro porozumění realizaci SÚPM v ČR je klíčové porozumět, s jakými záměry jsou tyto 

programy v ČR realizovány a jak konkrétně je tato politika prosazována a realizována. Tato sekce 

vychází z analýzy programových dokumentů a z analýzy dotazování a fokusních rozhovorů 

realizovaných v roce 2017 (viz kap. 2). 

Základní cíle, jež sledovalo MPSV realizací APZ, vycházely z ustanovení dokumentů jak na 

evropské úrovni (Strategie Evropa 2020), tak na úrovni národní (Strategie politiky zaměstnanosti 

do roku 2020). Podstatným cílem, uvedeným ve všech zmíněných dokumentech, je snaha o zvýšení 

celkové míry zaměstnanosti ve věkové skupině 20 až 64 let na 75 %.4 

Pro dosažení cílů MPSV vypracovalo Strategii politiky zaměstnanosti do roku 2020. 

Podrobněji cíle rozepisují dokumenty krátkodobé povahy, například Realizační plán programu Záruky 

pro mládež ČR, Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 až 2020, Analýza nabídky a poptávky na trhu 

práce, či nejnovější Balíček zaměstnanosti (BALZAM5). Zavedení opatření, která tyto dokumenty 

doporučují, by mělo směřovat k:   

• zvýšení zaměstnanosti žen;  
 

• zvýšení zaměstnanosti starších uchazečů; 
 

• snížení nezaměstnanosti mládeže; 
 

• snížení nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací. 

Konkrétní podmínky realizace APZ rozpracovávají operativní dokumenty, tj. instrukce MPSV, 

a navazující směrnice, vydané z úrovně generálního ředitelství a krajských poboček a dle potřeby 

aktualizované. 

V roce 2017 byly relevantními dokumenty zejména Normativní instrukce MPSV č. 15/2014 

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti,6 na kterou navazuje příslušná směrnice generálního ředitele 

ÚP ČR (Směrnice generálního ředitele č. 1/2015 Postup ÚP ČR při realizaci nástrojů a opatření APZ 

ve znění Dodatku č. 1–5),7 která stanoví konkrétní kritéria, na jejichž základě lze UoZ zařadit  

                                                           
4  Tento cíl byl naplněn v roce 2016 (76,7 %), od té doby se zaměstnanost uvedené věkové skupiny stále zlepšuje (2017 78,5 %, 

2018 79,9 %, 2019 80,3 %), viz https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_10/default/table?lang=en 
 

5  Tisková zpráva k dokumentu viz https://www.mpsv.cz/web/cz 
 

6  Stanovuje primární cílení nástrojů APZ na UoZ, kterým není pro jejich individuální charakteristiky možné zajistit zaměstnání 

jinak. 
 

7  APZ od roku 2016 zahrnovala nové nástroje – příspěvky na podporu regionální mobility (na dojížďku a na přestěhování), 

jejichž realizace byla ošetřena Instrukcí MPSV č. 6/2016 – Realizace příspěvku na podporu regionální mobility a Směrnicí 

GŘ č. 10/2016 – Postup ÚP ČR při realizaci pilotního nástroje a poskytování příspěvku na podporu regionální mobility. 

Příspěvky na mobilitu doplňovaly soubor nástrojů a opatření APZ. Dalším opatřením byla veřejná služba, jejíž realizace se 

řídila Směrnicí GŘ ÚP ČR 4/2017. 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_10/default/table?lang=en
https://www.mpsv.cz/web/cz
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do jednotlivých programů APZ. Pro každodenní práci zaměstnanců ÚP ČR, kteří nástroje a opatření 

APZ administrují, jsou podstatným nástrojem směrnice krajského ředitele/ředitelky,8 jež konkretizují 

ustanovení uvedená v předchozích dokumentech a zároveň umožňují zohlednit aktuální situaci 

na regionálním trhu práce a strukturu uchazečů o zaměstnání v příslušném kraji. Ačkoliv je schválení 

krajské strategie v kompetenci ředitele krajské pobočky, v případě významnějších odchylek musí být 

její platnost odsouhlasena GŘ ÚP ČR:  

„Ta strategie je vždy na celý rok a jsou v ní uvedená kritéria pro nástroje APZ. […] Pokud existují 

podstatné rozdíly mezi celonárodní a krajskou strategií, tak se ta krajská může aplikovat pouze 

v případě, že to GŘ ÚP ČR schválí.“ (S2) 

Výchozí dokument pro realizaci APZ – Směrnice GŘ ÚP „Postup Úřadu práce ČR při realizaci 

nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti“ je základním vnitřním řídícím aktem pro oblast 

aktivní politiky zaměstnanosti a stanovuje závazný rámec pro realizaci jejích programů. Pro rok 2017 

byla platná a účinná směrnice č. 1/2015, která byla vydána v lednu 2015. V přílohách směrnice jsou 

specifikovány maximální výše finančních příspěvků v rozlišení dle jednotlivých nástrojů a dle 

charakteristik skupin UoZ (příloha č. 1a) a základní kritéria poskytování příspěvků v rámci APZ (příloha 

č. 1b).  

 

Hlavní principy stanovené Směrnicí GŘ ÚP ČR č. 1/2015: 

• Podpora zejména UoZ, kterým nelze pro jejich individuální znevýhodnění zajistit pracovní 

uplatnění jinak, a kteří jsou: 
 

a) nepřetržitě evidováni déle než 12 měsíců; 
 

b) nepřetržitě evidováni déle než 3 měsíce a je jim věnována zvýšená péče při zprostředkování 

zaměstnání (z důvodu věku, nedostatku praxe, zdravotního stavu, péče o děti, hrozby sociálního 

vyloučení)9 či u nich existuje důvodný předpoklad dlouhodobé evidence; 
 

c) evidovaní bezprostředně po výkonu trestu odnětí svobody.10 
 

• Opakované podpoření nástroji a opatřeními APZ u stejného UoZ je možné pouze z vážných 

důvodů.11 
 

• Vynakládání finančních prostředků na jednotlivé nástroje a opatření APZ musí být účelné, efektivní 

a hospodárně.  
 

• Preference financování z prostředků Evropského sociálního fondu. 
 

• Možnost uzavírání dohod v rámci SÚPM na dobu 12 měsíců se během roku 2017 změnila až na 

dobu 24 měsíců.12 

                                                           
8  Například Směrnice krajské ředitelky krajské pobočky v Liberci č. 1/2016 – Kritéria 3E – zásady APZ, Směrnice krajského 

ředitele krajské pobočky v Plzni č. 2/2017 – Finanční příspěvky APZ. 
 

9  Konkrétně se jedná o skupiny absolventů bez praxe, mladých do 30 let, osob 50+, pečujících o dítě do 10 let, OZP. 
 

10  Výjimky ze stanovené doby evidence uvedených v písmenech a. až d. jsou schvalovány ředitelem KrP. 
 

11  Zejména se jedná o UoZ u kterých existuje důvodný předpoklad dlouhodobé evidence, nedostatek vhodných UoZ, či postup 

UoZ mezi nástroji a opatřeními APZ ve smyslu „prostupného zaměstnávání“. 
 

12  Na základě znění zákona č. 206/2017 Sb., byl s účinností od 29. 7. 2017 novelizován zákon č. 435/2004 Sb. 
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3.1  Zdroje a podmínky financování 

Ve sledovaném období byly finanční příspěvky poskytované v rámci APZ čerpány jednak ze 

státního rozpočtu, jednak z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost (OPZ). U nástrojů a opatření APZ, jejichž realizaci lze financovat z prostředků ESF, 

stanovila Směrnice GŘ ÚP ČR13 jednoznačnou preferenci financování programů z prostředků ESF. Na 

nástroj SÚPM bylo v roce 2017 vyčerpáno celkem 943 165 tis. Kč, z toho 539 889 tis. Kč v rámci 

projektů ESF.14  Výsledný poměr intervencí, financovaných z národního rozpočtu a z ESF, respektoval 

tuto prioritizaci, zároveň zohledňoval možnosti, vyplývající z alokovaných finančních prostředků jak 

ze státního rozpočtu, tak z OPZ:15  

 

Graf č. 3.1 Počet podpořených SÚPM a poměr jejich financování ze státního rozpočtu 

a ze zdrojů ESF v letech 2015 až 2018 

 
Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/statisticka-rocenka 

 

V případě programů APZ spolufinancovaných z ESF v rámci národních individuálních projektů 

i financovaných ze státního rozpočtu byla zachována shodná pravidla pro poskytování příspěvků 

(jejich výše, délka poskytování) bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly financovány.  

V případě regionálních individuálních projektů a grantových projektů jsme v průběhu 

kvalitativního šetření vícekrát zaznamenali podmínky rozdílné, tyto projekty nezřídka nabízely 

                                                           
 

13  Směrnice generálního ředitele č. 1/2015 Postup ÚP ČR při realizaci nástrojů a opatření APZ 
 

14  Bez RIPů – výdaje se zde nesledují dle jednotlivých nástrojů APZ. 
 

15  Výrazně vysoké čerpání z OPZ v roce 2015, částečně i v roce 2016, bylo ovlivněno nutností dočerpat finanční prostředky 

v OPZ. Pokles prostředků z ESF v roce 2017 souvisel s blížícím se datem ukončení projektů NoPP – VPP a NoPP – SÚPM, 

kdy zaměstnavatelé neměli zájem o uzavírání dohod na dobu kratší než 6 měsíců, viz Analýza vývoje zaměstnanosti 

a nezaměstnanosti v roce 2017.   

Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/anal2017.pdf/449c27ea-e9d3-77d0-07eb-40b0acf074e7 
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podmínky výhodnější – vyšší příspěvky,16 delší dobu jejich poskytování. Podpoření pracovního místa 

formou příspěvku na SÚPM v těchto typech projektů zpravidla předcházely další typy intervencí – 

zejména diagnostické a motivační aktivity, vzdělávání formou rekvalifikací, vyskytovaly se i další 

doprovodné aktivity – například úhrada nákladů spojených s pořízením výpisu z rejstříku trestů či 

zdravotního průkazu, nákladů na cestovné na poradenství a kurzy, nákladů na očkování proti 

hepatitidě B.17  

Zásadou, která byla v souladu s řídícími akty uplatňována při schvalování žádostí o příspěvek 

na SÚPM (a všechny další programy APZ), a která je obsažena jak v Instrukci MPSV, tak v některých 

krajských směrnicích (např. v Libereckém, Pardubickém kraji), je pravidlo přiměřenosti výdajů 3E. Toto 

pravidlo představuje princip přenesený z projektového prostředí do obecné praxe a konkrétně 

znamená povinnost dodržovat při posuzování žádostí hospodárnost, účelnost a efektivitu vynalože-

ných finančních prostředků. Úplné znění Směrnice generálního ředitele č. 1/2015 ve znění dodatků 

č. 1–6 definuje uvedené pojmy následovně: 

• hospodárnost – použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším 

vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů; 
 

• efektivnost – použití veřejných prostředků k dosažení maximálně možného rozsahu, kvality 

a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění; 
 

• účelnost – použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažených cílů při plnění 

stanovených úkolů. 

Konkrétní výše finančních příspěvků v rámci jednotlivých nástrojů APZ byla stanovována 

s ohledem na aktuální situaci na trhu práce,18 v závislosti na množství přidělených finančních 

prostředků, a to na základě kritérií, uvedených ve směrnici GŘ ÚP ČR19 a upřesněných příslušnou 

směrnicí krajského ředitele v daném kraji.  

„Ta [tj. krajská, pozn. autorů] směrnice spíš závisí na tom, jaká je nezaměstnanost a kolik máme 

peněz.“ (S11) 

Žádosti o SÚPM vždy procházely schvalovacím procesem, tzn. každá žádost byla na KoP 

posuzována hodnotící komisí, která se scházela pravidelně, zpravidla každých čtrnáct dní, v případě 

potřeby i častěji:  

„… jsou tam zastoupení lidé jak z trhu práce, tak ze zprostředkování, dneska vlastně i 

z nepojistných sociálních dávek, kteří by měli vždycky přemýšlet směrem k uchazeči o tom, 

jestli to pro něj bude přínos.“ (S12) 

  

                                                           
 

16 Finanční příspěvek ve výši 24 000 Kč po dobu 1 roku v projektu Společně to dokážeme v Ústeckém kraji, 

https://www.uradprace.cz/web/cz/spolecne-to-dokazeme-v-usteckem-kraji  
 

17  Například Projekt Jdi dál! 50+ v MSK, https://www.uradprace.cz/web/cz/jdi-dal-50-v-msk  
 

18  Nejvíce finančních prostředků na APZ bylo směrováno do strukturálně postižených regionů, tj. Moravskoslezského 

a Ústeckého kraje. 
 

19  Směrnice generálního ředitele č. 1/2015 Postup ÚP ČR při realizaci nástrojů a opatření APZ. 

https://www.uradprace.cz/web/cz/spolecne-to-dokazeme-v-usteckem-kraji
https://www.uradprace.cz/web/cz/jdi-dal-50-v-msk
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Samotný proces schvalování žádostí o příspěvek v rámci APZ byl ve sledovaném období 

podobný ve všech krajích, rozdíly byly zaznamenány například ve složení hodnotící komise:  

„… někde mají řekněme ‚mini komisi‘, někde se dává větší prostor zprostředkovatelce…“ (S10) 

3.2  Strategie a kritéria realizace APZ v roce 2017 

Při rozsáhlém kvalitativním šetření, orientovaném na mapování realizace vybraných nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti, jsme se zaměřili zejména na veřejně prospěšné práce, společensky 

účelná pracovní místa a rekvalifikace, z pohledu počtu zařazených osob i alokovaných finančních 

prostředků se jedná o nejvyužívanější nástroje APZ. 

Výstupy ze šetření ukazují, že v daném roce byly programy APZ zacíleny na výrazně rizikové 

skupiny nezaměstnaných, zvláště dlouhodobě nezaměstnané osoby, a kritéria pro zařazování 

do programů APZ byla v porovnání s předchozími lety zpřísněna.20  

Naprostá většina krajských poboček ÚP ČR měla ve svých směrnicích rozpracován výčet 

handicapů UoZ, které jsou podmínkou pro zařazení do některého z nástrojů APZ, a k nim přiřazenu 

délku poskytování a maximální výši finančního příspěvku. Ve všech krajích byla podmínkou délka 

evidence na ÚP ČR (v roce 2017 nejčastěji delší než 5, příp. 12 měsíců), mezi dalšími handicapy byly 

ve většině krajů uváděny: 

• věk do 25 let nebo nad 50, resp. 55 let; 
 

• věk v kombinaci s chybějící či nedostatečnou praxí – tzv. absolventi; 
 

• péče o dítě do 10 let; 
 

• zdravotní postižení; 
 

• mimořádně obtížné poměry a/nebo důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci ÚP 

ČR, například ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti; 
 

• evidence na ÚP ČR bezprostředně po výkonu trestu odnětí svobody.  

Při realizaci šetření jsme zaznamenali, že v roce 2017 zpravidla nebyla dostačující podmínkou 

pro zařazení klienta na některý z nástrojů APZ pouze dlouhodobá nezaměstnanost či příslušnost 

k některé z rizikových skupin. K podpoření uchazeče docházelo v případech kombinace více 

handicapů, často byli při zařazování na nástroje APZ upřednostňováni klienti hmotné nouze.  

„… ti uchazeči v hmotné nouzi jsou teď prioritní pro každé nástroje.“ (S1) 

„Délka evidence, teď je [podmínkou pro podpoření nástrojem APZ, pozn. autorů] 12 měsíců, 

delší než 12 měsíců, když kratší, tak je to jenom u vybraných skupin, například matky s dětmi 

anebo výkon trestu anebo se to musí teda zdůvodnit. […] my se opravdu musíme věnovat 

na základě různých směrnic, a třeba i té novely zákona o hmotné nouzi a podobně, té hodně 

problematické skupině.“ (S2) 

                                                           
 

20  Dílčí podkladová studie č. I., s. 8: „Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity 

a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017“. 
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Usuzujeme, že jedním z důvodů zpřísnění kritérií APZ byla reflexe enormního poklesu počtu 

evidovaných UoZ v důsledku pozitivní ekonomické situace a s tím související významné změny 

struktury nezaměstnaných osob. Z našeho šetření i z publikovaných statistických údajů vyplývá, že se 

v roce 2017 mezi UoZ, evidovanými na ÚP ČR, vyskytovali zdraví klienti bez handicapů v nezvykle 

nízkých počtech: 

„To se nakonec ukazuje v segmentaci uchazečů o zaměstnání, nyní z provedených šetření 

vyplývá, jak malý počet v Plzeňském kraji je těch, kteří skutečně nemají žádný handicap 

a nejsou do určité doby umístění. To právě ukazuje, že tam máme už jenom ty problematické… 

V evidenci máme právě ty nejproblémovější, je ale časový prostor se jim více věnovat…“ (S9) 

3.3  Společensky účelná pracovní místa 

Nástroj společensky účelná pracovní místa umožňuje podpoření pracovního místa finančním 

příspěvkem na zřízení (příspěvek na vybavení) nebo vyhrazení (příspěvek na mzdové náklady) 

pracovního místa, tj. vyhrazeného nebo zřízeného zaměstnavateli, dále Společensky účelná pracovní 

místa za účelem samostatné výdělečné činnosti, tj. pracovní místa zřízená pro uchazeče o zaměstnání. 

Obecně převažují SÚPM vyhrazená. 

V roce 2017 patřila SÚPM společně s VPP mezi dva nejvyužívanější nástroje v rámci aktivní 

politiky zaměstnanosti. Zkušenosti zaměstnanců ÚP ČR naznačují, že SÚPM jsou častěji využívána ve 

větších obcích a městech, důvodem je zejména typ zaměstnavatelů, kteří v daném místě nástroje APZ 

většinově využívají: 

„… když jde o venkovský okres, je tam více [malých, pozn. autorů] obcí, dělají veřejně prospěšné 

práce, protože jim nástroj více vyhovuje, je vhodnější a potřebnější, ale když jde o okres, kde 

je jenom město, tak více využívají SÚPM, protože je tady víc zaměstnavatelů a pro ně je tento 

nástroj vhodnější“. (S9) 

Prostřednictvím nástroje SÚPM byli (obdobně jako u VPP) podporováni výhradně uchazeči 

o zaměstnání z ohrožených skupin, vyžadující při zprostředkování zaměstnání zvýšenou péči, se 

závažnými handicapy či s jejich kombinací, a kterým nebylo s ohledem na jejich individuální 

znevýhodnění možno zajistit uplatnění na trhu práce jinak. V porovnání s VPP však zaměstnavatelé 

preferovali uchazeče alespoň částečně připravené pro pracovní trh: 

„SÚPMka, tam se licituje každý den, protože zaměstnavatelé přijdou s člověkem, který je dva 

až tři měsíce v evidenci, a zase nechtějí toho, který je v evidenci 15 let.“ (S7) 

Směrnice krajských ředitelů poměrně detailně specifikovaly rizikové skupiny UoZ, které bylo 

možné do programu SÚPM21 zařadit, a k těmto skupinám přiřadily podmínky poskytování finančního 

příspěvku – dobu i výši. Zpravidla se jednalo o osoby dlouhodobě evidované, dále o osoby 

s kombinací směrnicí stanovené délky evidence a dalšího handicapu:  

                                                           
 

21  Například v Olomouckém kraji byly příspěvky na SÚPM vyhrazené pro OZZ, v návaznosti na Instrukci MPSV č. 8/2016, 

poskytovány po dobu 12 měsíců za podmínky sjednání pracovního poměru s UoZ na dobu určitou nejméně 1 roku nebo 

na dobu neurčitou. 
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„… musí být 12 měsíců v evidenci, pokud je do 30 let, tak 9 měsíců, stejně je to u péče o dítě 

– taky 9 měsíců, když je to osoba OZP, tak 6 měsíců, pak jsou tam zase ty osoby v hmotné 

nouzi…“ (S14) 

Kritéria, dle kterých byli UoZ do programu SÚPM zařazováni, se v jednotlivých krajích lišila, 

stejně tak nebyly shodné ani podmínky poskytování finančního příspěvku – jednak jeho výše, jednak 

doba poskytování. Některé krajské pobočky situaci řešily tak, že ve své směrnici vymezily několik 

intervalů délky evidence a k nim přiřadily dobu poskytování a maximální výši příspěvku.  

Názorným příkladem uvedeného přístupu byly KrP Plzeň a Pardubice, rozdělující ve své 

směrnici UoZ do 2, resp. 3 kategorií. Jiné, podrobnější členění UoZ do skupin, využívaly například KrP 

Liberec, České Budějovice nebo Hradec Králové, v jejichž směrnicích bylo taxativně vyjmenováno 6 

resp. 7 či 8 skupin UoZ (a ty dále rozděleny do 2 podskupin dle délky evidence od 3 do 24 měsíců 

a nad 24 měsíců) a k nim opět přiřazeny maximální výše příspěvků a doba jejich poskytování. Všechny 

KrP měly ve svých směrnicích zmíněny situace, kdy UoZ mohl být po důsledném individuálním 

posouzení zařazen do programu APZ, přestože nesplňoval žádnou z vyjmenovaných podmínek. Tuto 

odlišnost oproti předchozím letům uvádí ve své monografii i Rákoczyová a kol. (2018): 

 „Může být podpořen každý uchazeč, bez nějaké podmínky délky evidence, což v minulosti 

nebylo, a je na nás, abychom posoudili individuálně každého klienta, třeba z hlediska délky 

evidence nebo z hlediska problémové kategorie.“ (S1) 

Můžeme konstatovat, že ve všech krajích byly při zařazování do programů APZ upřednostňo-

vány zejména osoby s dlouhodobou evidencí (zpravidla delší než 12 měsíců), specifikem sledovaného 

období bylo výraznější cílení podpory na uchazeče evidované 24 měsíců a déle, kteří byli v uvedeném 

programu podporováni vyšším příspěvkem.22 Přesto byl pro ně nástroj SÚPM, s ohledem na jejich 

charakteristiky, využíván spíše sporadicky. Ukazuje se, že takto dlouhodobě evidovaní nezaměstnaní 

byli častěji zařazováni do programu VPP, který svým designem více odpovídal jejich reálným 

možnostem.   

Výše finančních příspěvků se u UoZ evidovaných na ÚP ČR v rozmezí 3 až 12 měsíců zpravidla 

pohybovala v intervalu od 9 000 do 14 000 Kč, u UoZ evidovaných nad 12 měsíců v rozmezí od 14 000 

do 20 000 Kč. Doba poskytování příspěvku byla rovněž vztažena k délce evidence a výskytu 

handicapů, nejčastěji v délce 3 až 12 měsíců.  

Stejně jako u otázky vhodné délky trvání dohody VPP nebylo ze strany zaměstnanců ÚP ČR 

zaznamenáno jednotné stanovisko ani u vhodné délky doby trvání SÚPM. V roce 2017 nastavovala 

krajská kritéria dobu trvání dohody o SÚPM v intervalu zpravidla od 3 do maximálně 24 měsíců. 

Zaměstnanci ÚP ČR často uváděli, že délka trvání 6 měsíců a méně je nevhodná a neefektivní, 

například v Karlovarském kraji:   

„6 měsíců je opravdu hodně málo na to SÚPMko. Částečný příspěvek, aby se sám zapracoval, 

za těch 6 měsíců, ale je to pro ty lidi, když skončí, ne že by chtěli, ale když je zaměstnavatel 

donutí […] po těch 6 měsících UoZ nemá opravdu na nic nárok, a to považuji za špatné.“ (S3) 

Účelnost však respondenti nespatřovali ani v opačném případě, kdy by bylo – obdobně jako 

u VPP pro nejvíce handicapované klienty – umožněno poskytování příspěvku po dobu dvou let: 

                                                           
 

22  Zpráva o situaci na trhu práce v Pardubickém kraji, o realizaci APZ v roce 2017 a strategie APZ pro rok 2018.  



3. Posouzení dlouhodobé realizace SÚPM v České republice s využitím programových dokumentů 

a rozhovorů s experty 

 

 
 

26 

„SÚPMka až na 24 měsíců, to je až moc.“ (S3) 

Za optimální dobu trvání SÚPM většina pracovníků ÚP ČR považovala délku jednoho roku:  

„… myslím si, že těch 12 měsíců, tak jako bývávalo. Teď se vrací, ne v takové míře, ale vrací se, 

a po tom roce, což je pro ně docela dlouhá doba, když budou vědět, že to mají jen na rok, 

budou si hledat práci, získají třeba nějaké kontakty, a i když skončí u toho zaměstnavatele, tak 

ta doba byla taková, že už se nevrátí do evidence. Pokud si mezitím našli jiného zaměstnavatele, 

návratnost byla strašně malá.“ (S3) 

Co se týče druhů/typů pracovních pozic, v rámci SÚPM bylo vytvořeno a podpořeno široké 

spektrum typů pracovních míst, nejčastěji určených pro administrativní pracovníky, prodavače, 

asistenty, obchodní referenty, řidiče, skladníky, dělníky, řemeslníky, pracovníky v zemědělství atd.  

Specifickou součástí APZ v roce 2017 byla podpora zaměstnávání absolventů do věku 30 let 

na pracovištích ÚP ČR, a to na základě směrnice GŘ ÚP č. 5/2017 – Zajišťování odborné praxe 

absolventů do věku 29+ na ÚP ČR.23 Uvedená směrnice byla zpracována v souladu s doporučeními 

Rady (EPSCO) k Zárukám pro mladé 6944/13, na základě kterých mají členské státy EU při řešení 

rostoucí nezaměstnanosti mladých osob přijímat příslušná opatření pro jejich aktivizaci. Příspěvek na 

odborné praxe absolventů byl v roce 2017 poskytován maximálně na 12 měsíců ve výši až 24 000 Kč 

(nejdéle však do 31. 12. 2019). Odborná praxe absolventů se zajišťovala na základě dohody SÚPM, 

uzavřené s agenturou práce,24 agentura přidělila svého zaměstnance na pracoviště u orgánů státní 

správy (a jejich podřízené organizaci) se širokou územní nebo celostátní působností, tedy například 

ÚP ČR. Tento postup umožnil realizaci nástroje SÚPM i na pracovištích ÚP ČR – zákon o zaměstnanosti 

výslovně uvádí, že příspěvky na APZ nelze poskytnout organizačním složkám státu a státním 

příspěvkovým organizacím.25 UoZ z řad absolventů byli zařazeni na pracovní pozici asistent, jejich 

pracovní náplní bylo především zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností 

a agend, s platovým zařazením v třídě č. 8.  

Rozdílné přístupy při rozhodování o poskytnutí příspěvku na SÚPM byly v rámci jednotlivých 

krajů zaznamenány rovněž v souvislosti s výkonem nekolidujícího zaměstnání. Zatímco v někte-

rých krajích zpřísnili, oproti Směrnici GŘ ÚP ČR, kritéria poskytování SÚPM konkrétním stanovením 

maximální možné délky doby trvání nekolidujícího zaměstnání (např. 90 dní v Karlovarském kraji, 

30 dní v Libereckém kraji, či v Hl. m. Praha minimální dobou od ukončení nekolidujícího zaměstnání 

v délce 6 měsíců) u žádajícího zaměstnavatele,26 v jiných se snažili případy, kdy zaměstnavatel 

zaměstnává uchazeče o zaměstnání v rámci nekolidujícího zaměstnání a pak si podá žádost 

o příspěvek SÚPM, zcela eliminovat (např. Středočeský, či Zlínský kraj):   

„… protože příspěvek SÚPM je na zapracování, poznání se sebe navzájem – zaměstnavatel, 

zaměstnanec, úplně bych neviděla efektivitu v tom, že by se měli po půl roce ještě dalšího půl 

roku příspěvkovat na tuto pozici“. (S11) 

                                                           
23  Směrnice rozpracovává Normativní instrukci MPSV č. 9/2013 „Zabezpečování odborné praxe osob do 30 let věku 

v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích“. 

24  INDEX NOSLUŠ s. r. o., IČO 25131419, vybraná na základě veřejné zakázky.  
 

25  § 107 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
 

26  Krajská směrnice pro možnost schválení žádosti o příspěvek SÚPM stanoví tolerovaný rozsah, například KrP Karlovy Vary 

nastavily kritérium, že pokud měl uchazeč o zaměstnání u stejného zaměstnavatele nekolidující zaměstnání formou DPP, 

DPČ více než 90 dnů, tak na SÚPM nedosáhne. 
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„… máme tam nastaveno kritérium, že u tohoto zaměstnavatele nepracoval, nebo že u něho 

třeba určitou dobu nebyl na nekolidujícím zaměstnání, aby si ho zaměstnavatel tímto 

způsobem nenechal uzrát, že třeba u něho bude dělat momentálně na DPČ, kterou může mít, 

nebo nějaký krátký úvazek a pak si ho zase vezme, až splní ty 2 roky.“ (S14) 

Výrazným hlediskem, ze kterého lze hodnotit účinnost a efektivitu SÚPM, je prostupnost, a to 

zejména prostupnost z podpořeného pracovního místa na volný trh práce. Zaměstnanci ÚP ČR 

hodnotili nástroj SÚPM jako efektivní, někteří jej dokonce považovali za nejefektivnější nástroj APZ, 

o nějž byl ze strany zaměstnavatelů velký zájem, a v porovnání s VPP byla návratnost klientů zpět 

do evidence ÚP ČR minimální. Tuto skutečnost připisovali také například podmínce udržitelnosti, 

kterou zpravidla zahrnovala i nastavená krajská kritéria APZ: 

 „U SÚPM máme udržitelnost nastavenou v našich krajských kritériích, vyžadujeme pracovní 

poměr na dobu neurčitou.“ (S13) 

„U SÚPM, dávám pouze odhad za náš region, tam je procento hodně vysoké (pozn. setrvání 

na trhu práce).“ (S9) 

Prostupnost mezi jednotlivými nástroji APZ byla možná, pouze jednotky případů úspěšného 

prostupu byly zaznamenány mezi VPP a SÚPM:  

„Prostupnost podle mě je pouze pojem, ale nevidím ho – je někdo na VPP a pak se vrací 

do evidence.“ (S6) 

Pozitivní zkušenost se ukázala v kontinuitě aktivit, vedoucích k podpoře formou SÚPM 

zřízeného za účelem samostatné výdělečné činnosti:27  

„… máme řetěz těch aktivit nastaven dobře a člověk […] prochází rekvalifikací, poradenským 

programem, dostává příspěvek, může i překlenovací, to se nám docela daří. […] vždycky 

po něm [zaměstnanci ÚP ČR, pozn. autorů] ještě chtějí, aby měl rozjednané zaměstnání nebo 

podnikatelský záměr a opravdu komise hledí na to, jak to má promyšlené, jestli na to má 

prostory, jak to bude s klientelou. […] Ještě třeba řeknou, ať nejdříve projde poradenskou 

činností – Základní kompetence k podnikání, aby ten člověk vůbec věděl, do čeho jde, že se 

nehrne do nějakého průšvihu.“ (S1) 

Ačkoliv návratnost klientů po ukončení SÚPM nebyla tak častá jako u VPP, nutno zmínit, že se 

v praxi vyskytovaly i případy, kdy zaměstnavatel klientovi ukončil pracovní poměr v důsledku konce 

poskytování finančního příspěvku za strany ÚP ČR. Uvedený jev zaměstnanci ÚP ČR pozorovali 

například u „zaběhlých“ zaměstnavatelů pobírajících příspěvek SÚPM opakovaně. V této souvislosti 

se při posuzování poskytnutí dalších příspěvků někteří z nich potýkali s morálním dilematem: 

„Ten klient třeba přijde a řekne, ano, on mi dal dobu neurčitou, ale hned mi při nástupu řekl: 

‘Jak dojdou dotace, tak prostě rozvážeš poměr dohodou.‘“ (S6) 

„… ale co s tím uchazečem. My to nedáme a vrátí se nám to, ten uchazeč je tady čtyři roky 

v evidenci a najednou se našel zaměstnavatel, který by ho zaměstnal, a vy ho nepomůžete 

vrátit na ten trh práce?“ (S7) 

                                                           
 

27  Například v Olomouckém kraji nebyl příspěvek SÚPM – SVČ poskytnut na činnost, ve které UoZ podnikal v období 3 let 

před podáním žádosti o příspěvek.  
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Výrazně často lze zaznamenat situace, kdy je oprávněný předpoklad působení efektu mrtvé 

váhy. Finanční příspěvek v rámci SÚPM byl zpravidla poskytován zaměstnavatelům na uchazeče 

o zaměstnání, kterého si předem vybrali, a tento výběr uvedli i v samotné žádosti o příspěvek 

na vyhrazení pracovního místa. Nelze tudíž vyloučit, že by k jeho zaměstnání došlo i bez využití APZ. 

Některá pracoviště ÚP ČR se tomu u pracovních míst, která zaměstnavatel nahlásil s úmyslem využít 

nástroj SÚPM, snažila zabránit realizací výběrových řízení. Nicméně cílené výběry, zejména z řad 

problémových skupin UoZ,28 se ze strany zaměstnavatelů ne vždy setkávaly s pochopením, místy 

negativně ovlivňovaly i samotné pracovníky ÚP ČR. Realizace takto zaměřených výběrových řízení 

byla zaznamenána spíše ojediněle. 

„… pošlu, protože musím plnit nějaké počty, ale zeptejte se, jaká je úspěšnost výběrových řízení 

– to jsou jednotlivci, kdo dělá s těma lidmi, koho vybrat a koho naopak ne, my už je známe, 

ale bohužel jsou to jenom čísla. Není to práce individuální, není to o tom, že mám 

na zodpovědnost, že jsem ho tam neposlala a odůvodním si to. A zaměstnavatel stejně volá – 

co jste mi to tam poslali? Sice 30 lidí, ale k čemu to je…?“ (S3) 

Nezanedbatelným faktem, ovlivňujícím zájem o SÚPM ze strany zaměstnavatelů, byl jejich 

negativní náhled na dlouhodobě nezaměstnané. V roce 2017 byla struktura uchazečů o zaměstnání 

ovlivněna pozitivní ekonomickou situací – uchazeči bez výrazných handicapů nové uplatnění na trhu 

práce nacházeli poměrně rychle. V evidenci byl vysoký podíl uchazečů, kteří byli zatíženi výraznými či 

kombinovanými handicapy a jejich evidence byla dlouhodobá: 

„Je to také o zaměstnavatelích. Já co jsem mluvila s některými klienty, tak ti říkali, že jakmile se 

zaměstnavatel dozví, že byť je jen půl roku v evidenci na ÚP ČR, tak si udělá obrázek a klienta 

nevezme.“ (S3) 

„… zaměstnavatelé, vidím to na příspěvcích SÚPM, samozřejmě jim řekneme, že je to pro 

dlouhodobě nezaměstnané, a když jim naznačím, že by bylo fajn, kdyby vzali někoho nad rok 

evidence, tak mají spoustu předsudků, jsou přesvědčeni, že ten člověk už není k ničemu, 

že takového člověka nechtějí – tam se to nepotká.“ (S6) 

„Zaměstnavatelé jsou rádi za každého, kdo se povede a už se jim nejedná ani o příspěvek, ale 

o člověka, který by pracoval.“ (S12) 

Třebaže se SÚPM prezentují převážně dobrými výsledky, nelze je pro řešení situace na trhu 

práce považovat za nástroj univerzální. Konkrétní zkušenosti pracovníků úřadu práce naznačují, 

že v situaci těsného trhu práce vznikají dilemata související se snahou pracovně uplatnit více 

znevýhodněné klienty, a přitom nepodporovat dočasné a zcela účelové strategie některých zaměstna-

vatelů, které v konečném důsledku nemusí být ve prospěch konkrétních uchazečů o zaměstnání. 

Celkově tedy vycházíme z předpokladu, že společensky účelná pracovní místa by měla být 

v roce 2017 výrazně cílena směrem ke znevýhodněným uchazečům, a to jak vzhledem ke změně 

vlastní struktury uchazečů, tak v důsledku zvýšeného důrazu na posílení cílenosti uvedených opatření. 

To by se mělo též projevit vzhledem k efektům uvedených programů.  

  

                                                           
 

28  Uvedený postup souvisel s platnými nařízeními GŘ ÚP ČR (1/2015) a krajskými směrnicemi, které ukládaly pracovištím ÚP 

ČR povinnost zintenzivnit práci s UoZ pobírajících dávky hmotné nouze.  
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4. Zaměření opatření SÚPM k jednotlivým skupinám 

uchazečů 

4. Zaměření opatření SÚPM k jednotlivým skupinám uchazečů. 

 

Program veřejné podpory tvorby nových pracovních míst v soukromém sektoru patří 

dlouhodobě k nejvýznamnějším nástrojům politiky trhu práce v České republice. Jeho obliba mezi 

uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli vyplývá z úzkého propojení veřejných intervencí s běžným 

pracovním trhem (jedinec získá pracovní uplatnění sice s dotací, ale na standardním pracovním místě 

v soukromém sektoru, u něhož se navíc předpokládá delší trvání). Toto opatření přitom úřady práce 

využívají ve větším měřítku i v době, kdy je obecně ekonomická situace v zemi příznivá, a to především 

proto, že se jej snaží cílit na skupiny nezaměstnaných, kteří se dlouhodobě potýkají s problémy při 

uplatnění na pracovním trhu. To se potvrdilo také v roce 2017, kdy programem SÚPM podle dat 

systému OKpráce prošlo 15 029 osob (jde o osoby, které započaly program v roce 2017, nikoliv 

o osoby, které v roce 2017 participovaly na SÚPM zahájených před začátkem roku 2017). V porovnání 

s předchozími roky je to sice zhruba o polovinu méně účastníků tohoto opatření (např. v roce 2014 

prošlo programem SÚPM 28 913 nezaměstnaných; srov. Hora et al., 2018), rok 2017 byl však obdobím, 

kdy sílil ekonomický růst a společně s ním se výrazně zlepšovala situace na pracovním trhu. Intervence 

ze strany politiky trhu práce tak byly nutné hlavně ve vztahu k nejrizikovějším a nejvíce znevýhodně-

ným uchazečům. 

Podstata programu SÚPM tkví v poskytnutí finanční dotace zaměstnavatelům na zřízení nebo 

vyhrazení pracovního místa, případně na poskytnutí podpory těm nezaměstnaným, kteří se 

rozhodnout začít podnikat. Specificky podpora prostřednictvím SÚPM směřuje také k mladým lidem 

bez pracovních zkušeností a slouží k získání pracovní zkušenosti a odborné praxe. Diverzita programu 

SÚPM je pak ovlivněna i tím, zda jde o programy s celonárodním dosahem (ať už jsou financované 

ze státního rozpočtu ČR nebo z prostředků ESF) nebo programy přizpůsobené regionálním 

specifikům.  

V následujícím textu věnujeme pozornost třem, respektive pěti typům programů SÚPM, 

jejichž základní charakteristiky shrnuje tabulka č. 4.1. 

 

Tabulka č. 4.1 Typy, charakteristika a rozsah analyzovaných programů SÚPM 

Typ programu Charakteristika programu Rozsah programu 

SÚPM vyhrazené 

• SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa 

• regionální program – SÚPM 

vyhrazené  

• SÚPM – vyhrazení místa 

Programy, v jejichž rámci zaměstnavatel 

vyčlení jedno nebo více pracovních míst 

pro uchazeče z registru úřadu práce, 

kterým nelze zajistit pracovní uplatnění 

jinak a na předem dohodnutou dobu 

(obvykle 3–24 měsíců) čerpá dotace na 

částečné nebo celkové pokrytí mzdových 

nákladů takto přijatého pracovníka(ů). 

celkem 11 099 osob, 

tj. 73 % všech úč. 

• 5 925, tj. 39 % 

všech úč. 

• 2 101, tj. 14 % 

všech úč. 

• 3 068, tj. 20 % 

všech úč. 

Regionální program – Odborné 

praxe do 30 let 

Programy, jejichž smyslem je podpořit 

pracovní zkušenosti a odborné praxe 

mladých lidí vstupujících na pracovní trh, 

často absolventů. 

celkem 2 532 osob,  

tj. 17 % všech úč. 
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pokračování tabulky 

Typ programu Charakteristika programu Rozsah programu 

SÚPM – SVČ 

Programy, jejichž prostřednictvím úřad 

práce podporuje uchazeče, kteří se 

rozhodnou začít podnikat. Podpora má 

obvykle podobu dotace na zřízení 

pracovního místa. 

celkem 1 375 osob, 

tj. 9 % všech úč. 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

 

Vzhledem k tomu, že výsledné účinky programů aktivní politiky trhu práce jsou krom jiného 

silně ovlivněny strukturou jejich účastníků, věnujeme se v této kapitole charakteristikám uchazečů, 

kteří se v roce 2017 zapojili do výše uvedených typů programů SÚPM. Sledujeme přitom uchazeče, 

kteří do programu nově vstoupili v roce 2017 a podobně jako u studií z předchozích let, které 

analyzovaly cílenost a dopady opatření aktivní politiky trhu práce, sledujeme u účastníků programů 

SÚPM klíčové sociodemografické charakteristiky, kterými jsou: pohlaví, věk, vzdělání, zdravotní stav 

a dřívější přítomnost v evidenci nezaměstnaných (sledujeme počet předchozích evidencí a jejich 

celkovou délku). Stejné znaky sledujeme také v celém souboru nezaměstnaných a následně 

porovnáváme, jak se zastoupení jednotlivých sociodemografických skupin v nezaměstnanosti 

a v programech SÚPM liší (tzv. index cílenosti jednotlivých typů programů SÚPM). Zabýváme se také 

délkou aktuální sledované evidence u uchazečů, kteří v roce 2017 prošli opatřením SÚPM – ta 

naznačuje, jaké je načasování programů SÚPM a jak je tento ukazatel důležitý z hlediska zařazení 

nezaměstnaných do programů. 

Při analýze se ukázala významnou také délka programu SÚPM výrazně variující jak mezi 

jednotlivými výše zmíněnými typy programu, tak mezi regiony (viz kap. 5). S ohledem na toto zjištění 

jsme se rozhodli podrobněji nahlédnout také do strukturu účastníků a cílenosti programů SÚPM 

podle jejich délky. Rozlišujeme přitom programy krátkodobé, trvající nejdéle půl roku, střednědobé 

do jednoho roku a dlouhodobé trvající déle než jeden rok.  

Pro pochopení celkového kontextu realizace programu SÚPM je třeba doplnit, že situace 

na trhu práce v roce 2017 byla příznivá, což se odrazilo jak v celkovém počtu nezaměstnaných, který 

byl relativně nízký (v našem souboru šlo celkem o 724 408 osob, přičemž soubor zahrnuje jak osoby, 

které byly v registru úřadu práce k 1. 1. 2017, tak i osoby, které se během roku 2017 na úřadu práce 

nově zaregistrovaly), tak v jejich struktuře. Mezi nezaměstnanými převažovali vyučení lidé (38,1 %) 

a také osoby s nejvýše základním vzděláním (25,1 %), více než třetinu všech nezaměstnaných tvořili 

lidé ve věku nad 45 let, silné bylo i zastoupení nezaměstnaných se zdravotními problémy (11,9 % 

uchazečů bylo částečně nebo plně invalidních, dalších 14,9 % deklarovalo zdravotní omezení). Velmi 

početná byla v roce 2017 skupina nezaměstnaných, kteří ve své pracovní historii měli více než tři 

předchozí evidence (bylo jich 40,6 %, přičemž téměř čtvrtina všech nezaměstnaných měla za sebou 

už 6 a více předchozích evidencí) a jejich kumulovaná délka dosáhla u více než poloviny 

nezaměstnaných (konkrétně u 55,5 %) v součtu více než 12 měsíců. Lze říci, že úřady práce v roce 

2017 pracovaly s menším počtem nezaměstnaných, kteří však vyžadovali intenzivnější, individuální 

a cílenější podporu. 
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4.1  SÚPM vyhrazené 

Vyhrazení pracovního místa pro uchazeče z registru úřadu práce patří mezi nejběžnější formy 

podpory v rámci programu SÚPM. V roce 2017 byla vyhrazená SÚPM realizována jak programy 

s celonárodní působností (v rámci programu SÚPM NIP OPZ financovaného z prostředků ESF, tak 

prostřednictvím tradičního programu SÚPM financovaného ze státního rozpočtu ČR), tak programy 

s působností regionální (hrazenými převážně z evropských zdrojů). Ve všech typech vyhrazených 

SÚPM převažovaly ženy, výrazné zastoupení v nich pak měli také uchazeči s opakovanou a dlouhodo-

bou předchozí nezaměstnaností (tvořili nejméně polovinu všech účastníků). Programy „SÚPM NIP 

OPZ – vyhrazení místa“ a „SÚPM – vyhrazení místa“ vykazovaly v zastoupení jednotlivých sociode-

mografických skupin výraznější shodu, zatímco „Regionální program – SÚPM vyhrazené“ více cílil 

na specifické a více rizikové skupiny nezaměstnaných. 

4.1.1  SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa 

Program „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“ byl zaměřen na ženy (tvořily 65,8 %, index 

cílenosti 1,32), účastníky s vyšším vzděláním (polovina účastníků dosáhla maturitního nebo 

vysokoškolského vzdělání, index cílenosti 1,47, respektive 1,16) a také osoby ve vyšším nebo naopak 

relativně nízkém věku (např. věková kategorie osob 20 až 24 let a 50 až 54 let dosáhla stejného indexu 

cílenosti 1,27, výrazněji byla v tomto typu programu zastoupena i věková skupina 55 až 59 let, u níž 

index cílenosti programu dosáhl 1,33). Zmíněný program naopak neukázal významnější rozdíly 

v zaměření programu podle zdravotního stavu: podíl osob se zdravotními problémy v programu 

a v nezaměstnanosti byl v roce 2017 srovnatelný, respektive vyšší u účastníků programu, a proto se 

cílenost u všech skupin pohybovala kolem hodnoty 1 nebo jen mírně pod ní. Obdobně srovnatelné 

zastoupení vykázaly skupiny účastníků programu a nezaměstnaných kategorizovaných podle délky 

a počtu předchozích evidencí, nicméně je vidět, že o něco více je program směřován na uchazeče 

s nejvýše jednou předchozí zkušeností s nezaměstnaností (index cílenosti na osoby bez předchozí 

evidence 1,15 a s jednou předchozí evidencí 1,14). Podrobnější data k cílenosti programu dle 

jednotlivých sociodemografických skupin (viz tabulka č. P2.1 v příloze č. 2). 

Z hlediska cílenosti a následně dopadů programu se jeví jako významné sledovat také 

aktuální délku nezaměstnanosti, tedy období, které bezprostředně předchází vstupu do programu 

(viz graf č. 4.1). Účastníci programu „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“ vykázali ze všech účastníků 

SÚPM nejvyšší průměrnou délku nezaměstnanosti před vstupem do programu – dosáhla hodnoty 

540 dnů. Znamená to, že v průměru nezaměstnaní nastupovali do tohoto programu po uplynutí 18 

měsíců od registrace na Úřadu práce. Skupina dlouhodobě nezaměstnaných před vstupem 

do programu byla početná, přičemž největší zastoupení měli uchazeči, kteří do programu „SÚPM NIP 

OPZ – vyhrazení místa“ nastoupili po uplynutí 2 let a déle (18,3 %; viz tabulka č. P2.6 v příloze č. 2). 

Velmi často vstupovali uchazeči do programu také po uplynutí 3 až 12 měsíců od své registrace (šlo 

o bezmála polovinu ze všech účastníků). Délka aktuální evidence se tedy zdá být klíčovým kritériem 

pro zařazení do tohoto typu programu. 
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Graf č. 4.1 Ilustrace délky aktuální nezaměstnanosti před vstupem do programu „SÚPM NIP 

OPZ – vyhrazení místa“ 
 

 
 

Pozn.: Graf ukazuje na ose Y četnost (počet) případů. 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

 

Cílenost programu do jednotlivých regionů ukazuje, že největší podíly účastníků vykazují 

regiony na Moravě, zejména pak v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji dosáhl index 

cílenosti programu „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“ hodnoty vyšší než 1 (tj. 1,81, 1,74 a 1,52) (viz 

graf č. 4.2). Moravskoslezský kraj patří tradičně k regionům s vyšší mírou nezaměstnanosti 

a výraznějším podílem dlouhodobě nezaměstnaných. To se odráží i ve velmi vysokém podílu 

účastníků programu – účastníci v Moravskoslezském kraji tvořili více než čtvrtinu všech účastníků 

programu „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“. Průměrný podíl osob zařazených do programu, avšak 

vzhledem k nižšímu podílu nezaměstnaných vyšší index cílenosti, zaznamenaly i kraje Karlovarský 

(1,77) a Liberecký (1,11). Nejméně nezaměstnaných vstupuje do programu v Praze (2,2 % všech 

účastníků programu, index cílenosti 0,22) a na Pardubicku (2,1 % všech účastníků programu, index 

cílenosti 0,49).  

 

 

 

 

 

 

  



4. Zaměření opatření SÚPM k jednotlivým skupinám uchazečů 

 

 
 

33 

Graf č. 4.2 Podíl nezaměstnaných a podíl účastníků programu „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení 

místa“ v jednotlivých regionech 

 

Pozn.: Číselné hodnoty v řádcích grafu zobrazují index cílenosti programu do daného regionu. 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

4.1.2  SÚPM – vyhrazení místa 

Struktura účastníků programu „SÚPM – vyhrazení místa“ vykazovala v roce 2017 podobné 

rysy jako struktura účastníků programu „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“, ovšem s tím rozdílem, 

že zastoupení vybraných kategorií bylo v tomto programu vyšší a indexy cílenosti tak dosahovaly 

vyšších hodnot než v případě programu vyhrazených SÚPM realizovaných přes Operační program 

Zaměstnanost. V programu „SÚPM – vyhrazení místa“ tak opět převažovaly ženy (66,1 % všech 

účastníků, index cílenosti 1,33), lidé se středoškolským vzděláním s maturitou, případně s vyšším 

odborným a vysokoškolským vzděláním (dohromady 53,8 % všech účastníků, index cílenosti 1,56 

v případě maturantů a 1,22 u uchazečů s VOŠ a VŠ), uchazeči s celkově menší předchozí zkušeností 

s nezaměstnanosti (maximálně jednu evidenci mělo za sebou 43,7 % účastníků programu, index 

cílenosti na osoby bez předchozí zkušenosti s nezaměstnaností dosáhl hodnoty 1,21 a u osob 

s celkovou délkou předchozích evidencí v rozsahu maximálně tří měsíců pak hodnoty 1,24). Z hlediska 

věku program jednoznačně směřoval hlavně k mladým lidem ve věku 20 až 24 let (21 % všech 

účastníků, index cílenosti 1,72) a lidem ve věku nad 50 let (16,6 %, index cílenosti u věkové skupiny 

55 až 59 let 1,17). Podrobnější data k cílenosti programu dle jednotlivých sociodemografických skupin 

(viz tabulka č. P2.2 v příloze č. 2).  

Ačkoliv kumulovaná délka nezaměstnanosti u účastníků tohoto typu programu byla relativně 

krátká, aktuální předprogramová evidence byla výrazně delší (viz graf č. 4.3). Její průměrná délka činila 
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486 dnů, což znamená, že do programu byli nezaměstnaní zařazeni zhruba po 16 měsících své 

evidence. Zdá se tedy, že ačkoliv nelze jistou část účastníků programu „SÚPM – vyhrazení místa“ 

považovat za rizikovou s ohledem na opakování nezaměstnanosti, lze ji vnímat jako aktuálně 

ohroženou kategorii s vysokým rizikem dlouhodobého trvání nezaměstnanosti. I v případě účastníků 

tohoto typu programu se proto ukázala dlouhodobá evidence jako důležitá podmínka pro zařazení 

do programu. Jak je patrné z tabulky č. P2.6 v příloze č. 2, celkový podíl osob se středně dlouhou 

dobou nezaměstnanosti v programu dosáhl hodnoty 54,8 %, dalších 45,2 % účastníků bylo před 

vstupem do programu v registru Úřadu práce dlouhodobě.  

 

Graf č. 4.3 Ilustrace délky aktuální nezaměstnanosti před vstupem do programu „SÚPM – 

vyhrazení místa“ 
 

 
 

Pozn.: Graf ukazuje na ose Y četnost (počet) případů. 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

 

 

Cílenost programu podpory vyhrazených SÚPM do jednotlivých regionů ČR byla v roce 2017 

velmi diferencovaná (viz graf č. 4.4). Na jedné straně se zdá, že regiony, které více nezaměstnaných 

uplatnily v programu „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“, využily obdobného programu financova-

ného z prostředků státního rozpočtu v menší míře (jde zejména o Zlínský kraj, zde index cílenosti 

programu „SÚPM vyhrazení místa“ 0,19 a Moravskoslezský kraj, index cílenosti 0,38). Naopak regiony, 

v nichž program podpory vyhrazených SÚPM financovaných z Operačního programu Zaměstnanost 

nebyly příliš rozsáhlé, využily zřejmě jako alternativu ve větší míře právě program „SÚPM vyhrazení 

místa“ (např. index cílenosti programu v Pardubickém regionu 1,19 a v Praze 0,94). Největší podíl 

nezaměstnaných však do programu nastoupil v Olomouckém kraji (14,2 % všech účastníků programu, 

index cílenosti 2,12) a také v kraji Středočeském (13,2 % všech účastníků programu, index cílenosti 

1,40).  
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Graf č. 4.4 Podíl nezaměstnaných a podíl účastníků programu „SÚPM vyhrazení místa“ 

v jednotlivých regionech 

 

Pozn.: Číselné hodnoty v řádcích grafu zobrazují index cílenosti programu do daného regionu. 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

4.1.3  Regionální program – SÚPM vyhrazené 

Na rozdíl od předchozích dvou programů pro podporu pracovních míst vyhrazených 

zaměstnavatelem pro rizikové uchazeče z evidence Úřadu práce byl „Regionální program – SÚPM 

vyhrazené“ výrazněji orientován na nezaměstnané s většími bariérami v přístupu k trhu práce. Je to 

zřejmé především u cílenosti programu na osoby s nižším než středoškolským vzděláním, uchazeče 

se zdravotními problémy a také na osoby s vícečetnými a déle trvajícími předchozími evidencemi.  

Z hlediska vzdělání byl sice program nejvíce cílen opět na osoby s maturitou nebo VŠ (v obou 

případech index cílenosti vyšší než 1), ale současně podíl osob s nejvýše základním vzděláním byl 

v tomto programu téměř dvojnásobný ve srovnání s programy „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“ 

a „SÚPM – vyhrazení místa“ (lidé se ZŠ tvořili bezmála pětinu všech účastníků tohoto programu, index 

cílenosti 0,79). S ohledem na zdravotní stav byly ve větší míře do programu zahrnuty i skupiny osob 

se zdravotním omezením (19 %), částečným (8,8 %) i plným invalidním důchodem (4,3 %). Ve všech 

případech index cílenosti u těchto kategorií osob dosáhl hodnoty 1, nejvyšší byl v případě uchazečů 

se zdravotním omezením či znevýhodněním (index cílenosti 1,28). Zajímavé a od předchozích 

programů odlišné bylo zastoupení účastníků podle věku: Regionálního programu se častěji účastnili 

uchazeči ze středních věkových skupin (např. index cílenosti na osoby ve věku 35 až 39 let byl 1,67 

a na osoby ve věku 40 až 44 let 1,41), zatímco nejmladší věkové skupiny byly v tomto programu 

výrazně podhodnoceny (index cílenosti na nezaměstnané ve věku 20 až 24 let 0,19 a ve věku 25 až 
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29 let 0,52). Program nicméně velmi dobře cílil na skupinu osob se dvěma a více předchozími 

zkušenostmi s nezaměstnaností (např. v kategorii uchazečů se 4 předchozími evidencemi dosáhl 

index cílenosti hodnoty 1,36), jejichž kumulovaná délka přesáhla 12 měsíců (66,2 % všech účastníků 

tohoto programu, index cílenosti 1,19). Naopak kategorie uchazečů bez předchozí zkušenosti 

s nezaměstnaností byla v tomto programu zastoupena jen zřídka (11,6 % všech účastníků, index 

cílenosti 0,58). Podrobnější data k cílenosti programu dle jednotlivých sociodemografických skupin 

(viz tabulka č. P2.3 v příloze č. 2).  

Fakt, že „Regionální program – SÚPM vyhrazené“ byl výrazněji orientován na více znevýhod-

něné uchazeče, dokládá i délka trvání nezaměstnanosti před vstupem do programu (viz graf č. 4.5). 

Její průměrná hodnota byla u tohoto programu nejvyšší ze všech typů sledovaných SÚPM a činila 652 

dnů, tj. přibližně 22 měsíců. Nejčastěji přitom nezaměstnaní vstupovali do tohoto programu po 

uplynutí zhruba jednoho roku od registrace na Úřadu práce (viz tabulka č. P2.6 v příloze č. 2). Lze 

usuzovat, že tento typ podpory SÚPM umožňuje lépe reflektovat aktuální situaci na regionálních 

trzích práce a zohledňovat specifičtější bariéry přístupu některých nezaměstnaných na pracovní trh 

a jako takový je primárně využíván zejména pro uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných. 

 

Graf č. 4.5 Ilustrace délky aktuální nezaměstnanosti před vstupem do programu „Regionální 

program – SÚPM vyhrazené“ 

 

Pozn.: Graf ukazuje na ose Y četnost (počet) případů. 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

 

 

Data systému OKpráce ukázala, že „Regionální program – SÚPM vyhrazené“ byl v roce 2017 

skutečně využíván v jednotlivých krajích ČR velmi odlišně (viz graf č. 4.6). Na jedné straně velký podíl 

účastníků a rovněž vysoký index cílenosti tohoto programu prokázal Ústecký kraj (26,2 % všech 

účastníků programu, index cílenosti 2,5), tedy kraj, který tradičně čelí problému dlouhodobé 

strukturální nezaměstnanosti. Na straně druhé stojí kraj Jihočeský, ve kterém byl podíl nezaměstna-
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ných zařazených do programu nejnižší a s ním i index cílenosti tohoto programu (0,2 % všech 

účastníků programu, index cílenosti 0,03).  

 

Graf č. 4.6 Podíl nezaměstnaných a podíl účastníků programu „Regionální program – SÚPM 

vyhrazené“ v jednotlivých regionech 

 

Pozn.: Číselné hodnoty v řádcích grafu zobrazují index cílenosti programu do daného regionu. 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

4.2  Regionální program – Odborné praxe do 30 let 

Prostřednictvím programu společensky účelných pracovních míst byly v roce 2017 realizovány 

také odborné praxe pro mladé lidi do 30 let, jimiž prošlo 17 % všech účastníků programu podpory 

SÚPM. Zaměření programu a tedy i struktura účastníků byla zcela odlišná od ostatních typů SÚPM. 

V programu jen mírně převažovaly ženy (index cílenosti 1,1 versus index cílenosti na muže 0,90). 

Celkem logicky na programu neparticipovali lidé starší 30 let, přičemž nejvíce zastoupenou byla 

skupina osob ve věku 20 až 24 let (58,1 % a index cílenosti 4,76) a 25 až 29 let (34,9 % a index cílenosti 

2,68). To koreluje i s dosaženým vzděláním – program podpory odborných praxí směřoval nejvíce 

k mladým lidem s terciárním vzděláním (24,2 % a index cílenosti 2,24) a středoškolákům s maturitou 

(43,3 % a index cílenosti 1,67). Vzhledem k charakteru programu a logicky k věku účastníků neměla 

většina mladých nezaměstnaných procházejících programem odborných praxí žádné zdravotní 

problémy (88,6 % a index cílenosti 1,25), naopak zastoupení účastníků se zdravotním omezením nebo 

invalidním důchodem bylo v programu sporadické. Z hlediska pracovní historie tvořili nadpoloviční 
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většinu účastníků lidé bez předchozí zkušenosti s nezaměstnaností (index cílenosti 2,66) a lidé 

v minulosti registrovaní pouze jednou, a to na velmi krátkou dobu do tří měsíců (index cílenosti 1,51, 

respektive 1,61). Předchozí dlouhodobá kumulovaná nezaměstnanost se objevila jen u 15,9 % 

účastníků (index cílenosti 0,29). Podrobnější data k cílenosti programu dle jednotlivých sociode-

mografických skupin (viz tabulka č. P2.4 v příloze č. 2).  

Také aktuální délka nezaměstnanosti u účastníků tohoto programu byla v roce 2017 

ve srovnání s ostatními typy programů SÚPM nízká (viz graf č. 4.7) – v průměru dosahovala hodnoty 

257 dnů, tedy zhruba 9 měsíců. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných před vstupem do programu byl 

relativně nízký (jen necelých 14 %; viz tabulka č. P2.6 v příloze č. 2), zcela zanedbatelný byl ovšem 

i podíl těch, kteří do programu nastoupili před uplynutím tří měsíců od registrace. Pravděpodobně 

jde o období, v němž se mladí lidé orientují na trhu práce, současně je to doba vhodná k ověření 

jejich reálných možností a předpokladů pro získání zaměstnání (naprostá většina z nich je v registru 

Úřadu práce poprvé, uchazeči tak mají prostor pro získání klíčových informací o trhu práce 

a pracovníci Úřadu práce zase o možnostech, představách a zkušenostech těchto uchazečů). Ačkoliv 

relativně krátká doba před nástupem do programu může přispívat k mrtvé váze u těchto programů, 

lze předpokládat, že pracovníci Úřadu práce sledují rovněž logiku preventivního působení programu 

– zejména u mladých lidí hrozí při delší nezaměstnanosti velmi rychlá ztráta pracovní motivace, stejně 

jako čerstvě nabytých znalostí a dovedností.  

 

Graf č. 4.7 Ilustrace délky aktuální nezaměstnanosti před vstupem do programu „Regionální 

program – Odborné praxe do 30 let“ 
 

 

Pozn.: Graf ukazuje na ose Y četnost (počet) případů. 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

 

„Regionální program – Odborné praxe do 30 let“ byl podílem účastníků nejvíce zaměřen 

na Ústecký region – z celkového počtu účastníků programu bylo 37,4 % právě z tohoto kraje (index 

cílenosti programu 3,37) (viz graf č. 4.8). Vyšší index cílenosti zaznamenal i region Karlovarský, v němž 
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programem prošlo 6,9 % všech účastníků programu. Zbývající regiony je možné rozdělit do dvou 

skupin, v nichž jsou indexy cílenosti rozloženy víceméně rovnoměrně: první skupina zahrnuje regiony 

s nižším podílem účastníků a relativně nízkým indexem cílenosti programu (Praha, Jihočeský, 

Olomoucký, Moravskoslezský kraj a Vysočina), druhá skupina je tvořena kraji s průměrným podílem 

účastníků a indexem cílenosti oscilujícím kolem hodnoty 1 (Středočeský, Plzeňský, Liberecký, 

Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský a Zlínský kraj).   

 

Graf č. 4.8 Podíl nezaměstnaných do 30 let a podíl účastníků programu „Regionální program 

– Odborné praxe do 30 let“ v jednotlivých regionech 

 

Pozn.: Číselné hodnoty v řádcích grafu zobrazují index cílenosti programu do daného regionu.  

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

4.3  SÚPM – SVČ 

U programů podpory uchazečů při sebezaměstnávání se ukázala v zaměření programu a jeho 

cílenosti specifika zejména ve vztahu ke vzdělání a zdravotnímu stavu účastníků. Výrazně častěji 

do programu vstupovali lidé s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním (21,7 %, index cílenosti 

2,01, pro srovnání: vyučení tvořili 32,1 % všech účastníků tohoto programu, avšak index cílenosti 

vzhledem k jejich silnému zastoupení v nezaměstnanosti dosáhl hodnoty nižší než 1, konkrétně 0,84) 

a dobrým zdravotním stavem (83,1 % a index cílenosti 1,17, přičemž index cílenosti na osoby částečně 

invalidní dosáhl hodnoty 0,37 a plně invalidní 0,35). Z hlediska věku se nejčastěji podpory SVČ 

účastnili nezaměstnaní v mladších a středních věkových kategoriích (nejvíce pak ve skupině 35 až 39 
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let, která tvořila pětinu všech účastníků, index cílenosti programu na tuto skupinu byl 1,71). Pro 

program podpory sebezaměstnávání v roce 2017 bylo také charakteristické, že čím více evidencí měl 

jedinec za sebou a čím delší byla jejich celková doba, tím menší měl pravděpodobnost se programu 

zúčastnit (např. index cílenosti programu na osoby s nejvýše jednou předchozí evidencí činil 1,36, 

zatímco u osob se šesti a více evidencemi byl 0,45). Podrobnější data k cílenosti programu dle 

jednotlivých sociodemografických skupin (viz tabulka č. P2.5 v příloze č. 2).  

Na druhé straně aktuální délka nezaměstnanosti před vstupem do tohoto programu byla 

spíše vyšší (viz graf č. 4.9) – v průměru trvala 460 dnů, tj. zhruba 15 měsíců. Podobně jako v případě 

programu „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“ byli i do programu „SÚPM – SVČ“ nejčastěji zařazováni 

středně a dlouhodobě nezaměstnaní (viz tabulka č. P2.6 v příloze č. 2). Podíl osob s délkou 

předprogramové evidence kratší než tři měsíce se pohyboval v řádu jednotek, což značí, že dlouho-

dobá nezaměstnanost byla opět důležitým hlediskem při rozhodování o vstupu do programu. Roli 

v tomto rozhodování hrály jak priority aktivní politiky trhu práce, tak zřejmě i snaha redukovat možný 

efekt mrtvé váhy. 

 

Graf č. 4.9 Ilustrace délky aktuální nezaměstnanosti před vstupem do programu „SÚPM – 

SVČ“ 

 

Pozn.: Graf ukazuje na ose Y četnost (počet) případů. 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

 
V regionálním srovnání bylo nejvíce účastníků programu na podporu sebezaměstnávání opět 

v moravských regionech, kde současně byl i vysoký index cílenosti programu (např. Jihomoravský kraj 

vykázal 17,9 % podíl na všech účastnících programu a index cílenosti 1,46, obdobně Olomoucký kraj 

vykázal 12,4 % podíl na všech účastnících programu a index cílenosti 1,85) (viz graf č. 4.10). Program 

byl cílen i do Zlínského a Libereckého kraje, kde však podíly účastníků programu byly spíše průměrné 

(index cílenosti byl vyšší s ohledem na nižší podíl těchto regionů na celkovém počtu nezaměstnaných). 
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Poněkud překvapivě nebyl program „SÚPM – SVČ“ příliš cílen do regionu Praha, kde by se podpora 

nezaměstnaných, kteří se rozhodnou začít podnikat, logicky více nabízela. Pravděpodobně jde však 

o celkovou strategii politiky zaměstnanosti v tomto regionu a význam dalších nástrojů aktivní politiky 

včetně rekvalifikací. Menší podíl účastníků tohoto programu jsme zaznamenali i v Ústeckém 

a Královéhradeckém kraji, tyto regiony však více využívají předchozích programů pro podporu SÚPM 

(zejména „Regionální program – SÚPM“ vyhrazené). 

 

Graf č. 4.10 Podíl nezaměstnaných a podíl účastníků programu „SÚPM – SVČ“ v jednotlivých 

regionech 

 

Pozn.: Číselné hodnoty v řádcích grafu zobrazují index cílenosti programu do daného regionu.  

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

4.4 Cílenost programů SÚPM s ohledem na jejich délku 

Programy podpory SÚPM se kromě svého zaměření významněji odlišují také délkou svého 

trvání. Tabulka č. 4.2 zachycuje rozložení programů podpory SÚPM podle délky v roce 2017.29 Je z ní 

patrné, že programy SÚPM lze s ohledem na jejich délku kategorizovat do tří skupin: 

• krátkodobé programy s převažující délkou do 6 měsíců, doplněné programy střednědobými 

trvajícími 6 až 12 měsíců: SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa, SÚPM vyhrazení místa (světle modrá 

v tabulce č. 4.2); 

                                                           
29  V této části analýzy cílenosti vycházíme z reálné délky programů SÚPM. Charakter dat, která máme k dispozici, nám totiž 

neumožňuje rozlišit, zda nebyly programy ukončeny předčasně.  
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• střednědobé programy s délkou trvání převážně 6 až 12 měsíců, které jsou častěji doplněny 

programy krátkodobými: Regionální program – SÚPM vyhrazené, Regionální program – Odborná 

praxe do 30 let (středně modrá v tabulce č. 4.2); 
 

• středně a dlouhodobé programy trvající nejčastěji 6 až 12 měsíců, některé i déle: SÚPM – SVČ 

(tmavě modrá v tabulce č. 4.2). 

 

Tabulka č. 4.2 Rozsah programů SÚPM s ohledem na jejich délku 

Typ programu 
Krátkodobé Střednědobé Dlouhodobé Celkem 

počet % počet % počet % počet 

SÚPM NIP OPZ – vyhrazení 

místa 
4 630 78,4 1 264 21,4 10 0,2 5 904 

SÚPM vyhrazení místa 2 251 73,5 797 26 16 0,5 3 064 

Reg. program – SÚPM 

vyhrazené 
314 15 1 552 74,3 224 10,7 2 090 

Reg. program – Odborná 

praxe do 30 let 
490 19,4 1 923 76,2 112 4,4 2 525 

SÚPM – SVČ 22 1,6 824 60 5 38,4 1 374 

Celkem 7 707 51,5 6 360 42,5 890 6 14 957 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

 

Pro část případů nebylo možné v datech systému OKpráce spočítat délku programu, proto 

celkový je počet účastníků sledovaných v následující analýze je nižší. Řádově jde však jen o jednotky 

případů u každého typu podpory SÚPM, jejichž absence nemá na výsledky analýzy cílenosti těchto 

programů podstatný vliv. 

Tabulka č. 4.2 současně naznačuje, že v některých případech není metodologicky vhodné 

a možné sledovat zastoupení jednotlivých sociodemografických skupin v kategoriích programů, a to 

jednoduše proto, že počet účastníků těchto typů programů je velice nízký. Jedná se zejména 

o dlouhodobé programy u prvních čtyř typů podpory SÚPM (tj. SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa, 

SÚPM vyhrazení místa, Regionální program – SÚPM vyhrazené a Regionální program – Odborná 

praxe do 30 let)30 a o krátkodobý program podpory sebezaměstnávání (tj. SÚPM – SVČ). Tyto typy 

programů tedy v následujícím textu blíže nerozebíráme. S ohledem na srozumitelnost popisujeme 

v textu vždy jen klíčové programy, pro něž je délka programu charakteristická, tj. v rámci 

krátkodobých programů analyzujeme „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“ a „SÚPM vyhrazení místa“, 

                                                           
30  Přesto, že se těmto čtyřem typům programů podpory SÚPM trvajícím déle než jeden rok v textu explicitně nevěnujeme, 

pokusili jsme se na skupinu účastníků zmíněných dlouhodobých programů (tj. SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa, SÚPM 

vyhrazení místa, Regionální program – SÚPM vyhrazené a Regionální program – Odborné praxe do 30 let, tj. dohromady 

celkem 362 osob) podívat podrobněji. Analýza cílenosti ukázala, že šlo v převážné míře o mladé lidi (skupina osob ve věku 

20 až 29 let tvořila více než třetinu všech účastníků, index cílenosti programů na skupinu 25 až 29 let dosáhl hodnoty 1,25 

a na skupinu 20 až 24 let dokonce 1,63), výrazně častěji o osoby se základním vzděláním (tvořily bezmála čtvrtinu všech 

účastníků dlouhodobých programů, index cílenosti programů 0,92) a lidi se zdravotními problémy (17,7 % účastníků 

deklarovalo zdravotní omezení, index cílenosti 1,19, dalších 6,5 % účastníků bylo částečně invalidních, index cílenosti 0,84). 

V pracovní historii účastníků dlouhodobých programů se nejčastěji vyskytovaly 1–3 předchozí evidence na Úřadu práce 

(vykázalo je 42 % všech zúčastněných), jejichž kumulovaná délka přesáhla období 12 měsíců (53,6 %, index cílenosti 

programů 0,97). Častěji se těchto programů účastnily ženy (68,5 %, index cílenosti programů 1,38). Podrobnější struktura 

účastníků čtyř dlouhodobých programů podpory SÚPM je uvedena v tabulce č. P2.12 v příloze č. 2. 
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v rámci střednědobých programů sledujeme „Regionální program – SÚPM vyhrazené“ a „Regionální 

program – Odborná praxe do 30 let“ a v rámci dlouhodobých programů analyzujeme „SÚPM – SVČ“. 

Obdobně jako v předchozí podkapitole i zde sledujeme klíčové sociodemografické charakteristiky 

jejich účastníků a porovnáváme je s charakteristikami nezaměstnaných (počítáme a interpretujeme 

indexy cílenosti programů na jednotlivé skupiny účastníků). V příloze č. 2 je pak možné najít tabulky 

s charakteristikami účastníků a indexy cílenosti i dalších typů programů (tabulky č. P2.7 až P2.11, vždy 

se však soustředíme na analýzu cílenosti pouze těch programů, kde počet účastníků je vyšší než 300).  

4.4.1 Krátkodobé programy 

Krátká doba trvání programu (zhruba do 6 měsíců) je typická zejména pro programy, jejichž 

smyslem je podpořit vyhrazená pracovní místa, a to jak z evropských (SÚPM NIP OPZ – vyhrazení 

místa) tak z národních prostředků (SÚPM vyhrazení místa). Krátkodobými programy podpory 

vyhrazených SÚPM prošlo v roce 2017 celkem 6 881 nezaměstnaných, tedy zhruba dvě třetiny všech 

účastníků těchto dvou programů.  

Data systému OKpráce naznačují, že pro vstup do obou typů krátkodobé podpory 

vyhrazených pracovních míst jsou zcela zásadní tři charakteristiky nezaměstnaných: předchozí 

zkušenost s nezaměstnaností, vyšší věk a horší zdravotní stav. Tyto charakteristiky naznačují výraznější 

(pravděpodobně i kumulované) problémy nezaměstnaných, na druhé straně nejsou v případě 

účastníků vyhrazených SÚPM doprovázeny handicapem spočívajícím v nízkém vzdělání, jak to bývá 

obvyklé například u účastníků programu veřejně prospěšných prací. Nejčastěji totiž v roce 2017 

do krátkodobých programů vyhrazených SÚPM vstupovali lidé se středoškolským vzděláním (index 

cílenosti na osoby s maturitou dosáhl u obou programů shodně hodnoty 1,38). Více než polovina 

všech účastníků však za sebou měla zkušenost s opakovanou evidencí (obvykle 1–4 evidencemi) 

trvající v součtu nejčastěji déle než jeden rok. Výrazně početně zastoupené byly kategorie starších 

osob – lidé nad 50 let tvořili třetinu všech účastníků, index cílenosti na osoby ve věku 50 až 54 let 

dosáhl hodnoty 1,37 a na osoby ve věku 55 až 59 let dokonce 1,49. Z hlediska zdravotního stavu byli 

v programech nejčastěji zastoupeni lidé bez zdravotních problémů, současně však je na indexu 

cílenosti programů patrné, že programy byly velmi dobře zaměřeny i na osoby se zdravotním 

omezením (index cílenosti 1,14 u „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“ a 1,12 u „SÚPM vyhrazení místa“) 

a částečně invalidní (index cílenosti 1,12 u „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“ a 1,03 u „SÚPM 

vyhrazení místa“). Programů se účastnily převážně ženy (téměř 65 % všech účastníků, index cílenosti 

1,3 u obou programů). 

Odlišnost od dvou dalších krátkodobých programů: Nejvýše půlroční délkou trvání se 

vyznačovala i menší část dalších dvou programů realizovaných na principu regionální potřebnosti, tj. 

„Regionálního programu – SÚPM vyhrazené“ (15 % všech účastníků) a „Regionálního programu – 

Odborné praxe do 30 let“ (19,4 % všech účastníků). Oba typy regionálních programů byly ve svém 

zaměření specifické, každý však jiným způsobem. „Regionální program – SÚPM vyhrazené“ nabízel 

podporu nezaměstnaným formou vyhrazeného pracovního místa podobně jako programy na národní 

úrovni. Byl však výrazně více než ony směřován ke znevýhodněným skupinám, zejména z hlediska 

věku (lidé nad 50 let tvořili v tomto programu téměř polovinu všech účastníků, index cílenosti vyšší 

než 2), opakování nezaměstnanosti (více než čtvrtina všech účastníků měla ve své pracovní historii 

5 a více předchozích evidencí, index cílenosti 1,44) a kumulované délky předchozí nezaměstnanosti 

(u 63 % všech účastníků překročila 12 měsíců, index cílenosti 1,15). „Regionální program – Odborné 

praxe do 30 let“ byl programem specificky zaměřeným na podporu pracovních zkušeností mladých 
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lidí, což velmi významně ovlivnilo jeho zacílení – jak bylo zmíněno v předchozí podkapitole, tento 

program byl nejčastěji cílen na středoškoláky s maturitou a vysokoškoláky (téměř 60 %, index cílenosti 

1,57, respektive 1,74), osoby bez zdravotních problémů (87,8 %, index cílenosti 1,24) a také bez 

předchozí zkušenosti s nezaměstnaností (49,2 %, index cílenosti 2,47). 

Odlišnost od stejných programů, ale střednědobého trvání: Přibližně čtvrtina všech 

účastníků programů podpory vyhrazených SÚPM na národní úrovni („SÚPM NIP OPZ – vyhrazení 

místa“ a „SÚPM vyhrazení místa“) prošla programy, které trvaly 6 až 12 měsíců. U těchto programů 

s delší dobou trvání se ve srovnání se stejnými, ale krátkodobými intervencemi ukázaly významné 

rozdíly v cílenosti, a to především s ohledem na věk a vzdělání účastníků a také jejich předchozí 

zkušenost s nezaměstnaností. Střednědobé programy směřovaly totiž především k mladým lidem 

(podíl osob ve věku 20 až 29 let dosáhl 42,9 % u programu „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“ a 57 % 

u programu „SÚPM vyhrazení místa“) a osobám bez předchozí registrace na Úřadu práce (jen 

sledovanou evidenci vykázalo 35,7 % účastníků programu „SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa“, index 

cílenosti 1,79 a 41,2 % účastníků programu „SÚPM vyhrazení místa“, index cílenosti 2,07). Lze 

usuzovat, že programy trvající 6 až 12 měsíců lépe pokrývají potřeby mladých lidí související 

s nedostatkem pracovních dovedností a zkušeností a svou délkou podporují i rozvoj pracovní 

motivace. 

4.4.2. Střednědobé programy 

Největší podíl střednědobých programů, tj. programů trvajících 6 až 12 měsíců, zaznamenaly 

dva regionální programy, konkrétně „Regionální program – SÚPM vyhrazené“ (1 552 osob, tj. 74,3 % 

všech účastníků) a „Regionální program – Odborné praxe do 30 let“ (1 923 osob, tj. 76,2 % všech 

účastníků). Kromě nich nadpoloviční podíl účastníků prošel aktivitami trvajícími 6 až 12 měsíců 

i v programu „SÚPM – SVČ“ (824 osob, tj. 60 % všech účastníků tohoto typu programu). Charakteris-

tiky účastníků všech tří zmíněných typů programů se výrazně lišily. 

Střednědobý „Regionální program – SÚPM vyhrazené“ byl zacílen spíše na znevýhodněné 

uchazeče o zaměstnání, zejména ve vztahu ke zdravotnímu stavu (osoby se zdravotním omezením či 

částečně invalidní tvořily 26,9 % všech účastníků, index cílenosti 1,21, respektive 1,17) a opakované 

nezaměstnanosti (osoby s pěti a více předchozími evidencemi tvořily 29,2 % všech účastníků, přičemž 

kumulovaná délka nezaměstnanosti přesáhla u 65,1 % všech účastníků délku 12 měsíců). Ve srovnání 

se stejným, avšak krátkodobým programem byl střednědobý regionální program podpory 

vyhrazených SÚPM méně zaměřen na starší nezaměstnané (lidé nad 50 let tvořili téměř polovinu 

účastníků krátkodobého programu, ale jen necelou třetinu střednědobého programu) a o něco více 

na osoby s opakovanou a dlouhodobou předchozí nezaměstnaností (v krátkodobém programu tvořili 

lidé s 5 a více předchozími evidencemi čtvrtinu, ve střednědobém programu téměř třetinu všech 

účastníků). Je zřejmé, že lidé ve vyšším věku častěji procházejí kratším typem regionálního programu 

podpory vyhrazených pracovních míst, zatímco lidé s opakovanou a dlouhodobou evidencí ve své 

pracovní historii spíše navštěvují programy trvající 6 až 12 měsíců, tedy programy, které i s ohledem 

na svou délku mají pravděpodobně větší potenciál překonat bariéry plynoucí z dlouhodobé 

nezaměstnanosti. 

Střednědobý „Regionální program – Odborné praxe do 30 let“ byl ve svém zacílení velmi 

specifický ve srovnání s jinými programy podpory SÚPM, nicméně neukázal významnější rozdíly 

v cílenosti s ohledem na délku svého trvání. Účastníci střednědobého programu tak měli víceméně 

stejné charakteristiky jako účastníci krátkodobého programu, kterých však bylo podstatně méně (490 
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vs. 1 923 osob). Jistý rozdíl byl patrný v úrovni vzdělání – krátkodobé programy pro odbornou praxi 

mladých lidí byly více zaměřeny i na osoby se základním vzděláním a vyučené (v krátkodobých 

programech odborných praxí dosáhlo 18,6 % osob základního vzdělání a 21,8 % bylo vyučených, 

zatímco ve střednědobých programech dosáhlo základního vzdělání pouze 11,9 % a vyučení 18,6 % 

všech účastníků).  

 

4.4.3  Dlouhodobé programy 

Jediný typ podpory SÚPM, který měl častěji dlouhodobější charakter, tj. trval i déle než jeden 

rok, byl program podpory sebezaměstnávání. Je zřejmé, že program SÚPM – SVČ má jinou logiku 

a odlišné podmínky realizace (např. s ohledem na výši nebo podmínky poskytování podpory) a je 

tedy pravděpodobné, že i délka programu má v programu podpory sebezaměstnávání jiný význam 

než v případě ostatních typů programů SÚPM. Většina jeho účastníků (konkrétně 824, tj. 60 %) 

setrvala v programu 6 až 12 měsíců, další účastníci (konkrétně 528, tj. 38,4 %) pak i déle než 12 měsíců. 

Účastníci střednědobého i dlouhodobého programu „SÚPM – SVČ“ přitom vykazovali velmi 

podobné charakteristiky, s výjimkou věkového složení, kde se projevily výraznější odlišnosti, a také 

s výjimkou předchozí zkušenosti s nezaměstnaností. Zatímco střednědobý program „SÚPM – SVČ“ 

cílil hlavně na nezaměstnané mladšího a středního věku (např. věková kategorie 30 až 34 let byla 

v tomto programu zastoupena z 58,1 %, index cílenosti programu na ni dosáhl 5,33), dlouhodobý 

program „SÚPM – SVČ“ byl více zaměřen na osoby starší 35 let (např. lidé ve věku 35 až 49 let tvořili 

bezmála 46 % všech účastníků). Menší rozdíly se projevily s ohledem na pracovní historii účastníků, 

a to přesto, že mezi účastníky obou typů programů převažovali nezaměstnaní s kumulovanou délkou 

předchozí nezaměstnanosti přesahující 12 měsíců (43,1 % v případě střednědobého a 42,8 % 

v případě dlouhodobého programu „SÚPM – SVČ“). Ti, kteří procházeli střednědobým programem 

podpory sebezaměstnávání, měli za sebou spíše menší počet předchozích evidencí s jejich celkově 

kratší délkou než ti nezaměstnaní, kteří absolvovali dlouhodobý program „SÚPM – SVČ“. Obdobně 

se mírné rozdíly projevily u struktury účastníků obou typů programů podle zdravotního stavu – 

účastníci střednědobého programu měli o něco častěji zdravotní problémy (např. zdravotní omezení 

deklarovalo 11,2 % účastníků střednědobých programů, ale jen 9,5 % účastníků dlouhodobých 

programů).  

Přes jisté rozdíly ve struktuře účastníků střednědobých a dlouhodobých programů je zřejmé, 

že program podpory sebezaměstnávání obecně cílí na nezaměstnané s o něco lepšími charakteristi-

kami než jiné typy podpory SÚPM (vyjma SÚPM sloužících k poskytnutí odborné praxe mladým 

lidem). 

Klíčové charakteristiky účastníků různých typů programů SÚPM s ohledem na jejich délku 

shrnuje tabulka č. 4.3. 
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Tabulka č. 4.3 Klíčové charakteristiky účastníků různých typů programů SÚPM s ohledem 

na jejich délku 

 Krátkodobé (do 6 m) Střednědobé (6–12 m) Dlouhodobé (nad 12 m) 

SÚPM NIP OPZ – 

vyhrazení místa 

• ženy (64,5 %, 1,30) 

• SŠ s maturitou (36 %, 1,38) 

• opakovaně evidovaní (1–4 

evidence) 

• dlouhodobě nezaměstnaní 

(55,2 %, 0,99) 

• lidé nad 50 let (celkem 32,4 %) 

• OZP (17 %, 1,14) 

• osoby částečně invalidní (8,5 

=, 1,12) 

• ženy (70,7 %, 1,42) 

• lidé 20–29 let (celkem 42,9 

%) 

• lidé bez předchozí 

evidence (35,7 %, 1,79) 

x 

SÚPM vyhrazení 

místa 

• ženy (64,4 %, 1,30) 

• SŠ s maturitou (35,8 %, 1,38) 

• opakovaně evidovaní (1–4 

evidence) 

• dlouhodobě nezaměstnaní 

(53,8 %, 0,97)  

• lidé nad 50 let (celkem 29,2 %) 

• OZP (16,7 %, 1,12) 

• osoby částečně invalidní (7,8 %, 

1,03) 

• ženy (70,8 %, 1,42) 

• lidé 20–29 let (celkem 57 

%) 

• lidé bez předchozí 

evidence (41,2 %, 2,07) 

x 

Regionální program 

– SÚPM vyhrazené 

• ženy (67,2 %, 1,35) 

• lidé nad 50 let (celkem 50,7 %) 

• opakovaně evidovaní (5 a více 

evidencí celkem 36,4 %) 

• dlouhodobě nezaměstnaní 

(63 %, 1,15) 

• OZP (18 %, 1,21) 

• osoby částečně invalidní 

(8,9 %, 1,17) 

• opakovaně evidovaní 

(5 a více evidencí celkem 

29,2 %) 

• dlouhodobě nezaměst-

naní (65,1 %, 1,17) 

• lidé nad 50 let (celkem 

28,5 %) 

x 

Regionální program 

– Odborná praxe do 

30 let 

• SŠ s maturitou (40,8 %, 1,57) 

• VŠ (18,8 %, 1,74) 

• ZŠ a vyučení (celkem 40,4 %) 

• osoby bez zdravotních 

problémů (87,8 %, 1,24) 

• lidé bez předchozí evidence 

(49,2 %, 2,47) 

• SŠ s maturitou (44,3 %, 

1,70) 

• VŠ (25,2 %, 2,33) 

• ZŠ a vyučení (celkem 

30,5 %) 

• osoby bez zdravotních 

problémů (88,7 %, 1,25) 

• lidé bez předchozí 

evidence (53,1 %, 2,67) 

x 

SÚPM – SVČ x 

• lidé 30–34 let (58,1 %, 

5,33) 

• dlouhodobě nezaměst-

naní (43,1 %, 0,78) 

• opakovaně evidovaní 

(1 předchozí evidence – 

16,9 %, 1,11) 

• krátkodobě a střednědobě 

nezaměstnaní (celkem 

32,8 %) 

• osoby bez zdravotních 

problémů (81,9 %, 1,16) 

• OZP (11,2 %, 0,75) 

• lidé 35–49 let (celkem 

46 %) 

• dlouhodobě nezaměst-

naní (42,8 %, 0,77) 

• opakovaně evidovaní (1 

předchozí evidence – 

22,7 %, 1,49) 

• střednědobě nezaměst-

naní (26,3 %, 1,49) 

• osoby bez zdravotních 

problémů (85,4 %, 1,20) 

• OZP (9,5 %, 0,64) 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 
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5. Základní charakteristika programů SÚPM realizovaných v roce 2017 a souvisejících výsledků  

 

V této části se budeme nejprve zabývat popisem programů SÚPM podle záznamů v systému 

OKpráce za rok 2017. Základní informace o programech shrnuje následující tabulka č. 5.1. Zahrnujeme 

zde přitom pouze programy, které začaly v roce 2017 a nikoliv programy, které v roce 2017 

pokračovaly z dřívějšího období. Uvedené údaje se vztahují k uchazečům, tedy pokud měl výjimečně 

uchazeč v evidenci během jednoho roku více stejných programů, je mu započítán jen jeden z těchto 

programů. V číselníku dat OKpráce je celkem devět rozdílných subtypů SÚPM, kde je uveden alespoň 

jeden případ během sledovaného období. Pět z těchto devíti typů má minimálně 1 000 účastníků 

a zbylé čtyři typy mají dohromady jen 28 účastníků. V analýzách budeme proto dále pracovat se 

samostatným vyhodnocením pěti početných subtypů SÚPM. Logicky se nabízí otázka, zda se cílenost 

a dopady u těchto subtypů SÚPM odlišují. 

 

Tabulka č. 5.1 Základní subtypy SÚPM realizované v roce 2017 

Subtyp SÚPM Počet účastníků 2017 

SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa 5 925 

Regionální program – SÚPM vyhrazené 2 101 

Regionální program – Odborné praxe do 30 let 2 532 

SÚPM – SVČ 1 375 

SÚPM vyhrazení místa 3 068 

Ostatní typy SÚPM 28 

Celkem účastníků 15 029 

Pozn.: Programy, které začaly v roce 2017. 

Zdroj: data OKpráce 2017  

 

Nyní se zaměříme na základní charakteristiku nejvíce zastoupených typů programů podle 

krajů (viz tabulka č. 5.2). Poslední oddíl dolní části tabulky ukazuje celkový rozsah sečtených 

základních typů programů podle krajů. V této perspektivě tedy zachycujeme základní rozsah SÚPM 

bez toho, že bychom rozlišovali konkrétní typ. V některých krajích totiž mohou být některé typy 

SÚPM málo početné na úkor jiných typů SÚPM, které zde převažují. V rozsahu SÚPM jsou mezi 

regiony značné rozdíly, které lze pravděpodobně jen částečně vysvětlit strukturálními problémy 

v jednotlivých regionech. Lze tedy předpokládat, že řešení různými typy SÚPM je odlišné v jednotli-

vých regionech. Více se touto otázkou budeme zabývat v souvislosti s cíleností programů SÚPM. 
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Tabulka č. 5.2 Rozsah a délka SÚPM podle typu v jednotlivých regionech 

Kraj 
N 

Med. 

délka 

Max. 

délka 
N 

Med. 

délka 

Max. 

délka 
N 

Med. 

délka 

Max. 

délka 

SÚPM NIP OPZ – v. m. SÚPM – vyhr. místa regionální SÚPM vyhr. 

Praha  128 212 365 294 273 439 12 365 365 

Středočeský 387 170 380 404 153 373 66 365 365 

Jihočeský 248 184 370 40 184 375 5 190 374 

Plzeňský 164 181 365 289 181 456 32 365 365 

Karlovarský 313 182 380 21 339 378 117 365 365 

Ústecký 452 183 369 365 182 365 549 365 744 

Liberecký 291 184 381 275 184 371 14 184 367 

Královéhradecký 157 183 367 172 183 383 35 369 390 

Pardubický 122 181 365 155 183 365 161 281 313 

Vysočina 226 184 403 110 183 389 86 371 417 

Jihomoravský 694 181 365 299 181 366 363 365 660 

Olomoucký 606 181 373 435 183 457 213 372 407 

Zlínský 543 182 365 32 150 365 223 367 400 

Moravskoslezský 1 594 183 391 176 299 392 225 369 556 

Celkem 5 925 183 - 3 068 183 - 2 101 365 - 

 odborné praxe do 30 SÚPM – SVČ celkový rozsah 

Praha  17 365 371 30 733 773 481 - - 

Středočeský 164 365 668 93 368 777 1 114 - - 

Jihočeský 52 367 550 68 753 752 413 - - 

Plzeňský 75 365 382 69 373 417 629 - - 

Karlovarský 175 359 365 24 369 549 650 - - 

Ústecký 948 365 383 72 373 447 2 386 - - 

Liberecký 114 192 383 88 736 809 782 - - 

Královéhradecký 110 367 386 28 370 736 502 - - 

Pardubický 104 370 521 50 372 447 592 - - 

Vysočina 73 372 432 80 373 404 575 - - 

Jihomoravský 242 364 376 246 372 426 1 844 - - 

Olomoucký 86 186 382 170 375 772 1 510 - - 

Zlínský 143 307 367 124 370 735 1 065 - - 

Moravskoslezský 229 369 401 233 369 584 2 457 - - 

Celkem 2 532 365 - 1 375 372 - 15 001 - - 

Zdroj: data OKpráce 2017 až 2018 

 

Značný význam má u programů SÚPM délka programu, která zároveň představuje délku 

dotovaného období. Lze tedy předpokládat, že délka programu je potencionálně v interakci 

s potřebností strukturálního zásahu na lokálním trhu práce, s cíleností programu na jednotlivé 

účastníky a s efektem programu. Tedy například pokud jsou uchazeči o zaměstnání vnímáni jako 

značně znevýhodnění, mohou pracovníci ÚP při jejich uplatnění spíše volit delší dotaci s cílem toto 

znevýhodnění takto překonat. 
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Vezmeme-li tedy v potaz délku programu, pak vyplývají pro jednotlivé programy následující 

skutečnosti. U programu SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa u naprosté většiny účastníků program trval 

181 až 184 dnů, dále pak u 342 účastníků trval rok a u menší obdobné skupiny trval 89 až 92 dnů. 

Máme zde tedy tři základní skupiny, s krátkou dotací, se středně dlouhou dotací (převažuje) 

a s dlouhou dotací. Ostatní případy jsou ve výrazně menším rozsahu rozprostřeny někde mezi těmito 

skupinami a pravděpodobně zahrnují též případy osob, které SÚPM nedokončily. Tuto situaci ilustruje 

následující histogram. K obdobnému rozložení přitom dochází i u jiných subtypů programů. 

 

Graf č. 5.1 Ilustrace četnosti délky trvání programu (SÚPM NIP)  
 

 

Pozn.: Graf ukazuje na ose Y četnost (počet) případů. 

Zdroj: data OKpráce za rok 2018 

 

U programu SÚPM – vyhrazení místa je délka programu obdobná jako u NIP OPZ, opět s delší 

dobou poskytování v některých regionech (viz tabulka č. 5.2). 

U regionálního programu SÚPM můžeme pozorovat velmi rozdílné využití v jednotlivých 

krajích. Délka poskytované dotace je zpravidla jeden rok a v některých případech je i delší až do 

maxima cca 2 let. Opět lze pozorovat, že pravidelnější ukončování programu začíná po cca 280 dnech, 

pak většina účastníků program dokončila po jednom roce a jen u asi 7 % účastníků byla poskytována 

dotace mezi rokem a dvěma roky. Celkově podpora u tohoto programu byla tedy delší než 

u předchozích typů. Zajímavá se jeví být část účastníků s dlouhou podporou. Zde očekáváme cílenost 

na velmi znevýhodněné uchazeče. 

U programů odborných praxí pro mladé do 30 let je délka programu zpravidla roční, opět 

s výjimkou kratšího trvání v některých regionech.  



5. Základní charakteristika programů SÚPM realizovaných v roce 2017 a souvisejících výsledků 

 

 

50 

U programů podpory SVČ je délka programu jeden rok až dva roky, ovšem tento program 

není svou logikou plně srovnatelný s ostatními zde prezentovanými programy, neboť se nejedná 

o podporu zaměstnání ale o podporu podnikání. 

Informace z kvantitativních dat zcela potvrdily poznatky z rozhovorů a z programových 

dokumentů o typické době trvání dotace atd. Celkově se tedy rozdíly v délce jednotlivých programů 

jeví být značné, a to i uvnitř jednotlivých subtypů programů (od programů, které trvaly cca 3 měsíce 

po programy, které trvaly dva roky). Předpokládáme přitom, že právě obtížnost uplatnění konkrétního 

uchazeče je klíčovým hlediskem míry podpory. Z předchozích analýz stejného typu dat víme, 

že účastníci programů SÚPM jsou zpravidla po dobu trvání programu z evidence v našich datech 

vyřazeni, a přitom o nich jinak víme jen velmi málo. Uvedená zjištění tedy celkově vybízejí k využití 

délky programu jako základního hlediska posouzení. Při zvážení výše uvedených poznatků se nabízí 

možnost rozdělení programů na programy s cca půlroční dotací a programy s cca roční dotací, a pak 

případně programy s dlouhou dotací.  

5.1  Přítomnost účastníků programu v evidenci a existující 

souvislosti 

Častá diskuse ohledně SÚPM je směřována k povaze efektu programu. Kritika směřuje 

především k měření efektu od počátku programu, protože toto znamená započtení podporovaného 

zaměstnání od efektu programu. To je zpochybňováno, protože uchazeč je údajně zaměstnán jen díky 

poskytnuté dotaci. Na druhé straně měření až od ukončení programů může být značně zavádějící, 

protože v tomto případě je podstatná část reálné situace účastníka programu zcela ignorována (např. 

pokud program trvá dva roky).31 Jako vhodná se proto jeví kombinovaná perspektiva, která bere 

v úvahu jak situaci během programu, tak situaci po skončení programu, a dokáže tyto spolehlivě 

odlišit.  

Jedna z klíčových otázek, která by měla předcházet odhadu dopadu programů SÚPM, je proto 

co největší rozkrytí potencionálního mechanismu změny u účastníků programu. V tomto ohledu by 

měla napomoci vhodná programová teorie. Jinými slovy, jde o průzkum toho, zda programy fungují 

z hlediska výsledku tak, jak teorie a tvůrci programů pravděpodobně očekávají. Jedná se o výsledko-

vou perspektivu, nikoliv o perspektivu hodnocení dopadu, která bude následovat v další části této 

studie. Z hlediska vyhodnocení mechanismu změny jsou bohužel naše možnosti značně omezené. 

Vzhledem k povaze dat, která máme v databázi k dispozici, nelze situaci uchazečů zmapovat 

vzhledem k získaným zaměstnáním a jejich kvalitě ani během programu, ani po programu. V databázi 

máme k dispozici údaje o a) začátku a konci jednotlivých programů, b) přítomnosti uchazečů 

v evidenci, c) důvodech opuštění evidence.  

Využíváme tedy dvě základní perspektivy: přítomnost v evidenci a návrat do evidence po 

programu. 

                                                           
31  Jde o situaci, kdy během období v programu by se situace účastníka mohla vyvíjet podstatně jinak, kdyby se nebyl programu 

zúčastnil. Pokud přijmeme perspektivu, v níž je spárovaný neúčastník jistým obrazem toho, jak by se účastníkovi mohlo dařit 

bez programu, pak se ukazuje, že k části efektu dochází již během programu, a to jak ve skupině účastníků (např. z důvodu 

uzamčení v programu), tak ale také u kontrolní skupiny (např. proto, že osoba z kontrolní skupiny si nalezne zaměstnání 

krátce po tom, co osoba v intervenční skupině vstoupila do programu). 
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V první perspektivě využíváme nespojitou logiku a kombinujeme statusy je/není v programu 

se statusem je/není v evidenci. Celkem jsou možné čtyři kategorie. Jako výchozí bod je přitom 

stanoven počátek programu a poté postupujeme v třicetidenních intervalech až do konce 

sledovaného období (tedy celkem 750 dnů od počátku programu – to je délka sledování, kde 

informace máme jistě dostupné pro všechny sledované uchazeče). Pro zjednodušení přitom v tomto 

výstupu zanedbáváme následný vstup do dalších programů APZ.32 Celkový význam této analýzy je 

v tom, ukázat, jak jsou účastníci SÚPM přítomni v evidenci v období během programu a v období po 

programu. Protože se jednotlivé programy SÚPM odlišují, prezentujeme následně údaje pro každý 

z hlavních subtypů zvlášť. 

 

Graf č. 5.2 Přítomnost účastníků SÚPM v programu a v evidenci pro SÚPM NIP OPZ vyhrazení 

místa 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

U programu SÚPM NIP (viz graf č. 5.2) můžeme na první pohled vidět několik rozdílů 

ve srovnání s ostatními subtypy SÚPM. Jednak dotace je typicky poskytnuta jen na půl roku, ale není 

to spojeno s vyšším výskytem v evidenci po programu. Asi desetina účastníků dostala dotaci na delší 

dobu (cca na jeden rok). Asi 10 % účastníků bylo po programu v evidenci a tento podíl zůstával 

stabilní až do doby 750 dnů po programu. Stejně jako v minulých analýzách mají SÚPM schopnost 

držet naprostou většinu svých účastníků mimo evidenci, a to i v případě, že dotace byla poskytnuta 

jen na půl roku. Národní verze programu je z hlediska výsledku v zásadě velmi podobná (viz graf 

č. 5.3).  

 

                                                           
 

32  K tomuto kroku přistupujeme proto, že celkový rozsah APZ je v uvedeném roce velmi malý a rozsah případů, kdy jsou 

do programu zařazováni opakovaně (tedy po SÚPM by následoval další program), je zanedbatelný (viz následující výstupy 

v této kapitole). Jde nám primárně o situaci ve vztahu k prvnímu hodnocenému programu SÚPM. 
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Graf č. 5.3 Přítomnost účastníků SÚPM v programu a v evidenci pro SÚPM vyhrazení místa 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Graf č. 5.4 Přítomnost účastníků SÚPM v programu a v evidenci pro regionální SÚPM 

vyhrazené 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

U programu regionální SÚPM vyhrazené (viz graf č. 5.4) můžeme pozorovat, že hlavně 

v počáteční fázi programu jsou prakticky všichni účastníci mimo evidenci ÚP, a to i pokud program 

skončili po kratší době než jeden rok. V době, kdy program končí pro naprostou většinu účastníků se 

objevuje skupina mezi 15 až 20 % účastníků, která je průběžně v evidenci, zatímco ostatní evidenci 

opouštějí. Pří interpretaci výsledku je třeba brát v úvahu, že v roce 2017 obecně vstupovaly do 

programu obtížněji uplatnitelné případy. Přesto je cca 80 % účastníků dlouhodobě mimo evidenci, 
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což později srovnáme s kontrolní skupinou při posouzení ostatních faktorů, abychom posoudili, 

nakolik může být tento efekt „cenný“. 

 

Graf č. 5.5 Přítomnost účastníků SÚPM v programu a v evidenci pro odborné praxe pro 

mladé do 30 let 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

U programu Odborné praxe pro mladé do 30 let (viz graf č. 5.5) je patrné, že naprostá většina 

účastníků programu je během programu mimo evidenci úřadu práce. Po jednom roce opouštějí 

všichni účastníci programu program. Po skončení programů zůstává v evidenci průběžně 10 až 15 % 

účastníků, zatímco 85 až 90 % účastníků se průběžně v evidenci neobjevuje. Po programu dochází 

k mírnému úbytku osob v evidenci, ale přesto průběžně v evidenci zůstává cca 10 % účastníků. To ale 

nemusí znamenat, že se jedná po celou dobu o stejné osoby.  
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Graf č. 5.6 Přítomnost účastníků SÚPM v programu a v evidenci pro podporu samostatné 

výdělečné činnosti 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

U programů podpory SVČ (viz graf č. 5.6) je charakteristické roční trvání programu, asi 12 % 

účastníků mělo program, který trval dva roky. Dále je pozoruhodné, že naprosté minimum účastníků 

(asi 3 %) tohoto programu bylo po celé období v evidenci. Z hlediska přerušení evidence je tedy tento 

program velmi úspěšný. Reflektujeme ovšem, že se jedná o specifický program, který se v mnoha 

ohledech podstatně odlišuje od jiných forem SÚPM. 

Mezi jednotlivými subtypy SÚPM nacházíme rozdíly, jak v realizaci programu, tak částečně ve 

výsledku. Celkově je ale zřejmé, že, obecně posouzeno, nepřítomnost uchazečů v evidence trvá i po 

skončení programu, a to po poměrně dlouhou dobu. Výsledek programu tedy není spojen jen přímo 

s poskytnutou finanční dotací. Téměř všechny programy SÚPM byly ukončeny alespoň jeden rok před 

skončením sledovaného období. Na první pohled se delší programy jeví jako méně úspěšné, ale to se 

v dopadové části studie nemusí potvrdit. Půjde o interakci mezi cíleností, délkou a efektem programu. 

Ve druhé z naznačených perspektiv je pro nás nejzajímavější skupina, která se po programu 

dostává do evidence. V zásadě lze zde formulovat několik konkurenčních hypotéz. Na jedné straně 

může výskyt této skupiny znamenat, že část účastníků programů se krátkodobě vrací do evidence 

a pak odcházejí do zaměstnání (to by odpovídalo tzv. pružinovému efektu). Za druhé může být výskyt 

této skupiny spojen s opakováním programů APZ (tzv. kolotočový efekt). Za třetí může být existence 

této skupiny spojena s dlouhodobou evidencí u osob, které se po programu vrátí do evidence a dále 

se jim nedaří uplatnit. Tyto různé hypotézy pak v podstatě představují různé potenciální mechanismy 

změny, které dále prozkoumáme. 

V druhé analýze se zaměřujeme jen na skupinu účastníků programu, která se po skončení 

programu vrátila do evidence. U těchto účastníků můžeme předpokládat, že většinou z různých 

důvodů (včetně nezájmu samotného uchazeče) nedošlo k prodloužení pracovního kontraktu 

u zaměstnavatele během nebo po skončení dotovaného období. Je ovšem možné, že tato skupina 
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uchazečů využila nabytou pracovní zkušenost pro brzké získání jiného zaměstnání, jak naznačila naše 

předchozí analýza dat 2014 (Hora et al., 2018). 

V první řadě se zaměřujeme na dva významné indikátory, kterými jsou míra návratu 

do evidence po skončení programu a doba do návratu do evidence po skončení programu. Míra 

návratu nepřímo indikuje, kolik pracovníků zaměstnaných na společensky účelných pracovních 

místech zůstalo u původního zaměstnavatele. Účastníci pochopitelně mohli po skončení programu 

odejít i jinam, včetně ekonomické neaktivity, ale pro nás je v tuto chvíli podstatné, že se během 

sledovaného období nevrátili do evidence. Naopak pokud se účastníci po skončení programu vrátili 

do evidence, lze předpokládat že k „tranzitnímu efektu“ nedošlo, zvláště pokud k návratu do evidence 

došlo relativně krátce po skončení programu.33 Opět tedy prezentujeme podíl návratů do evidence 

po programu a kategorizovanou délku mezi ukončením programu a dnem návratu do evidence pro 

pět základních typů programů (viz tabulka 5.3). 

 

Tabulka č. 5.3 Podíl a doba návratu do evidence po programu SÚPM 

 
Vrátil se 

(N, % z celku účastníků) 

Ze sloupce vrátil se 

do 10 dnů 11–180 dnů 
181–365 

dnů 
později 

SÚPM NIP OPZ 2 186 36,9 % 6,3 % 6,4 % 9,4 % 14,8 % 

SÚPM vyhrazené 1 277 41,6 % 9,7 % 9,7 % 9,6 % 13,1 % 

Regionální program SÚPM 922 43,9 % 13,9 % 13,3 % 7,6 % 9,1 % 

Odborné praxe do 30 let 990 39,1 % 13,5 % 12,4 % 5,7 % 7,5 % 

SÚPM – SVČ 181 13,2 % 1 % 4,1 % 3,1 % 5 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

U programu SÚPM NIP OPZ se do evidence vrátilo 36,9 % účastníků. Nejčastěji 

(17 % navrátilců) se účastníci vraceli do evidence v období 10 dnů po skončení programu. V dalším 

období již se vraceli účastníci do evidence poměrně pravidelně v mnohem menší míře než bezpro-

středně po skončení programu, a přitom s postupně klesající četností. Z toho vyplývá, že většina 

z účastníků, kteří se do evidence vracejí, se nevrací bezprostředně po skončení programu, ale v delším 

období (jen necelá pětina z těch, kdo se vrátili, se vrátila bezprostředně po skončení programu, oproti 

tomu 40 % se vrátilo po více než roce). Relativně nízký podíl účastníků programu v evidenci tedy 

souvisí s tím, že se účastníci programu vracejí do evidence průběžně a postupně a že také z evidence 

opět relativně brzy odcházejí. Ke stejnému závěru jsme došli v analýze dat 2014 (viz Hora et al., 2018). 

Tedy kombinuje se tranzitní efekt (uchazeči se od evidence nevracejí nebo se vracejí až za delší dobu) 

s pružinovým efektem (uchazeči se sice vracejí po programu do evidence, ale opět brzy odcházejí 

do zaměstnání). 

V dalších typech programů naopak vidíme jednak o něco vyšší míru návratů do evidence 

a také vyšší podíl účastníků, kteří se vracejí bezprostředně po skončení programu. V tento moment 

z toho ale nelze usuzovat, že tyto programy jsou dopadově méně úspěšné nebo s čím konkrétně jsou 

tyto výsledky spojeny. U programu SÚPM – SVČ je míra návratů velmi nízká, ale to má své specifické 

                                                           
 

33  Někdy bývají SÚPM kritizována, protože zaměstnavatelé údajně pouze zneužívají veřejnou podporu a uchazeči se obávají, 

že budou bezprostředně po skončení dotace propuštění (viz Hora, 2021). Takové obavy by mohly být na místě, pokud 

bychom indikovali vysokou míru návratů do evidence bezprostředně po skončení programu.  
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důvody (mj. se mezi účastníky tohoto programu často dostávají osoby s vyšší úrovní lidského 

kapitálu). 

V další analýze prezentované níže se na navrátivší účastníky díváme z perspektivy soutěžících 

rizik. Sledujeme, zda, jak rychle a kam navrátivší se uchazeči opět odešli. Odchody z evidence jsme 

omezili na období jednoho roku. Většina grafů si je v hlavních rysech podobná. Lze konstatovat, 

že pokud se účastníci SÚPM NIP (viz graf č. 5.7) vracejí do evidence, pak většina z nich relativně rychle 

(do cca 200 dnů) opět odchází, přičemž k těmto odchodů přispívá jak odchod do zaměstnání, 

tak neznámé důvody odchodu a u mužů více i sankční vyřazení. Ženám se po návratu dařilo odcházet 

do zaměstnání ve větší míře, ale to může být způsobeno jinou skladbou navrátivších se účastníků 

podle pohlaví. Také se potvrzuje, že u všech navrátivších se účastníků programů SÚPM je míra zařazení 

do dalších programů tvorby míst velice nízká – tedy nelze očekávat vysokou míru existence tzv. 

„kolotočového efektu“. U SÚPM vyhrazené (viz graf č. 5.8) je situace obdobná. 

U regionálního programu SÚPM vyhrazené (viz graf č. 5.9) opět ve větší míře z evidence 

do zaměstnání odcházejí ženy a u mužů se více projevuje sankční vyřazení, případně neznámý důvod 

odchodu z evidence. Opět skupina, která během jednoho roku po návratu do evidence neodejde, 

se jeví být malá. U odborných praxí pro mladé do 30 let (viz graf č. 5.10) se též projevuje vysoký podíl 

sankčně vyřazených mužů a větší rozdíl podílu sankčně vyřazených mezi muži a ženami. 

Programy SÚPM – SVČ (viz graf č. 5.11) se jednoznačně odlišují od ostatních programů. 

Jednak podíl a tak i rozsah osob, které se navrátily do evidence, je minimální (viz výše). Podíl osob, 

které dále opustily evidenci, je vyšší než u jiných typů programu a více se odejít do zaměstnání dařilo 

mužům než ženám (na rozdíl od ostatních typů SÚPM). Dále se u tohoto programu vůbec nevyskytuje 

důvod odchodu z rodinných a osobních důvodů. 

 

Graf č. 5.7 Odchod navrátivších se účastníků po programu – SÚPM NIP OPZ vyhrazení místa 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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Graf č. 5.8 Odchod navrátivších se účastníků po programu – SÚPM – vyhrazené 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Graf č. 5.9 Odchod navrátivších se účastníků po programu – Regionální SÚPM – vyhrazené 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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Graf č. 5.10 Odchod navrátivších se účastníků po programu – odborné praxe pro mladé do 30 

let 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Graf č. 5.11 Odchod navrátivších se účastníků po programu – SÚPM SVČ 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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Tato kapitola usilovala o reflexi výsledků programů SÚPM v období těsného trhu práce. 

Ukazuje se zde, že hodnocení SÚPM jako celku bez rozdělení na subtypy zakrývá podstatné rozdíly 

mezi těmito programy. U některých typů SÚPM je patrné, že účastníci jsou přítomni v evidenci 

v celkem malé míře, a to je způsobeno jak tím, že většina účastníků se po programu nevrací 

do evidence, tak také tím, že pokud se účastníci do evidence vracejí, většinou se jim daří tuto evidenci 

opět rychle opouštět. Pravdou ovšem je, že částečně zde působí i sankční vyřazení. Samozřejmě 

i odchod z jiných důvodů (např. uchazeč důvod neuvedl) může za určitých okolností znamenat 

celkem brzký nástup do zaměstnání, ale to není možné indikovat s dostupnými daty. 

Po zvážení pozorovaných dat indikujících možné existující mechanismy změny konstatujeme, 

že programy SÚPM mohou podstatně přispívat ke snížení nezaměstnanosti. Reflektujeme přitom, 

že v roce 2017 zůstávali v evidenci převážně uchazeči, jejich pracovní uplatnění by mělo být i přes 

příznivou situaci na trhu práce obtížnější. Toto je důležité hledisko, které odlišuje tuto analýzu 

od předchozích analýz (roky 2010 a 2014). Celkově je ale třeba zvážit, zda fungování programu 

představuje přínos pro konkrétní uchazeče, a to i ve srovnání se situací bez programu. V této 

souvislosti se nabízejí dvě klíčové otázky. Jací účastníci se zapojovali do programu SÚPM (viz kap. 4) 

a jaké dopady lze u těchto účastníků pozorovat ve srovnání s těmi, kdo se žádného opatření 

neúčastnili (viz kap. 6).  
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6. Dopady hodnocených programů 

6. Dopady hodnocených programů  

 

V této kapitole budeme průběžně představovat různé perspektivy dopadového hodnocení. 

První představenou perspektivou je přítomnost uchazečů a osob v kontrolní skupině v evidenci 

v programovém a po-programovém období nebo srovnatelném období v kontrolní skupině.  

6.1  Přítomnost v evidenci u účastníků programů a uchazečů 

v kontrolní skupině 

V první perspektivě sledujeme přítomnost účastníků programů a osob v kontrolní skupině 

ve 30denních intervalech po dobu 750 dnů. Jedná se o jednu z dílčích perspektiv náhledu na efekty 

programu. Následující grafy ovšem mají podstatná omezení v tom, že ukazují výsledky jen pro 

spárované případy (viz kap. 2). Přítomnost v evidenci prezentujeme především proto, že datová sada 

je omezená, a také proto, že rozsah evidence může být relevantním indikátorem úspěchu programu 

(byť toto platí pouze v kombinaci i s jinými perspektivami). Na základě předchozích analýz můžeme 

předpokládat, že tato perspektiva může skutečné výsledky programu poněkud podhodnocovat (viz 

níže). 

Nyní se budeme postupně věnovat jednotlivým programům. Program SÚPM NIP OPZ (viz 

graf č. 6.1) se jeví z hlediska přítomnosti účastníků v evidenci být relativně úspěšný ve srovnání 

s kontrolní skupinou. Asi jen 10 % účastníků průběžně zůstává v evidenci i po programovém období, 

a přitom v kontrolní skupině je to 18 až 30 %. Přitom uvedený program pro většinu svých účastníků 

netrvá příliš dlouho, asi jen 180 dnů. 

 

Graf č. 6.1 Výsledky programu SÚPM NIP OPZ a kontrolní skupiny 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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U programu SÚPM vyhrazené (viz graf č. 6.2) jsou hodny pozornosti následující okolnosti. 

Program trvá pro většinu účastníků šest měsíců. V kontrolní skupině dochází k propínání křivky 

evidence, což ukazuje, že tempo odchodů z evidence se postupně snižuje. Ukazuje se, že délka 

poskytnuté podpory pravděpodobně souvisí s vnímanou obtížností uplatnění konkrétního uchazeče. 

Zde existuje riziko, že ačkoliv je těmto rizikovějším uchazečům poskytnuta dlouhá podpora, tato 

podpora nepostačuje pro dlouhodobější uplatnění na otevřeném trhu práce. Tento předpoklad je 

vhodné vyvrátit nebo ověřit. Celkově je tento program z hlediska prezentovaných výsledků 

nejpodobnější programu SÚPM NIP. 

 

Graf č. 6.2 Výsledky programu SÚPM vyhrazené a kontrolní skupiny 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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Graf č. 6.3 Výsledky programu SÚPM Odborné praxe pro mladé do 30 let a kontrolní skupiny 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

U programu Odborných praxí pro mladé (viz graf č. 6.3) jsou neúčastníci programu z hlediska 

nepřítomnosti v evidenci velice úspěšní. Potřebují totiž asi 240 dnů na to, aby se podíl v evidenci 

ustálil někde mezi 10 až 20 %. Účastníci programu jsou prakticky mimo evidenci po celou dobu. 

V okamžiku návratu do evidence po programu je jejich podíl v evidenci prakticky shodný jako 

v kontrolní skupině. Rozdíl mezi účastníky programu a kontrolní skupinou pak zůstává malý (několik 

procentních bodů) ve prospěch účastníků programu až do konce sledovaného období. Pokud tedy 

program přináší podstatný rozdíl v rozsahu evidence, tak pouze v době dotace. Pokud bychom 

hleděli pouze na výsledek, pak je program velmi úspěšný, ale u dopadu by to platit nemuselo. Jako 

jedno z možných vysvětlení se jeví, že o mladé uchazeče o zaměstnání je na trhu práce zájem, což 

může mít vliv na jejich dobrou míru odchodu v kontrolní skupině. Obecně se i v minulých analýzách 

program odborných praxí jevil z hlediska přítomnosti v evidenci jako relativně méně úspěšným, než 

jiné typy SÚPM (viz Hora et al., 2018; Hora, 2018). 

U regionálního programu SÚPM (viz graf č. 6.4) je na první pohled patrné, že výsledky 

v kontrolní skupině jsou jasně horší než například u programu Odborných praxí pro mladé do 30 let. 

Zelená křivka zde klesá podstatně pomaleji. Zařazení do programu trvá zpravidla jeden rok. Účastníci 

programu jsou v po-programovém období v evidenci o několik (2 až 6 %) méně často přítomni 

(musíme zohlednit, že malá část účastníků měla program po delší dobu). Na jedné straně tedy vidíme 

efekt podobnosti výsledků na základě spárování podobných osob.34 Je ovšem třeba brát v úvahu, že 

                                                           
 

34  To souvisí s předpokladem, že obdobným osobám se bez programu i s programem daří obecně lépe či hůře než jiným 

párům (dvojicím) s jinými charakteristikami, případně, že charakteristiky osob jsou pro pracovní uplatnění obecně 

významnější než účast v programu. Tedy například i přes příznivý výsledek účastníků programu vidíme, že obdobně 

příznivého výsledku bylo dosaženo i v kontrolní skupině a dopad může být menší než u programů, kde se výsledek jeví 

jako méně příznivý. 
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účastníci programu pravděpodobněji získávají pracovní praxi, což souvisí s jejích častějším a delším 

pracovním zapojením, než je tomu u kontrolní skupiny. 

 

Graf č. 6.4 Výsledky programu Regionální SÚPM a kontrolní skupiny 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Program SÚPM – SVČ (viz graf č. 6.5) se svým charakterem odlišuje od programů podpory 

zaměstnání. V podmínkách ČR se tento program jeví úspěšný z hlediska přítomnosti v evidenci, kdy 

jen velmi malá část účastníků tohoto programu je během sledovaného období v evidenci. Výsledky 

v kontrolní skupině naznačují, že zde zařazení uchazeči jsou též relativně úspěšní v odchodu 

z evidence. Přesto nejsou jako celek tak úspěšní jako účastníci programu.  
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Graf č. 6.5 Výsledky programu SÚPM – SVČ a kontrolní skupiny 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

6.2  Existence diverzity dopadů programu 

V této části se věnujeme možné existenci diverzity dopadu programu na základě některých 

základních hledisek. Usilujeme přitom o ilustraci toho, jak různě se výsledky a dopady programů 

mohou tvořit. Pro toto srovnání jsme si vybrali program SÚPM vyhrazené, který měl mírný pozitivní 

vliv na přítomnost v evidenci (viz předchozí oddíl). 

V grafu č. 6.6. sledujeme výsledky programu SÚPM vyhrazené jen pro dvě vybrané kategorie 

vzdělání, a to pro osoby se základním vzděláním a pro osoby se středoškolským vzděláním 

s maturitou. Osoby se středoškolským vzděláním jsou častěji zařazovány do programu na delší dobu 

než osoby se základním vzděláním.35 Zásadní rozdíl pak je patrný v úspěšnosti osob z kontrolní 

skupiny (srov. zelenou a šedou křivku). Pro středoškoláky se příliš neprojevuje dopad z hlediska menší 

přítomnosti v evidenci ve srovnání s kontrolní skupinou. Oproti tomu u kategorie osob se základním 

vzděláním je patrný značný rozdíl. Tato ukázka naznačuje, že cílení programů na nejvíce znevýhod-

něné uchazeče (zde nízko-kvalifikované) může podpořit jejich pobyt mimo evidenci ve srovnání 

s kontrolní skupinou. 

 

                                                           
35  Otázkou zůstává, proč jsou osoby s vyšší úrovní vzdělání častěji zařazovány do programu na delší dobu. Můžeme 

spekulovat, že důvodem by mohlo být, že se jedná o náročnější profese, které je obtížnější si osvojit a trvá to delší dobu. 

Také tito uchazeči mohou mít nějaké charakteristiky, které tato analýza přímo neukazuje, jako například delší období mimo 

trh práce z důvodu rodičovské dovolené. 
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Graf č. 6.6 Výsledky programu SÚPM vyhrazené pro osoby se základním a středoškolským 

vzděláním a kontrolní skupiny 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Dalším využitým hlediskem je délka evidence před zařazením do programu. Využíváme tři 

kategorie: krátkodobá evidence (do 90 dnů), střednědobá evidence (od 90 dnů do roka) a dlouho-

dobá evidence (nad jeden rok). Přitom pro jednoduchost nezohledňujeme opakování evidencí. 

Výsledek jsme rozložili pro větší názornost do několika následujících grafů, protože v rámci jednoho 

grafu by byly výsledky nepřehledné a nesrozumitelné. V grafu č. 6.7 můžeme pozorovat, že 

krátkodobě registrovaní uchazeči dostali delší program častěji než osoby střednědobé a dlouhodobě 

registrované. To odpovídá obdobnému výsledku podle vzdělání (viz diskuse výše). 
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Graf č. 6.7 Výsledky programu SÚPM vyhrazené pro osoby s různou délkou předchozí 

evidence – vliv délky programu 

 

Pozn.: K: krátká délka předchozí evidence; S: střední délka předchozí evidence; D: dlouhá délka předchozí evidence. 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

V grafu č. 6.8. pak ukazujeme, že v našem hodnotícím modelu je významným prediktorem 

úspěšnosti uchazečů v kontrolní skupině také délka předchozí nezaměstnanosti. Zvláště patrné je to 

u dlouhodobě nezaměstnaných, kteří opouštějí evidenci v dlouhodobém horizontu výrazně pomaleji 

a více v ní setrvávají než ostatní skupiny. Lze přitom očekávat různé kombinace frikční a dlouhodobé 

nezaměstnanosti, což v tomto pohledu ale nerozlišujeme. Tyto rozdíly pak ovšem zásadně ovlivňují 

možné dopady. Z grafů se jeví, že každá kategorie uchazečů má určitou přirozenou míru nezaměstna-

nosti, pod kterou je velmi obtížné nezaměstnanost této skupiny snížit, a to i v dlouhodobém 

horizontu. 

Při nahlédnutí grafu č. 6.9 lze zaznamenat, že u dlouhodobě nezaměstnaných vzniká dopad 

jednak proto, že osobám v kontrolní skupině se „příliš nedaří“, ale zároveň také proto, že naopak 

osoby zařazené do programu jsou pak výrazně mimo evidenci (byť to může být i z jiných důvodů než 

z důvodu zapojení do zaměstnání). Podle našeho názoru se pak pozorovaný dopad převážně vytváří 

tak, že osobám v kontrolní skupině se tolik nedaří. Naopak pokud se osobám v kontrolní skupině 

dobře daří opouštět evidenci bez programu, hrozí významné riziko tzv. „mrtvé váhy“. Proto také delší 

programy nemusí být dopadově více úspěšné, pokud jsou do nich zařazováni méně znevýhodnění 

uchazeči. 

Celkově je velmi pravděpodobné, že pokud pracovníci ÚP zařadí konkrétní osobu do 

libovolného programu SÚPM, tak tato osoba se pak dlouhodobě ocitne mimo evidenci Úřadu práce. 

To se pochopitelně může jevit jako velmi výhodné, pokud tato osoba vykazuje významné riziko vzniku 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Nelze tedy vyloučit ani preventivní využití SÚPM. Tuto výsledkovou 

perspektivu bychom neměli pomíjet, protože je z hlediska sociální politiky klíčová. Je ovšem navázána 

na kvalitní odhad potřebnosti programu a na otázku, kdo o zařazení uchazeče do programu reálně 

rozhoduje. 
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Dále ovšem musíme zohlednit i to, že ani tato perspektiva evaluace v řadě ohledů není 

ideální. Víme například, že významným „zdrojem“ odchodu z evidence jsou neznámé důvody (např. 

odchod do starobního důchodu) anebo též sankční vyřazení. Toto ovšem pohled na zařazení či 

nezařazení konkrétního uchazeče v evidenci neumí dostatečně zohlednit. I když je snížení nezaměst-

nanosti významné, významnější je, kam uchazeči odcházejí. V tohoto důvodu provádíme v dalších 

částech jiné typy analýz, které toto lépe zohledňují.  

 

Graf č. 6.8 Výsledky SÚPM vyhrazené pro osoby s různou délkou předchozí evidence – vliv 

úspěšnosti v kontrolní skupině 

 

Pozn.: K: krátká délka předchozí evidence; S: střední délka předchozí evidence; D: dlouhá délka předchozí evidence. 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Graf č. 6.9 Výsledky programu SÚPM vyhrazené pro osoby s různou délkou předchozí 

evidence – celkový pohled 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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6.3  Návraty do evidence u účastníků programů a kontrolní 

skupiny 

Další perspektivou vyhodnocování výsledků a dopadů programu je perspektiva návratů 

do evidence ÚP. Důvodem je zejména skutečnost, že období první evidence je v intervenční skupině 

v mnoha případech zakončeno vstupem do podporovaného zaměstnání, což představuje definiční 

vlastnost programu a je tedy otázkou, do jaké míry lze tento typ odchodu v tomto období považovat 

za efekt programu. 

Při této perspektivě hodnocení porovnáváme proporci do evidence navrátivších se v obou 

skupinách, což je indikováno poměrem počtu druhých a prvních „spellů“ (tedy sloupec 1 a 2 

v tabulkách níže). Když nezohledníme typ programu, vidíme, že proporce navrátivších se je ve skupině 

účastníků vyšší (2867/8194 = 35 %) než ve skupině kontrolní (32,6 %). V posledních dvou sloupcích 

tabulky uvádíme poměr návratů vzhledem k N osob, které odešly z první evidence. Při zohlednění 

počtu odchodů se podíl návratů vyrovnává, což ukazuje i poměr rizik 1,03 v neprospěch účastníků 

programů (vrací se o něco málo více). 

 

Tabulka č. 6.1 Počty odchodů a návratů (celkem) 

 Počty odchodů a návratů 
Celkem 

Odešli 

z první ev. 
A vrátili se 

1 2 3 4 a více 

Kontrolní skupina 
8 194 2 675 967 400 12 236 7 851 2 675 

67 % 21,9 % 7,9 % 3,2 % 100 % 34,1 % 

Účastníci 
8 194 2 867 855 300 12 216 8 142 2 867 

67,1 % 23,5 % 7 % 2,5 % 100 % 35,2 % 

Celkem 
16 388 5 542 1 822 700 24 452 poměr rizik 

67 % 22,7 % 7,5 % 2,9 % 100 % 1,03 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Pokud se stejnou perspektivou podíváme dovnitř jednotlivých krajů (viz tabulka č. 6.2), pak 

vidíme, že kromě Jihomoravského (0,87), Karlovarského (0,88), Libereckého (0,9) a Středočeského 

kraje (0,95) se v ostatních krajích vrátili účastníci do registru ve větším poměru než ve skupině 

kontrolní. V Praze se účastníci vrátili 1,4 x častěji než kontrolní skupina (32,5 vs. 23,12 %), další největší 

nepoměr v neprospěch účastníků je v kraji Jihočeském (32,9 vs. 26 % = 1,27 x častější návrat), 

Plzeňském (33 vs. 27 % = 1,23 x častější návrat), ve zbylých krajích je nepoměr v neprospěch účastníků 

mírnější. Je možné pozorovat, že tento výsledek nesouvisí s ekonomickou situací v kraji, neboť mezi 

úspěšnými i neúspěšnými kraji jsou kraje s vysokou i nízkou nezaměstnaností. Nicméně toto 

vyhodnocení úspěšnosti je nutno brát s rezervou, neboť jednotlivé kraje mohou být odlišné z hlediska 

struktury účastníků – spárovaní účastníci s dobrými vyhlídkami mohou být rozloženi v jednotlivých 

krajích různě, některé kraje s méně perspektivními účastníky tak mohou být znevýhodněny, a to může 

ovlivnit dopad programu.  

Při zohlednění počtu odchodů (poslední sloupec) se opět zpravidla snižuje rozdíl mezi 

skupinou účastníků a kontrolní skupinou.   
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Tabulka č. 6.2 Počty odchodů a návratů v jednotlivých krajích 

K
ra

j  Počty odchodů a návratů 
Celkem 

Odešli 

z první ev. 
A vrátili se 

1 2 3 4 a více 

P
ra

h
a
 

Kontrolní 

skupina 

372 86 20 5 483 365 86 

77 % 17,8 % 4,1 % 1 % 100 % 23,6 % 

Účastníci 
372 121 30 11 534 368 121 

69,7 % 22,7 % 5,6 % 2,1 % 100 % 32,9 % 

Celkem 
744 207 50 16 1017 poměr rizik 

73,2 % 20,4 % 4,9 % 1,6 % 100 % 1,4 

S
tř

e
d

o
če

sk
ý
 k

ra
j 

Kontrolní 

skupina 

641 196 76 32 945 622 196 

67,8 % 20,7 % 8 % 3,4 % 100 % 31,5 % 

Účastníci 
641 188 56 20 905 638 188 

70,8 % 20,8 % 6,2 % 2,2 % 100 % 29,5 % 

Celkem 
1 282 384 132 52 1 850 poměr rizik 

69,3 % 20,8 % 7,1 % 2,8 % 100 % 0,94 

Ji
h

o
če

sk
ý
 k

ra
j 

Kontrolní 

skupina 

158 41 22 4 225 155 41 

70,2 % 18,2 % 9,8 % 1,8 % 100 % 26,5 % 

Účastníci 
158 52 15 5 230 156 52 

68,7 % 22,6 % 6,5 % 2,2 % 100 % 33,3 % 

Celkem 
316 93 37 9 455 poměr rizik 

69,5 % 20,4 % 8,1 % 2 % 100 % 1,26 

P
lz

e
ň

sk
ý
 k

ra
j 

Kontrolní 

skupina 

345 93 38 17 493 328 93 

70 % 18,9 % 7,7 % 3,4 % 100 % 28,4 % 

Účastníci 
345 114 33 8 500 344 114 

69 % 22,8 % 6,6 % 1,6 % 100 % 33,1 % 

Celkem 
690 207 71 25 993 poměr rizik 

69,5 % 20,8 % 7,2 % 2,5 % 100 % 1,17 

K
a
rl

o
v
a
rs

k
ý
 k

ra
j 

Kontrolní 

skupina 

216 86 35 21 358 215 86 

60,3 % 24 % 9,8 % 5,9 % 100 % 40 % 

Účastníci 
216 76 32 14 338 215 76 

63,9 % 22,5 % 9,5 % 4,1 % 100 % 35,4 % 

Celkem 
432 162 67 35 696 poměr rizik 

62,1 % 23,3 % 9,6 % 5 % 100 % 0,88 

Ú
st

e
ck

ý
 k

ra
j 

Kontrolní 

skupina 

1 495 562 213 87 2 357 1 422  562 

63,4 % 23,8 % 9 % 3,7 % 100 % 39,5 % 

Účastníci 
1 495 651 221 84 2 451 1 483 651 

61 % 26,6 % 9 % 3,4 % 100 % 43,9 % 

Celkem 
2 990 1 213 434 171 4 808 poměr rizik 

62,2 % 25,2 % 9 % 3,6 % 100 % 1,11 

L
ib

e
re

ck
ý
 k

ra
j 

Kontrolní 

skupina 

417 153 65 23 658 406 153 

63,4 % 23,3 % 9,9 % 3,5 % 100 % 37,7 % 

Účastníci 
417 138 39 13 607 417 138 

68,7 % 22,7 % 6,4 % 2,1 % 100 % 33,1 % 
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pokračování tabulky 

K
ra

j  Počty odchodů a návratů 
Celkem 

Odešli 

z první ev. 
A vrátili se 

1 2 3 4 a více 

 Celkem 
834 291 104 36 1 265 poměr rizik 

65,9 % 23 % 8,2 % 2,8 % 100 % 0,88 

K
rá

lo
v
é
h

ra
d

e
ck

ý
 k

ra
j Kontrolní 

skupina 

261 93 25 11 390 256 93 

66,9 % 23,8 % 6,4 % 2,8 % 100 % 36,3 % 

Účastníci 
261 96 32 13 402 261 96 

64,9 % 23,9 % 8 % 3,2 % 100 % 36,8 % 

Celkem 
522 189 57 24 792 poměr rizik 

65,9 % 23,9 % 7,2 % 3 % 100 % 1,01 

P
a
rd

u
b

ic
k
ý
 k

ra
j 

Kontrolní 

skupina 

264 85 38 10 397 260 85 

66,5 % 21,4 % 9,6 % 2,5 % 100 % 32,7 % 

Účastníci 
264 101 23 5 393 264 101 

67,2 % 25,7 % 5,9 % 1,3 % 100 % 38,3 % 

Celkem 
528 186 61 15 790 poměr rizik 

66,8 % 23,5 % 7,7 % 1,9 % 100 % 1,17 

K
ra

j 
v
y
so

či
n

a
 

Kontrolní 

skupina 

208 59 17 8 292 202 59 

71,2 % 20,2 % 5,8 % 2,7 % 100 % 29,2 % 

Účastníci 
208 66 17 3 294 208 66 

70,7 % 22,4 % 5,8 % 1 % 100 % 31,7 % 

Celkem 
416 125 34 11 586 poměr rizik 

71 % 21,3 % 5,8 % 1,9 % 100 % 1,09 

Ji
h

o
m

o
ra

v
sk

ý
 k

ra
j Kontrolní 

skupina 

1 022 298 86 53 1 459 958 298 

70 % 20,4 % 5,9 % 3,6 % 100 % 31,1 % 

Účastníci 
1 022 261 66 25 1 374 1 004 261 

74,4 % 19 % 4,8 % 1,8 % 100 % 26 % 

Celkem 
2 044 559 152 78 2 833 poměr rizik 

72,1 % 19,7 % 5,4 % 2,8 % 100 % 0,84 

O
lo

m
o

u
ck

ý
 

Kontrolní 

skupina 

666 239 99 40 1 044 654 239 

63,8 % 22,9 % 9,5 % 3,8 % 100 % 36,5 % 

Účastníci 
666 245 74 21 1 006 664 245 

66,2 % 24,4 % 7,4 % 2,1 % 100 % 36,9 % 

Celkem 
1 332 484 173 61 2 050 poměr rizik 

65 % 23,6 % 8,4 % 3 % 100 % 1,01 

Z
lí
n

sk
ý
 k

ra
j 

Kontrolní 

skupina 

443 115 30 14 602 430 115 

73,6 % 19,1 % 5 % 2,3 % 100 % 26,7 % 

Účastníci 
443 132 30 11 616 441 132 

71,9 % 21,4 % 4,9 % 1,8 % 100 % 29,9 % 

Celkem 
886 247 60 25 1 218 poměr rizik 

72,7 % 20,3 % 4,9 % 2,1 % 100 % 1,12 
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pokračování tabulky 

K
ra

j  Počty odchodů a návratů 
Celkem 

Odešli 

z první ev. 
A vrátili se 

1 2 3 4 a více 

M
o

ra
v
sk

o
sl

e
zs

k
ý
 k

ra
j Kontrolní 

skupina 

1 686 569 203 75 2 533 1 578 569 

66,6 % 22,5 % 8 % 3 % 100 % 36,1 % 

Účastníci 
1 686 626 187 67 2 566 1 679 626 

65,7 % 24,4 % 7,3 % 2,6 % 100 % 37,3 % 

Celkem 
3 372 1 195 390 142 5 099 poměr rizik 

66,1 % 23,4 % 7,6 % 2,8 % 100 % 1,03 

C
e
lk

e
m

 

Kontrolní 

skupina 

8 194 2 675 967 400 12 236 7 851 2 675 

67 % 21,9 % 7,9 % 3,3 % 100 % 34,1 % 

Účastníci 
8 194 2 867 855 300 12 216 8 142 2 867 

67,1 % 23,5 % 7 % 2,5 % 100 % 35,2 % 

Celkem 
16 388 5 542 1 822 700 24 452 poměr rizik 

67 % 22,7 % 7,5 % 2,9 % 100 % 1,03 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Nyní se touto perspektivou podíváme na situaci jednotlivých „rizikových“ skupin. Z pohledu 

vzdělání (kde nízkou úroveň vzdělání vnímáme jako rizikovou skupinu) vidíme (viz tabulka č. 6.3), že 

kromě účastníků s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním (22,6 vs. 26,5 % = 0,85 = o 15 % 

méně často) se účastníci programu vraceli do registru ve větší míře než kontrolní skupina (konkrétně 

1,02 až 1,11 x častěji). Když ale zohledníme počet odchodů, pak jsou na tom účastníci programů se 

základním vzděláním lépe než osoby v kontrolní skupině (0,95). To je způsobeno právě nižší mírou 

odchodů v kontrolní skupině. Jinak řečeno, osoby, které neodešly, se proto nemohly ani do evidence 

vrátit. 
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Tabulka č. 6.3 Počty odchodů a návratů podle vzdělání 

Vzdělání 
Počty odchodů a návratů 

Celkem 
Odešli 

z první ev. 
A vrátili se 

1 2 3 4 + 

Z
á
k
la

d
n

í 

Kontrolní 

skupina 

1 143 536 226 96 2 001 1 049 536 

57,1 % 26,8 % 11,3 % 4,7 % 100 % 51,4 % 

Účastníci 
1 143 549 218 108 2 018 1 104 549 

56,6 % 27,2 % 10,8 % 5,3 % 100 % 48,4 % 

Celkem 
2 286 1 085 444 146 204 poměr rizik 

56,9 % 27 % 11 % 3,6 % 5,1 % 0,95 

S
tř

e
d

o
šk

o
ls

k
é
  
  

  
  

  
  

  
  

  

b
e
z 

m
a
tu

ri
ty

 

Kontrolní 

skupina 

2 981 937 355 155 4 428 2 821 937 

67,3 % 21,2 % 8 % 3,5 % 100 % 33,2 % 

Účastníci 
2 981 1 039 281 79 4 380 2 950 1 039 

68,1 % 23,7 % 6,4 % 1,8 % 100 % 35,2 % 

Celkem 
5 962 1 976 636 191 234 poměr rizik 

67,7 % 22,4 % 7,2 % 2,2 % 2,7 % 1,06 

S
tř

e
d

o
šk

o
ls

k
é
  
  

  
  

  
  

  
  

  

s 
m

a
tu

ri
to

u
 

kontrolní 

skupina 

3 195 970 322 126 4 613 3 117 970 

69,3 % 21 % 7 % 2,6 % 100 % 31,1 % 

Účastníci 
3 195 1 081 310 95 4 681 3 186 1 081 

68,3 % 23,1 % 6,6 % 1,9 % 100 % 33,9 % 

Celkem 
6 390 2 051 632 159 221 poměr rizik 

68,8 % 22,1 % 6,8 % 1,7 % 2,3 % 1,09 

V
y
šš

í 
o

d
b

o
rn

é
  

  
  

  
  

  
  

  
  

a
 v

y
so

k
o

šk
o

ls
k
é
 kontrolní 

skupina 

875 232 64 23 1 194 864 232 

73,3 % 19,4 % 5,4 % 2 % 100 % 26,8 % 

Účastníci 
875 198 46 18 1 137 872 198 

77 % 17,4 % 4 % 1,6 % 100 % 22,7 % 

Celkem 
1 750 430 110 30 41 poměr rizik 

75,1 % 18,4 % 4,7 % 1,3 % 1,7 % 0,85 

C
e
lk

e
m

 

kontrolní 

skupina 

8 194 2 675 967 400 12 236 7 851 2 675 

67 % 21,9 % 7,9 % 3,2 % 100 % 34,1 % 

Účastníci 
8 194 2 867 855 300 12 216 8 142 2 867 

67,1 % 23,5 % 7 % 2,5 % 100 % 35,2 % 

Celkem 
16 388 5 542 1 822 526 700 poměr rizik 

67 % 22,7 % 7,5 % 2,2 % 2,9 % 1,03 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Dramatické rozdíly vidíme, když zohledníme zdravotní stav účastníků (viz tabulka č. 6.4). 

Zatímco v případě účastníků s dobrým zdravotním stavem je návratnost do evidence mírně nižší než 

u kontrolní skupiny (33,4 vs. 35 %), tak účastníci s určitými zdravotními potížemi se vrátili do registru 

1,6 x častěji než kontrolní skupina (40 vs. 25 %). To je zajímavé z hlediska argumentu, že právě tyto 

programy jsou určené pro nezaměstnané skupiny, které by si z důvodu kombinovaných znevýhodnění 

zaměstnání sami nenašly. Z hlediska dlouhodobého uplatnění na trhu práce se totiž toto opatření 

může u zdravotně znevýhodněných z důvodu vysokého podílu návratů jevit jako málo účinné. Protože 
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ale podíl návratů v kontrolní skupině je překvapivě relativně nízký (nižší než u zdravých osob), může 

to naznačovat, že tyto osoby odešly z evidence více mimo trh práce. 

 

Tabulka č. 6.4 Počty odchodů a návratů podle zdravotního stavu 

Zdravotní stav 
Počty odchodů a návratů 

Celkem 
Odešli 

z první ev. 
A vrátili se 

1 2 3 4 + 

D
o

b
rý

 

Kontrolní 

skupina 

6 240 2 192 818 333 9 583 6 127 2 192 

65,1 % 22,9 % 8,5 % 3,4 % 100 % 35,8 % 

Účastníci 
6 240 2 086 650 230 9 206 6 221 2 086 

67,8 % 22,7 % 7,1 % 2,5 % 100 % 33,5 % 

Celkem 
12 480 4 278 1 468 427 563 poměr rizik 

66,4 % 22,8 % 7,8 % 2,3 % 3,1 % 0,94 

S
e
 z

d
r.

 p
o

tí
že

m
i 

Kontrolní 

skupina 

1 954 483 149 67 2 653 1 724 483 

73,7 % 18,2 % 5,6 % 2,5 % 100 % 28 % 

Účastníci 
1 954 781 205 70 3 010 1 921 781 

64,9 % 25,9 % 6,8 % 2,3 % 100 % 40,7 % 

Celkem 
3 908 1 264 354 99 137 poměr rizik 

69 % 22,3 % 6,3 % 1,7 % 2,4 % 1,45 

C
e
lk

e
m

 

kontrolní 

skupina 

8 194 2 675 967 400 12 236 7 851 2 675 

67 % 21,9 % 7,9 % 3,2 % 100 % 34,1 % 

Účastníci 
8 194 2 867 855 300 12 216 8 142 2 867 

67,1 % 23,5 % 7 % 1,9 % 100 % 35,2 % 

Celkem 
16 388 5 542 1 822 526 24 452 poměr rizik 

67 % 22,7 % 7,5 % 2,2 % 100 % 1,03 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Značné rozdíly vidíme také při pohledu na dopady programu na návraty do registru z hlediska 

věkových skupin. V případě skupin 25 až 34 a 35 až 44 se účastníci vracejí v nepatrně nižším poměru 

než kontrolní skupina (o pět, respektive 10 % méně), zatímco u absolventů (do 24 let) je to o 3 % více, 

v případě skupiny 45 až 54 let o 21 % více a skupiny 55+ dokonce o 70 % více. Tuto skutečnost lze 

interpretovat podobně jako v případě zohlednění zdravotního stavu – a sice, že účastníci v „rizikovém“ 

věku se vracejí častěji než kontrolní skupina. To může znamenat, že tito rizikovější uchazeči se i přes 

dotaci dlouhodoběji neuplatní a po jejím skončení se do evidence vracejí častěji. Při zohlednění 

odchodů zůstává vysoký poměr rizik u starších uchazečů (účastníci se tedy více vracejí).  
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Tabulka č. 6.5 Počty odchodů a návratů podle věku 

Věková kategorie 
Počty odchodů a návratů 

Celkem 
Odešli 

z první ev. 
A vrátili se 

1 2 3 4 + 

D
o

 2
4
 l
e
t 

Kontrolní 

skupina 

1 894 759 300 127 3 080 1 877 759 

61,5 % 24,6 % 9,7 % 4,1 % 100 % 40,4 % 

Účastníci 
1 894 787 281 117 3 079 1 892 787 

61,5 % 25,6 % 9,1 % 3,8 % 100 % 41,6 % 

Celkem 
3 788 1 546 581 176 244 poměr rizik 

61,5 % 25,1 % 9,4 % 2,9 % 4 % 1,02 

2
5
 a

ž 
3
4
 l
e
t 

Kontrolní 

skupina 

1 803 624 229 85 2 741 1 770 624 

65,8 % 22,8 % 8,4 % 3,1 % 100 % 35,2 % 

Účastníci 
1 803 592 194 73 2 662 1 799 592 

67,7 % 22,2 % 7,3 % 2,8 % 100 % 32,1 % 

Celkem 
3 606 1 216 423 120 158 poměr rizik 

66,7 % 22,5 % 7,8 % 2,2 % 2,9 % 0,93 

3
5
 a

ž 
4
4
 l
e
t 

Kontrolní 

skupina 

2 031 637 231 97 2 996 1 946 637 

67,8 % 21,3 % 7,7 % 3,3 % 100 % 32,7 % 

Účastníci 
2 031 578 162 37 2 808 2 015 578 

72,3 % 20,6 % 5,8 % 1,3 % 100 % 28,7 % 

Celkem 
4 062 1 215 393 105 134 poměr rizik 

70 % 20,9 % 6,8 % 1,8 % 2,3 % 0,88 

4
5
 a

ž 
5
4
 l
e
t 

Kontrolní 

skupina 

1 319 422 132  67 1 940 1 192 422 

68 % 21,8 % 6,8 % 3,6 % 100 % 35,4 % 

Účastníci 
1 319 514 140 49 2 022 1 307 514 

65,2 % 25,4 % 6,9 % 2,4 % 100 % 39,3 % 

Celkem 
2 638 936 272 86 116 poměr rizik 

66,6 % 23,6 % 6,9 % 2,2 % 2,9 % 1,11 

5
5
 a

 v
íc

e
 l
e
t 

Kontrolní 

skupina 

1 147 233 75 24 1 479 1 066 233 

77,6 % 15,8 % 5,1 % 1,7 % 100 % 21,9 % 

Účastníci 
1 147 396 78 24 1 645 1 129 396 

69,7 % 24,1 % 4,7 % 1,6 % 100 % 35,1 % 

Celkem 
2 294 629 153 39 48 poměr rizik 

73,4 % 20,1 % 4,9 % 1,2 % 1,6 % 1,6 

C
e
lk

e
m

 

Kontrolní 

skupina 

8 194 2 675 967 400 12 236 7 851 2 675 

67 % 21,9 % 7,9 % 3,2 % 100 % 34,1 % 

Účastníci 
8 194 2 867 855 300 12 216 8 142 2 867 

67,1 % 23,5 % 7 % 2,5 % 100 % 35,2 % 

Celkem 
16 388 5 542 1 822 526 700 poměr rizik 

67 % 22,7 % 7,5 % 2,2 % 2,9 % 1,03 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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6.4  Důvody odchodu z evidence 

Nyní se na situaci účastníků a neúčastníků podíváme z hlediska typů odchodů, a to nejprve 

celkem a následně u jednotlivých subtypů programů. Celkově byli účastníci programu daleko 

úspěšnější při zařazení na dotované místo (93,6 vs. 6,7 %), což lze ale přisoudit podstatě programu. 

Kontrolní skupina naopak daleko častěji našla běžné zaměstnání (44,3 vs. 4,4 %). Lze shrnout, že téměř 

všichni účastníci byli zařazeni na dotované místo, zatímco téměř polovina kontrolní skupiny si našla 

běžné zaměstnání. 

 

Tabulka č. 6.6 Typy odchodu při a po programu (celkem) 

 

Typy odchodů po programu 

Celkem 
Cenzor 

Našel si 

práci 

Osobní a rodinné 

důvody 

Sankční 

vyřazení 

Neznámý 

důvod 

Zařazen  

na dotované 

místo 

Kontrolní skupina 
343 3 627 260 1 485 1 927 552 8 194 

4,2 % 44,3 % 3,2 % 18,1 % 23,5 % 6,7 % 100 % 

Účastníci 
52 364 4 51 53 7 670 8 194 

0,6 % 4,4 % 0 % 0,6 % 0,6 % 93,6 % 100 % 

Celkem 
395 3 991 264 1 536 1 980 8 222 16 388 

2,4 % 24,4 % 1,6 % 9,4 % 12,1 % 50,2 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Zajímavější je srovnání typů odchodů po prvním návratu do evidence. Z předchozí části již 

víme, že účastníci se vrátili do evidence ve větším poměru než kontrolní skupina, což ukazuje na spíše 

negativní dopad intervence. Nicméně pokud se účastníci a kontrolní skupina vrátili, pak větší část 

skupiny účastníků si našla zaměstnání než kontrolní skupina (55,5 vs. 47,1 %). Celkově však z těchto 

výstupů nejsme schopni určit, jaká část lidí z obou skupin je po návratu celkově na trhu práce, museli 

bychom vědět, z jakých typů odchodů pocházejí navrátivší se do evidence. 

 

Tabulka č. 6.7 Typy odchodu z druhé evidence (po návratu) 

 

Typy odchodů po prvním návratu na ÚP 

Celkem 
Cenzor Našel si práci 

Osobní a rodinné 

důvody 

Sankční 

vyřazení 

Neznámý 

důvod 

Zařazen  

na dotované 

místo 

Kontrolní skupina 
490 1 260 57 478 261 129 2 675 

18,3 % 47,1 % 2,1 % 17,9 % 9,8 % 4,8 % 100 % 

Účastníci 
470 1 591 66 287 339 114 2 867 

16,4 % 55,5 % 2,3 % 10 % 11,8 % 4 % 100 % 

Celkem 
960 2 851 123 765 600 243 5 542 

17,3 % 51,4 % 2,2 % 13,8 % 10,8 % 4,4 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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6.5  Zhodnocení dopadu – setrvávání v evidenci. 

Dalším hlediskem dopadového hodnocení je posouzení setrvávání uchazečů a osob 

z kontrolní skupiny v evidenci Úřadu práce. Statisticky řečeno se jedná o srovnání střední doby přežití 

v registru u účastníků a kontrolní skupiny (viz tabulka č. 6.8). Vidíme, že doba, kdy polovina účastníků 

opustila registr, je v případě intervenční skupiny o 44 dní kratší než u skupiny kontrolní. 

 

Tabulka č. 6.8 Srovnání střední délky přežití (celkem) 

Výstup = 1 
Mediánový čas přežití* 

(+chyba) 
Interval spolehlivosti (95) Rozdíl I–C** 

Intervenční (I) (8 194) 245 (25,91)           204–305 
– 44 

Kontrolní (K) (8 194) 289 (11,97)          266–309 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

V situaci, kdy účastníci a kontrolní skupina mají možnost více typů výstupu z registru, je 

vhodné posoudit dopad modelem dílčích rizik (viz tabulka č. 6.9), který srovnává pravděpodobnosti 

daného typu výstupu z registru u obou skupin při zohlednění ostatních typů výstupů. Vidíme, že 

účastníci programu mají výrazně vyšší šanci být zařazeni na dotované místo než kontrolní skupina 

(46 x), ostatní výstupy jsou u nich naopak daleko méně pravděpodobné.  

 

Tabulka č. 6.9 Srovnání střední délky přežití (celkem a důvody) 

Druh výstupu Poměr dílčích rizik (I vs. K) Interval spolehlivosti (95) 

Našel si práci 0,08 (0,004) 0,07–0,09 

Osobní důvody 0,015 (0,008) 0,01–0,04 

Sankční vyřazení 0,031 (0,004) 0,02–0,04 

Neuvedeno 0,024 (0,003) 0,02–0,03 

Zařazen na dotované místo 46,1 (1,9) 42,5–50 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

6.6  Podrobná analýza podle subtypů SÚPM 

Nyní přecházíme k analýze dopadu jednotlivých typů programů. Rozlišujeme zde typ 

programu (2) SÚPM NIP OPZ, (3) Regionální program SÚPM vyhrazené, (4) Odborné praxe pro mladé 

do 30 let, (7) SÚPM vyhrazení místa a (8) SÚPM SVČ. Prvním hlediskem je opět návrat do registru ÚP 

(viz tabulka č. 6.10). Vidíme, že u typů 2, 3 a 7 se účastníci vrátili do registru ve větším počtu než 

kontrolní skupina. Největší rozpor v neprospěch účastníků je u programu typu 3, kdy se účastníci 

vrátili 1,4 x častěji než kontrolní skupina. Naopak z pohledu účastníků je situace nejpříznivější 

u programu typu 8, kde se účastníků vrátilo o 60 % méně než v případě kontrolní skupiny. 
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Tabulka č. 6.10 Míra návratů pro jednotlivé subtypy programů 

Skupina 

Typ programu 

SÚPM NIP OPZ 
regionální program 

SÚPM vyhrazené 

obdobné praxe pro 

mladé do 30 let 

SÚPM vyhrazení 

místa 
SÚPM SVČ 

Kontrolní 32,1 % 30,9 % 40,2 % 30,9 % 29,6 % 

Účastníci 33,8 % 43,5 % 38,4 % 37,9 % 12,1 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Z hlediska typů odchodů během programu (viz tabulek č. 6.11, 6.13, 6.15 a 6.17) a po 

programu nevidíme mezi jednotlivými typy programů zřetelné rozdíly – odchody na dotované místo 

se týkají 95 % účastníků bez ohledu na typ programu. Odchody do zaměstnání po prvním návratu 

(viz tabulky č. 6.12, 6.14, 6.16 a 6.18) se týkají 50 až 60 % případů, nejvíce v programu typu 4 (59 %) 

a nejméně typu 3 (51 %). Odlišují se ale částečně výsledky v kontrolních skupinách (viz sankční 

vyřazení a neznámé důvody odchodu z evidence). Zřetelný dopad je vidět u programu typu 4 

na redukci sankčního vyřazení – zatímco u ostatních programů se u kontrolní skupiny vyskytuje 

sankční vyřazení u 15 % nezaměstnaných, u programu typu 4 je to u 25 % kontrolní skupiny. 

 

Tabulka č. 6.11 Typy odchodů při programu a po programu pro SÚPM NIP OPZ 

SÚPM NIP OPZ 

Typy odchodů po programu 

Celkem 
Cenzor Našel si práci 

Osobní a rodinné 

důvody 

Sankční 

vyřazení 

Neznámý 

důvod 

Zařazen  

na dotované 

místo 

Kontrolní skupina 
161 1 429 87 573 838 222 3 310 

4,9 % 43,2 % 2,6 % 17,3 % 25,3 % 6,7 % 100 % 

Účastníci 
25 135 2 20 23 3 105 3 310 

0,8 % 4,1 % 0,1 % 0,6 % 0,7 % 93,8 % 100 % 

Celkem 
186 1 564 89 593 861 3 327 6 620 

2,8 % 23,6 % 1,3 % 9 % 13 % 50,3 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Tabulka č. 6.12 Typy odchodů po druhou evidenci pro SÚPM NIP OPZ 

SÚPM NIP OPZ 

Typy odchodů po programu 

Celkem 
Cenzor Našel si práci 

Osobní a rodinné 

důvody 

Sankční 

vyřazení 

Neznámý 

důvod 

Zařazen  

na dotované 

místo 

Kontrolní skupina 
206 512 21 173 106 43 1 061 

19,4 % 48,3 % 2 % 16,3 % 10 % 4,1 % 100 % 

Účastníci 
194 614 26 102 142 41 1 119 

17,3 % 54,9 % 2,3 % 9,1 % 12,7 % 3,7 % 100 % 

Celkem 
400 1 126 47 275 248 84 2 180 

18,3 % 51,7 % 2,2 % 12,6 % 11,4 % 3,9 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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Tabulka č. 6.13 Typy odchodů při programu a po programu pro regionální program SÚPM 

vyhrazené 

Regionální 

program SÚPM  

Typy odchodů po programu 

Celkem 
Cenzor Našel si práci 

Osobní a rodinné 

důvody 

Sankční 

vyřazení 

Neznámý 

důvod 

Zařazen  

na dotované 

místo 

Kontrolní skupina 
74 487 12 190 301 108 1 172 

6,3 % 41,6 % 1 % 16,2 % 25,7 % 9,2 % 100 % 

Účastníci 
16 47 0 8 5 1 096 1 172 

1,4 % 4 % 0 % 0,7 % 0,4 % 93,5 % 100 % 

Celkem 
90 534 12 198 306 1 204 2 344 

3,8 % 22,8 % 0,5 % 8,4 % 13,1 % 51,4 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Tabulka č. 6.14 Typy odchodů po druhou evidenci pro regionální program SÚPM vyhrazené 

Regionální 

program SÚPM  

Typy odchodů po programu 

Celkem 
Cenzor Našel si práci 

Osobní a rodinné 

důvody 

Sankční 

vyřazení 

Neznámý 

důvod 

Zařazen  

na dotované 

místo 

Kontrolní skupina 
82 162 6 53 30 29 362 

22,7 % 44,8 % 1,7 % 14,6 % 8,3 % 8 % 100 % 

Účastníci 
111 263 9 53 45 29 510 

21,8 % 51,6 % 1,8 % 10,4 % 8,8 % 5,7 % 100 % 

Celkem 
193 425 15 106 75 58 872 

22,1 % 48,7 % 1,7 % 12,2 % 8,6 % 6,7 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

 

Tabulka č. 6.15 Typy odchodů při programu a po programu pro Odborné praxe pro mladé do 30 

let 

Odborné praxe 

pro mladé 

Typy odchodů po programu 

Celkem 
Cenzor Našel si práci 

Osobní a rodinné 

důvody 

Sankční 

vyřazení 

Neznámý 

důvod 

Zařazen  

na dotované 

místo 

Kontrolní skupina 
16 564 87 325 193 80 1 265 

1,3 % 44,6 % 6,9 % 25,7 % 15,3 % 6,3 % 100 % 

Účastníci 
1 65 2 9 2 1 186 1 265 

0,1 % 5,1 % 0,2 % 0,7 % 0,2 % 93,8 % 100 % 

Celkem 
17 629 89 334 195 1 266 2 530 

0,7 % 24,9 % 3,5 % 13,2 % 7,7 % 50 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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Tabulka č. 6.16 Typy odchodů po druhou evidenci pro Odborné praxe pro mladé do 30 let 

Odborné praxe 

pro mladé 

Typy odchodů po programu 

Celkem 
Cenzor Našel si práci 

Osobní a rodinné 

důvody 

Sankční 

vyřazení 

Neznámý 

důvod 

Zařazen  

na dotované 

místo 

Kontrolní skupina 
57 226 22 130 55 19 509 

11,2 % 44,4 % 4,3 % 25,5 % 10,8 % 3,7 % 100 % 

Účastníci 
42 286 13 84 48 13 486 

8,6 % 58,8 % 2,7 % 17,3 % 9,9 % 2,7 % 100 % 

Celkem 
99 512 35 214 103 32 995 

9,9 % 51,5 % 3,5 % 21,5 % 10,4 % 3,2 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Tabulka č. 6.17 Typy odchodů při programu a po programu pro SÚPM vyhrazení místa 

SÚPM vyhrazení 

místa 

Typy odchodů po programu 

Celkem 
Cenzor Našel si práci 

Osobní a rodinné 

důvody 

Sankční 

vyřazení 

Neznámý 

důvod 

Zařazen  

na dotované 

místo 

Kontrolní skupina 
73 752 66 281 463 102 1 737 

4,2 % 43,3 % 3,8 % 16,2 % 26,7 % 5,9 % 100 % 

Účastníci 
10 93 0 12 18 1 604 1 737 

0,6 % 5,4 % 0 % 0,7 % 1 % 92,3 % 100 % 

Celkem 
83 845 66 293 481 1 706 3 474 

2,4 % 24,3 % 1,9 % 8,4 % 13,8 % 49,1 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Tabulka č. 6.18 Typy odchodů po druhou evidenci pro SÚPM vyhrazení místa 

SÚPM vyhrazení 

místa 

Typy odchodů po programu 

Celkem 
Cenzor Našel si práci 

Osobní a rodinné 

důvody 

Sankční 

vyřazení 

Neznámý 

důvod 

Zařazen  

na dotované 

místo 

Kontrolní skupina 
101 269 6 81 52 27 536 

18,8 % 50,2 % 1,1 % 15,1 % 9,7 % 5 % 100 % 

Účastníci 
103 376 18 45 88 28 658 

15,7 % 57,1 % 2,7 % 6,8 % 13,4 % 4,3 % 100 % 

Celkem 
204 645 24 126 140 55 1 194 

17,1 % 54 % 2 % 10,6 % 11,7 % 4,6 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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Tabulka č. 6.19 Typy odchodů při programu a po programu pro SÚPM SVČ 

SÚPM SVČ 

Typy odchodů po programu 

Celkem 
Cenzor Našel si práci 

Osobní a rodinné 

důvody 

Sankční 

vyřazení 

Neznámý 

důvod 

Zařazen  

na dotované 

místo 

Kontrolní skupina 
19 383 8 110 121 39 680 

2,8 % 56,3 % 1,2 % 16,2 % 17,8 % 5,7 % 100 % 

Účastníci 
0 22 0 2 5 651 680 

0 % 3,2 % 0 % 0,3 % 0,7 % 95,7 % 100 % 

Celkem 
19 405 8 112 126 690 1 360 

1,4 % 29,8 % 0,6 % 8,2 % 9,3 %  50,7 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Tabulka č. 6.20 Typy odchodů po druhou evidenci pro SÚPM SVČ 

SÚPM SVČ 

Typy odchodů po programu 

Celkem 
Cenzor Našel si práci 

Osobní a rodinné 

důvody 

Sankční 

vyřazení 

Neznámý 

důvod 

Zařazen  

na dotované 

místo 

Kontrolní skupina 
43 90 2 38 17 11 201 

21,4 % 44,8 % 1 % 18,9 % 8,5 % 5,5 % 100 % 

Účastníci 
19 46 0 2 15 0 82 

23,2 % 56,1 % 0 % 2,4 % 18,3 % 0 % 100 % 

Celkem 
62 136 2 40 32 11 283 

21,9 % 48,1 % 0,7 % 14,1 % 11,3 % 3,9 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Pokud srovnáme jednotlivé typy programu (viz vymezení výše) z hlediska střední délky přežití 

(viz tabulka č. 6.21), pak vidíme, že nejvyšší šanci opustit registr zařazením na dotované místo mají 

účastníci programu 8. Tento program je tedy i z tohoto hlediska nejúspěšnější. 
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Tabulka č. 6.21 Srovnání střední délky přežití pro jednotlivé typy programů (celkem a důvody) 

T
y
p

 p
ro

g
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m
u

 

Našel si práci Osobní důvody Sankční vyřazení Neuvedeno 
Zařazen 

na dotované místo 
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 r
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s.
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in
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(9

5
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2 
0,07 

(0,01) 
0,06–0,09 

0,02 

(0,02) 
0,005–0,09 

0,03 

(0,01) 
0,02–0,05 

0,02 

(0,01) 
0,02–0,04 

47,03 

(3,06) 
41,4–53,4 

3 
0,08 

(0,01) 
0,06–0,11 –* – 

0,04 

(0,01) 
0,02–0,08 

0,01 

(0,01) 
0,01–0,04 

35,73 

(3,43) 
29,6–43,1 

4 
0,09 

(0,01) 
0,07–0,12 

0,02 

(0,02) 
0,01–0,09 

0,02 

(0,01) 
0,01–0,05 

0,01 

(0,01) 
0,002–0,04 

47,84 

(5,23) 
38,61–59,3 

7 0,1 (0,01) 0,08–0,12 –* – 
0,04 

(0,01) 
0,02–0,07 

0,03 

(0,01) 
0,02–0,05 

47,57 

(4,52) 
39,47–57,3 

8 
0,04 

(0,01) 
0,03–0,06 –* – 

0,02 

(0,01) 
0,004–0,07 

0,04 

(0,02) 
0,02–0,09 

63,69 

(9,96) 
46,9–86,6 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Co se týče krajů (viz tabulka č. 6.22, horní část), nejvyšší šance na zařazení na dotované místo 

ve srovnání s kontrolní skupinou je v Praze a Jihočeském kraji (272, respektive 135 x vyšší než 

u kontrolní skupiny), naopak nejnižší šance v kraji Ústeckém (34 x vyšší). Co se vzdělání týče (viz 

tabulka č. 6.22, dolní část), vidíme, že rozdíl šancí na dotované místo ve srovnání s kontrolní skupinou 

roste s rostoucím vzděláním. 

 

Tabulka č. 6.22 Poměry dílčích rizik podle regionů a vzdělání 

Kraj 

Našel si práci Zařazen na dotované místo 

poměr dílčích rizik* 

(I vs. K) 

interval 

spolehlivosti (95) 

poměr dílčích rizik* 

(I vs. K) 

interval 

spolehlivosti (95) 

Praha 0,15 (0,03)     0,1–0,23 272 (155)     88–835 

Středočeský 0,10 (0,02) 0,07–0,14 57 (9.9) 40–80 

Jihočeský 0,03 (0,02) 0,01–0,1 135 (63) 54–337 

Plzeňský 0,05 (0,02) 0,03–0,09 75 (20) 44–127 

Karlovarský 0,07 (0,03) 0,03–0,16 40 (9) 25–63 

Ústecký 0,1 (0,01) 0,08–0,13 34 (3) 29–41 

Liberecký 0,03 (0,01)  0,02–0,06 61 (12)  42–89 

Královehradecký 0,06 (0,02) 0,03–0,12 45 (10) 29–69 

Pardubický 0,02 (0,01) 0,01–0,06 85 (24) 49–148 

Vysočina 0,09 (0,03) 0,05–0,17 42 (11) 26–69 

Jihomoravský 0,13 (0,02) 0,11–0,17 43 (6) 34–56 

Olomoucký 0,04 (0,01) 0,02–0,06 45 (6) 35–59 
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pokračování tabulky 

Kraj 

Našel si práci Zařazen na dotované místo 

poměr dílčích rizik* 

(I vs. K) 

interval 

spolehlivosti (95) 

poměr dílčích rizik* 

(I vs. K) 

interval 

spolehlivosti (95) 

Zlínský 0,06 (0,02) 0,04–0,1 41 (7) 30–56 

Moravskoslezský 0,06 (0,11) 0,05–0,08 51 (5) 42–61 

Vzdělání 

ZŠ 0,14 (0,02)     0,11–0,19 32 (3)     27–39 

SŠ bez maturity 0,08 (0,01) 0,07–0,1 45 (3) 40–51 

SŚ s maturitou 0,07 (0,01)  0,06–0,09 51 (4) 45–59 

VŠ/VOŠ 0,05 (0,01) 0,03–0,07 63 (9) 47–84 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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Závěr 

 

 

V tomto textu jsme se zabývali vyhodnocením programů aktivní politiky zaměstnanosti 

realizovaných v roce 2017. V textu byla uplatněna mikroekonomická perspektiva dopadového 

hodnocení (kvaziexperimentální – CEM) doplněná analýzou cílenosti programů a analýzou programo-

vých dokumentů a rozhovorů s pracovníky ÚP. SÚPM jsou chápána jako vstupní brána na otevřený 

trh práce. K tomu by měly napomoci především tranzitní efekt a efekt rozvoje dovedností. Rizikem je 

naopak především tzv. efekt mrtvé váhy, tedy neúčelnosti dotace. V evaluaci uplatňujeme perspektivu 

dílčích pohledů na dopady programu za pomoci více různých indikátorů, protože se domníváme, 

že žádný z indikátorů sám o sobě efekt programu dobře neprezentuje a celistvý pohled je možný 

až po zohlednění různých pohledů.   

Nyní shrneme základní zjištění. Rok 2017 byl rokem nízké nezaměstnanosti (s tím souvisí 

změna struktury uchazečů) a snahy pracovníků Úřadu práce cílit SÚPM na nejvíce znevýhodněné 

uchazeče, klienty hmotné nouze atd. Je ovšem třeba brát v úvahu potřebu alespoň částečné 

připravenosti uchazečů pro trh práce, jinak hrozí předčasné ukončení programu. Přitom se pracovníci 

ÚP snažili zabránit neúčelnému poskytování dotace (např. vysoká pravděpodobnost zaměstnání i bez 

dotace, podpora uchazečů, kteří již pracovali u stejného zaměstnavatele). Uvedené vede k interakci 

se zaměstnavateli při snaze uplatnit více znevýhodněné klienty a přitom se bránit některým účelovým 

strategiím zaměstnavatelů.  

V roce 2017 byla převaha účastníků SÚPM alokována v pěti základních subtypech (SÚPM NIP 

OPZ, SÚPM – vyhrazení místa, Regionální SÚPM vyhrazené, Odborné praxe do 30 let a SÚPM – SVČ). 

Tyto programy se částečně odlišují jak účelem, tak svou cíleností. To může mimo jiné znamenat 

rozdílnou délku programů (poskytnutí dotace) u jednotlivých subtypů, což může reflektovat 

očekávanou obtížnost umístění uchazečů. Tedy dotace je běžně poskytována po dobu šesti měsíců 

nebo jednoho roku, jen malá část uchazečů pak čerpá dotaci déle, a to až dva roky. 

Analýza cílenosti programů SÚPM ukázala, že klíčovým kritériem pro vstup do programu byla 

v roce 2017 vyšší délka aktuální nezaměstnanosti, a to u účastníků všech typů programů SÚPM 

s výjimkou Regionálního programu zaměřeného na zajištění odborných praxí pro mladé lidi. Tento 

program obecně vykázal značná specifika ve své cílenosti (spíše kvalifikovanější mladí lidé, bez 

zdravotních problémů a dřívější zkušenosti s nezaměstnaností), což není vzhledem k jeho charakteru 

překvapivé. Také program zaměřený na podporu sebezaměstnávání byl ve své cílenosti o něco 

specifičtější, a to zejména ve vztahu k vyššímu vzdělání a relativně dobrému zdravotnímu stavu jeho 

účastníků. Podstata tohoto programu (účel a podmínky poskytování podpory) je rovněž odlišná 

od ostatních typů programů, což se odráží právě v jeho cílenosti. Tyto programy častěji než jiné 

probíhaly dlouhodobě (12 měsíců i déle), a i u nich byla patrná cílenost spíše na nezaměstnané 

s menšími handicapy (nižší věk, menší předchozí zkušenost s nezaměstnaností, vyšší vzdělání). 

Programy podpory vyhrazených pracovních míst byly výrazněji cíleny na více znevýhodněné skupiny 

nezaměstnaných, což bylo zřejmé především v Regionálním programu podpory SÚPM a v kratších 

formách těchto programů (do 6 měsíců trvání). Analýza cílenosti také ukázala na významné regionální 

diference ve struktuře a rozsahu jednotlivých programů podpory SÚPM (např. regiony na Moravě se 

více soustředily na podporu nezaměstnaných prostřednictvím programu vyhrazených pracovních 

míst a také programu sebezaměstnávání, zatímco Ústecký či Karlovarský region podporovaly ve větší 

míře odborné praxe pro mladé lidi do 30 let).
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Dále jsme uvedli možnou existenci mechanismů změny u účastníků programu přes sledování 

výsledků účastníků. Vycházíme z kombinované perspektivy, kdy část efektu je patrná během progra-

mu a část po programu. SÚPM mají schopnost držet valnou většinu svých účastníků dlouhodobě 

mimo evidenci Úřadu práce, a to i pokud dotace trvá jen půl roku. Rozsah účastníků, kteří jsou 

po programu průběžně v evidenci, je v závislosti na typů programu 10 až 20 % (většinou 10 až 15 %). 

U programů podpory SVČ je v evidenci jen velmi malá část (3 %). Někdy v budoucnu (po programu) 

se do evidence vrátilo cca 35 až 45 % účastníků. Po návratu do evidence účastníci relativně rychle 

opět odcházejí, proto dochází k celkově nízké přítomnosti účastníků programů v evidenci. Řetězení 

programů APZ se nepotvrzuje. Na přítomnost v evidenci částečně působí sankční vyřazení 

po absolvování programu. 

Dopadové hodnocení pracuje jen se skupinou spárovaných případů (cca 50 %). Perspektiva 

přítomnosti v evidenci ukázala stejně jako dříve pozitivní, byť menší dopad programů. Horší výsledky 

byly v této perspektivě zaznamenány u programu Odborné praxe pro mladé do 30 let. Lze 

předpokládat heterogenitu dopadu vzhledem k různým úspěšnostem dílčích kontrolních skupin 

(= jak se jim daří bez programu).  

Dále byla uplatněna další hlediska srovnání návratů mezi účastníky programů a kontrolní 

skupinou. Účastníci programů se do evidence vracejí o něco častěji než kontrolní skupina, ale rozdíl 

není velký (35 vs. 32,6 %). V tomto byl nejméně úspěšný regionální program SÚPM (není dosud jasné 

proč). Zaznamenali jsme větší návratnost do evidence u osob se zdravotními problémy a u starších 

uchazečů (to může ostatně souviset). Tyto skupiny uchazečů jsou na trhu práce značně znevýhodněny 

a jejich perspektiva bez programu SÚPM je též nejistá (lze předpokládat častější odchod 

do ekonomické neaktivity). 

Z hlediska důvodu odchodu se v kontrolní skupině silně projevují neznámé důvody (23,5 %) 

a sankční vyřazení (18,1 %). Projevuje se vyšší podíl odchodů do zaměstnání u účastníků u odchodu 

z následné evidence. Pozorované rozdíly mezi subtypy programů mohou souviset jak s designem 

programu, tak s jeho cíleností. Například u Odborných praxí pro mladé do 30 let je v kontrolní skupině 

o 10 % více osob sankčně vyřazených než u ostatních subtypů (možná proto, že u mladších osob je 

celkově vyšší riziko sankčního vyřazení). 

V řadě ohledů předložené výsledky korespondují s výsledky našich předchozích analýz, byť 

zde byla užita poněkud odlišná metodologie dopadového hodnocení (viz Hora et al., 2018). 

Při celkovém zhodnocení této analýzy tedy nejvíce vyvstává otázka, nakolik mohou být SÚPM 

účinná ve snaze uplatnit více znevýhodněné uchazeče. Zjevně při využívání SÚPM dochází k určitému 

(brzkému) snížení evidence, a to jak ve výsledkové, tak v dopadové perspektivě. SÚPM tedy mohou 

napomoci uplatnit více znevýhodněné uchazeče, ale zároveň lze u nejvíce znevýhodněných uchazečů 

očekávat jejich větší návratnost do evidence. Při realizaci programů doporučujeme zaměřit se 

na skupiny uchazečů se zdravotními handicapy a na osoby ve vyšším věku. Právě tyto skupiny se totiž 

jeví pro porozumění tomu, jak úspěšné mohou být SÚPM u více znevýhodněných uchazečů, 

jak klíčové.36  

Vzhledem k výsledkům této studie formulujeme následující doporučení jako určité podněty 

pro pracovníky decizní sféry a další pracovníky ÚP: 

• Nahlížet programy APZ obecně především z hlediska výsledku odchodu do zaměstnání a brát 

výsledky typu odchod do ekonomické neaktivity či sankční vyřazení jako výsledky nepříznivé 

                                                           
36  Posouzení se jeví být relativně náročné, protože zahrnuje i posouzení situace kontrolní skupiny.  
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(případně neutrální). V těchto případech (zaměření se na zaměstnanost) se ukazuje větší efekt 

programů APZ než při prostém posuzování rozsahu nezaměstnanosti. Obdobně období účasti 

osob na dotovaném místě by nemělo být posuzováno negativně, protože se jedná o zaměstnání, 

kde dochází k získávání pracovní praxe, rozvoji kompetencí atd.  

• Zajistit propojení dat systému registrace uchazečů na Úřadech práce a dat ze Správy sociálního 

zabezpečení za účelem zajištění kvalitnějších a průkaznějších výsledků analýz APZ. 

• Zahrnovat míru návratů do evidence do klíčových indikátorů výsledků programu tvorby míst, ale 

zároveň neposuzovat programy pouze podle tohoto indikátoru, protože sám o sobě neposkytuje 

plný obraz o výsledcích a dopadech programu. 

• Vyhodnotit příčiny vysoké míry návratu do evidence po programu s přihlédnutím k určitým 

specifickým kategoriím uchazečů. 

• Zachovat či prohloubit cílenost programu. Vycházíme z předpokladu, že program je v zásadě 

správně cílen na uchazeče se středním a vysokým rizikem neuplatnění na trhu práce. Celkový 

rozsah uvedených programů pak je vhodně určován též podle celkové potřebnosti dané rozsahem 

nezaměstnanosti a celkovou situací na trhu práce. 

• Program SÚPM nemusí být vždy pro konkrétního uchazeče vhodný. Předpokládáme, že část 

uchazečů bude spíše směřována do sociálních podniků či jiných opatření pro uchazeče se 

specifickými, například zdravotními handicapy. Jako další významná riziková skupina se jeví osoby 

s exekucemi (viz příloha). 

• Zachovat či prohloubit určování rozsahu programu a výši podpory podle odhadované míry 

obtížnosti umístění uchazeče bez programu. Tedy se jeví jako účelné u méně znevýhodněných 

uchazečů například poskytovat kratší podporu, protože výsledky této studie naznačují, že i půlroční 

podpora může v některých případech postačovat k dosažení očekávaného efektu programu. 

• Pokud je program vhodně cílen, snižuje se riziko efektu mrtvé váhy. V těchto případech pak také 

převažuje zájem na umístění určitých dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných uchazečů 

(změna situace, dosažení výsledku) nad rizikem nehospodárnosti, protože změna bez intervence 

se pak jeví jako málo pravděpodobná. Navíc lze přihlížet ke společenské prospěšnosti 

a individuální pomoci, nejen k ekonomickým argumentům. 
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Příloha č. 1  

Výskyt exekucí u uchazečů o zaměstnání v roce 2017 

Z MPSV jsme obdrželi podnět, že bychom měli při práci s daty OP Práce zohlednit, zda jsou 

příjmy uchazečů (PvN) v dané evidenci podrobeny srážkám z důvodu exekuce (že byl v této evidenci 

uchazeči nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy). V originální databázi dat za rok 2017 je toto 

zohledněno formou příznaku (zaškrtnutím příslušného políčka), a proto je v našich současných 

datech proměnná uvedena pouze v binárním stavu, tedy ANO/NE. To značně omezuje možnosti 

analýzy, nicméně můžeme v této studii začít s touto okolností pracovat a v příštích analýzách 

můžeme po další úpravě dat analýzu dále zpřesnit.37 

V datech se vyskytuje celkem 84 836 uchazečů s příznakem exekuce, což tvoří 11,7 % všech 

uchazečů. Pro vysvětlení dat o exekucích jsme zvažovali následující skupiny možných faktorů. Za prvé 

lze předpokládat, že osoby s určitými charakteristikami mají větší pravděpodobnost exekuce a že 

regiony, kde takové osoby tvoří větší část nezaměstnaných, pak mohou mít větší podíl exekucí. Tedy 

tyto osoby mohou v zásadě tvořit větší podíl uchazečů jak proto, že situace v daném regionu je 

ekonomicky špatná (strukturálně postižené regiony), tak paradoxně též proto, že situace v daném 

regionu je dobrá, a přitom existence exekuce sama o sobě tvoří zásadní okolnost působící 

na (ne)opuštění evidence. Nemůžeme pak zcela vyloučit ani hledisko rozdílné instrumentace, tedy 

toho, že pracovníci v různých regionech rozdílně zapisují tyto osoby do databáze. 

V následujících tabulkách se proto pokoušíme sledovat jak individuální charakteristiky 

respondentů, tak strukturální odlišnosti způsobené odlišnou instrumentací a odlišnými ekonomickými 

podmínkami v jednotlivých regionech. Data ukazují především velmi silnou souvislost se vzděláním, 

kdy u osob se základním vzděláním je podíl osob s exekucí 22,8 %, zatímco u vysokoškoláků je to jen 

1,3 %. Dále se exekuce ve větší míře vyskytují v rodinách se třemi a více dětmi, u osob, které jsou 

dlouhodobě a opakovaně nezaměstnané a mají delší celkovou historií evidencí na Úřadu práce. Tedy 

se jeví, že problémy s exekucemi mají výrazně častěji osoby značně dlouhodobě či opakovaně 

nezaměstnané mezi kterými je pravděpodobnost exekucí značně vyšší než u běžné populace 

nezaměstnaných. 

  

                                                           
37  Tato dílčí analýza tvoří první ohledání dat. Lze předpokládat, že v další studii budou data o exekucích více přizpůsobena 

našim analytickým záměrům a bude proto možné provést výrazně komplexnější vyhodnocení. 
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Tabulka č. P1.1 Podíl osob s exekucemi podle jednotlivých znaků 

Charakteristiky % Historie % Kraje ÚP % 

Pohlaví Počet evidencí Praha  8,3 

muž 13,2 jen sledovaná ev. 2,9 Středočeský 11,4 

žena 10,2 4 před. evidencí. 14,6 Jihočeský 10,6 

Vzdělání 5 před. evidencí 16,7 Plzeňský 11,2 

základní 22,8 6+ před. evidencí 20,8 Karlovarský 22,9 

střed. bez maturity 12,3 Rok příchodu do evidence Ústecký 12,6 

střed. s maturitou 4,4 přišel 2017 9,5 Liberecký 13,6 

VOŠ a vysokoškolské 1,3 přišel 2016 10,9 Královéhradecký 16,1 

Počet dětí přišel 2015 17,3 Pardubický 15,4 

bez dětí 10,7 přišel 2014 21,3 Vysočina 9,8 

1 dítě 14,3 přišel před 2014 24 Jihomoravský 10,6 

2 děti  13,2 U před sled. evidencí Olomoucký 1,1 

3 a více dětí 27,4 1+ rok U  17 Zlínský 9,7 

 Moravskoslezský 16,1 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

Podrobnější analýza podle okresu bydliště uchazeče potvrdila, že data ukazují kromě 

strukturálních a lokálních hledisek nesporně i problém instrumentace. Je totiž nepravděpodobné, 

že by data v plné míře odrážela rozsah exekucí a všechen pozorovaný rozdíl by bylo možné připsat 

jen skutečným rozdílům v rozsahu a podílu exekucí mezi uchazeči (situace některých moravských 

okresů). Pro lepší názornost jsou pak data z tabulky převedena do grafu, kde se potvrzuje silná 

souvislost mezi okresy v jednotlivých regionech. Je také možné pozorovat, že typicky vysoce 

strukturálně postižené regiony jako je Karlovarsko nebo Severomoravský kraj až na výjimky vykazují 

vysokou míru exekucí. Data naopak až v takové míře nenaznačují, že by v ekonomicky silných 

okresech byla míra osob s exekucí vysoká, protože zůstávají silným jádrem nezaměstnaných.  

Protože nemáme data ve vhodném formátu není vhodné uvažovat o cílenosti společensky 

účelných pracovních míst k osobám, které měly exekuce. Můžeme ale konstatovat, že mezi osobami 

zařazenými do programů SÚPM bylo též cca 1 000 osob, které před programem, během programu 

nebo po programu měly exekuce (6,5 % účastníků SÚPM). Pokročilejší analýzu můžeme provést 

v některém z příštích výstupů.  

Celkově konstatujeme, že mezi uchazeči existuje skupina silně znevýhodněných uchazečů, 

u nichž mohou hrát exekuce zásadní roli. Navíc se ukazuje, že u těchto uchazečů může docházet 

ke kumulaci s dlouhodobou nebo případně opakovanou evidencí na ÚP ČR a s nízkou úrovní jejich 

dosaženého vzdělání. S nyní dostupnými daty je přitom prozatím prakticky nemožné uvažovat o tom, 

kdy jsou exekuce příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti a kdy jsou naopak jejich důsledkem.   
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Tabulka č. P1.2 Podíl osob s exekucemi podle okresů bydliště uchazečů 

Okres v % Okres v % 

Sokolov 25,8 Plzeň-město 11,2 

Louny 22,9 Děčín  10,6 

Karlovy Vary 22,4 Tachov 10,5 

Karviná 20,9 Jindřichův Hradec 10,5 

Trutnov 20,6 Kolín 10,3 

Bruntál 19,9 Havlíčkův Brod 10,2 

Cheb 19,5 Plzeň-sever 9,8 

Domažlice 19,3 Vsetín 9,8 

Ostrava-město 17,6 Nymburk 9,7 

Kladno 17,5 Tábor 9,7 

Česká Lípa 17,1 Zlín 9,4 

Hradec Králové 16,6 Most 9,2 

Pardubice 16,5 Chomutov 9,0 

Nový Jičín 16,5 Jihlava 8,8 

Ústí nad Orlicí 16,3 Břeclav 8,8 

Brno-město 15,3 Vyškov 8,7 

Prachatice 15,0 Praha 8,6 

Písek  14,9 Mladá Boleslav 8,6 

Ústí nad Labem 14,6 České Budějovice 8,5 

Svitavy 14,5 Uherské Hradiště 8,4 

Mělník 14,4 Český Krumlov 8,4 

Teplice  14,3 Semily 7,7 

Pelhřimov 14,1 Hodonín 7,7 

Jablonec nad Nisou 14,0 Beroun 7,5 

Rychnov nad Kněžnou 14,0 Praha východ 7,1 

Frýdek-Místek 14,0 Blansko 7,0 

Chrudim 13,9 Rakovník 7,0 

Rokycany 13,9 Žďár nad Sázavou  6,4 

Liberec 13,8 Praha–západ 6,0 

Příbram 13,8 Klatovy 5,3 

Jičín 13,4 Brno–venkov 5,2 

Náchod 13,1 Kutná Hora 2,7 

Plzeň-jih 13,1 Přerov 1,7 

Znojmo 12,8 Šumperk 1,3 

Strakonice 12,2 Opava  1,1 

Třebíč 11,7 Jeseník 1,1 

Benešov 11,6 Prostějov 0,9 

Litoměřice 11,4 Olomouc 0,7 

Kroměříž 11,3  

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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Graf č. P1.1 Podíl osob s exekucemi podle okresů bydliště uchazečů 

 

 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 
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Příloha č. 2  

Analýza cílenosti jednotlivých typů programů SÚPM 

1. SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa 

Tabulka č. P2.1 Struktura nových účastníků a cílenost programu „SÚPM NIP OPZ – vyhrazená 

místa“ (indexy cílenosti programu „SÚPM NIP OPZ – vyhrazená místa“ k jednotlivým skupinám 

účastníků) v roce 2017 

 

Účastníci SÚPM NIP OPZ – 

vyhrazení místa 
Nezaměstnaní 

Index cílenosti 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ (a) (b) (c) (d) (b/d) 

ženy 3 897 65,8 360 265 49,7 1,32 

muži 2 028 34,2 364 143 50,3 0,68 

VZDĚLÁNÍ (a) (b) (c) (d) (b/d) 

základní 731 12,3 181 785 25,1 0,49 

středošk. bez mat. 2 195 37 275 947 38,1 0,97 

středošk. s mat.  2 257 38,1 188 386 26 1,47 

vyšší odb. a VŠ 742 12,5 78 119 10,8 1,16 

neuvedeno 0 0 171 0 0 

VĚK  (a) (b) (c) (d) (b/d) 

15–19 let 62 1 25 041 3,5 0,29 

20–24 let 918 15,5 88 357 12,2 1,27 

25–29 let 633 10,7 93 917 13 0,82 

30–34 let 543 9,2 79 274 10,9 0,84 

35–39 let 734 12,4 83 367 11,5 1,08 

40–44 let 732 12,4 85 998 11,9 1,04 

45–49 let 484 8,2 67 879 9,4 0,87 

50–54 let 736 12,4 71 043 9,8 1,27 

55–59 let 809 13,7 74 733 10,3 1,33 

nad 60 let 274 4,6 54 799 7,6 0,61 

ZDRAVOTNÍ STAV (a) (b) (c) (d) (b/d) 

dobrý 4 139 69,9 513 887 70,9 0,99 

zdravotní omezení, znevýh. 990 16,7 107 973 14,9 1,12 

částečná inval. (I. st.) 467 7,9 55 407 7,6 1,04 

plná inval. (II. a III. st.) 217 3,7 30 850 4,3 0,86 

neuvedeno 112 1,9 16 291 2,2 0,86 

POČET PŘED. EV. (a) (b) (c) (d) (b/d) 

jen sledovaná ev. 1 359 22,9 144 264 19,9 1,15 

1 předchozí ev. 1 031 17,4 109 882 15,2 1,14 

2 předchozí ev. 830 14 95 737 13,2 1,06 

3 předchozí ev. 719 12,1 80 841 11,2 1,08 

4 předchozí ev. 548 9,2 65 811 9,1 1,01 

5 předchozích ev. 441 7,4 52 600 7,3 1,01 

6+ předchozích ev. 997 16,8 175 273 24,2 0,69 
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pokračování tabulky 

 

Účastníci SÚPM NIP OPZ – 

vyhrazení místa 
Nezaměstnaní 

Index cílenosti 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

CELK. DÉLKA PŘED. EV. (a) (b) (c) (d) (b/d) 

bez předch. ev. 1 359 22,9 144 264 19,9 1,15 

krátkod. ev. (do 3 m.) 447 7,5 50 973 7 1,07 

středněd. ev. (3–12 m.) 1 028 17,4 127 191 17,6 0,99 

dlouhod. ev. (12+ m.) 3 091 52,2 401 980 55,5 0,94 

CELKEM 5 925 100 724 408 100 x 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 
2. SÚPM – vyhrazení místa 

Tabulka č. P2.2 Struktura nových účastníků a cílenost programu „SÚPM – vyhrazení místa“ 

(indexy cílenosti programu „SÚPM – vyhrazení místa“ k jednotlivým skupinám účastníků) 

v roce 2017 

 

Účastníci SÚPM – vyhrazení 

místa 
Nezaměstnaní 

Index cílenosti 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ (a) (b) (c) (d) (b/d) 

ženy 2 027 66,1 360 265 49,7 1,33 

muži 1 041 33,9 364 143 50,3 0,67 

VZDĚLÁNÍ (a) (b) (c) (d) (b/d) 

základní 387 12,6 181 785 25,1 0,50 

středošk. bez mat. 1 030 33,6 275 947 38,1 0,88 

středošk. s mat.  1 246 40,6 188 386 26 1,56 

vyšší odb. a VŠ 405 13,2 78 119 10,8 1,22 

neuvedeno 0 0 171 0 0 

VĚK  (a) (b) (c) (d) (b/d) 

15–19 let 34 1,1 25 041 3,5 0,31 

20–24 let 645 21 88 357 12,2 1,72 

25–29 let 352 11,5 93 917 13 0,88 

30–34 let 268 8,7 79 274 10,9 0,80 

35–39 let 354 11,5 83 367 11,5 1 

40–44 let 361 11,8 85 998 11,9 0,99 

45–49 let 239 7,8 67 879 9,4 0,83 

50–54 let 323 10,5 71 043 9,8 1,07 

55–59 let 370 12,1 74 733 10,3 1,17 

nad 60 let 122 4 54 799 7,6 0,53 

ZDRAVOTNÍ STAV (a) (b) (c) (d) (b/d) 

dobrý 2 217 72,2 513 887 70,9 1,02 

zdravotní omezení, znevýh. 482 15,7 107 973 14,9 1,05 

částečná inval. (I. st.) 206 6,7 55 407 7,6 0,88 

plná inval. (II. a III. st.) 116 3,8 30 850 4,3 0,88 

neuvedeno 47 1,6 16 291 2,2 0,73 



 

97 

pokračování tabulky 

 

Účastníci SÚPM – vyhrazení 

místa 
Nezaměstnaní 

Index cílenosti 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POČET PŘED. EV. (a) (b) (c) (d) (b/d) 

jen sledovaná ev. 736 24 144 264 19,9 1,21 

1 předchozí ev. 605 19,7 109 882 15,2 1,30 

2 předchozí ev. 412 13,4 95 737 13,2 1,02 

3 předchozí ev. 346 11,3 80 841 11,2 1,01 

4 předchozí ev. 264 8,6 65 811 9,1 0,95 

5 předchozích ev. 190 6,2 52 600 7,3 0,85 

6+ předchozích ev. 515 16,8 175 273 24,2 0,69 

CELK. DÉLKA PŘED. EV. (a) (b) (c) (d) (b/d) 

bez předch. ev. 736 24 144 264 19,9 1,21 

krátkod. ev. (do 3 m.) 267 8,7 50 973 7 1,24 

středněd. ev. (3–12 m.) 589 19,2 127 191 17,6 1,09 

dlouhod. ev. (12+ m.) 1 476 48,1 401 980 55,5 0,87 

CELKEM 3 068 100 724 408 100 x 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

3. Regionální program – SÚPM vyhrazené 

Tabulka č. P2.3 Struktura nových účastníků a cílenost programu „Regionální program – SÚPM 

vyhrazené“ (indexy cílenosti programu k jednotlivým skupinám účastníků) v roce 2017 

 

Účastníci Regionálního 

programu – SÚPM vyhrazené 
Nezaměstnaní 

Index cílenosti 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ (a) (b) (c) (d) (b/d) 

ženy 1 585 75,4 360 265 49,7 1,52 

muži 516 24,6 364 143 50,3 0,49 

VZDĚLÁNÍ (a) (b) (c) (d) (b/d) 

základní 418 19,9 181 785 25,1 0,79 

středošk. bez mat. 725 34,5 275 947 38,1 0,91 

středošk. s mat.  723 34,4 188 386 26 1,32 

vyšší odb. a VŠ 235 11,2 78 119 10,8 1,04 

neuvedeno 0 0 171 0 0 

VĚK  (a) (b) (c) (d) (b/d) 

15–19 let 1 0 25 041 3,5 0 

20–24 let 48 2,3 88 357 12,2 0,19 

25–29 let 141 6,7 93 917 13 0,52 

30–34 let 270 12,9 79 274 10,9 1,18 

35–39 let 403 19,2 83 367 11,5 1,67 

40–44 let 352 16,8 85 998 11,9 1,41 

45–49 let 215 10,2 67 879 9,4 1,10 

50–54 let 282 13,4 71 043 9,8 1,37 

55–59 let 293 13,9 74 733 10,3 1,36 

nad 60 let 96 4,6 54 799 7,6 0,61 
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pokračování tabulky 

 

Účastníci Regionálního 

programu – SÚPM vyhrazené 
Nezaměstnaní 

Index cílenosti 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

ZDRAVOTNÍ STAV (a) (b) (c) (d) (b/d) 

dobrý 1 410 67,1 513 887 70,9 0,95 

zdravotní omezení, znevýh. 399 19 107 973 14,9 1,28 

částečná inval. (I. st.) 185 8,8 55 407 7,6 1,16 

plná inval. (II. a III. st.) 91 4,3 30 850 4,3 1 

neuvedeno 16 0,8 16 291 2,2 0,36 

POČET PŘED. EV. (a) (b) (c) (d) (b/d) 

jen sledovaná ev. 243 11,6 144 264 19,9 0,58 

1 předchozí ev. 290 13,8 109 882 15,2 0,91 

2 předchozí ev. 345 16,4 95 737 13,2 1,24 

3 předchozí ev. 318 15,1 80 841 11,2 1,35 

4 předchozí ev. 261 12,4 65 811 9,1 1,36 

5 předchozích ev. 180 8,6 52 600 7,3 1,16 

6+ předchozích ev. 464 22,1 175 273 24,2 0,92 

CELK. DÉLKA PŘED. EV. (a) (b) (c) (d) (b/d) 

bez předch. ev. 243 11,6 144 264 19,9 0,58 

krátkod. ev. (do 3 m.) 116 5,5 50 973 7 0,79 

středněd. ev. (3–12 m.) 352 16,8 127 191 17,6 0,95 

dlouhod. ev. (12+ m.) 1 390 66,2 401 980 55,5 1,19 

CELKEM 2 101 100 724 408 100 x 

Zdroj: data OKpráce 2017–2018 

 

4. Regionální program – Odborné praxe do 30 let 

Tabulka č. P2.4 Struktura nových účastníků a cílenost programu „Regionální program – Odborné 

praxe do 30 let“ (indexy cílenosti programu k jednotlivým skupinám účastníků) v roce 2017 

 

Účastníci Regionálního 

programu – Odborné praxe 

do 30 let 

Nezaměstnaní 
Index cílenosti 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ (a) (b) (c) (d) (b/d) 

ženy 1 381 54,5 360 265 49,7 1,10 

muži 1 151 45,5 364 143 50,3 0,90 

VZDĚLÁNÍ (a) (b) (c) (d) (b/d) 

základní 337 13,3 181 785 25,1 0,53 

středošk. bez mat. 485 19,1 275 947 38,1 0,50 

středošk. s mat.  1 098 43,3 188 386 26 1,67 

vyšší odb. a VŠ 612 24,2 78 119 10,8 2,24 

neuvedeno 0 0 171 0 0 

VĚK  (a) (b) (c) (d) (b/d) 

15–19 let 146 5,8 25 041 3,5 1,66 

20–24 let 1 470 58,1 88 357 12,2 4,76 
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pokračování tabulky 

 

Účastníci Regionálního 

programu – Odborné praxe 

do 30 let 

Nezaměstnaní 
Index cílenosti 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

25–29 let 885 34,9 93 917 13 2,68 

30–34 let 31 1,2 79 274 10,9 0,11 

35–39 let 0 0 83 367 11,5 0 

40–44 let 0 0 85 998 11,9 0 

45–49 let 0 0 67 879 9,4 0 

50–54 let 0 0 71 043 9,8 0 

55–59 let 0 0 74 733 10,3 0 

nad 60 let 0 0 54 799 7,6 0 

ZDRAVOTNÍ STAV (a) (b) (c) (d) (b/d) 

dobrý 2 243 88,6 513 887 70,9 1,25 

zdravotní omezení, znevýh. 144 5,7 107 973 14,9 0,38 

částečná inval. (I. st.) 25 1 55 407 7,6 0,13 

plná inval. (II. a III. st.) 16 0,6 30 850 4,3 0,14 

neuvedeno 104 4,1 16 291 2,2 1,86 

POČET PŘED. EV. (a) (b) (c) (d) (b/d) 

jen sledovaná ev. 1 341 53 144 264 19,9 2,66 

1 předchozí ev. 581 22,9 109 882 15,2 1,51 

2 předchozí ev. 314 12,4 95 737 13,2 0,94 

3 předchozí ev. 149 5,9 80 841 11,2 0,53 

4 předchozí ev. 73 2,9 65 811 9,1 0,32 

5 předchozích ev. 42 1,7 52 600 7,3 0,23 

6+ předchozích ev. 32 1,3 175 273 24,2 0,05 

CELK. DÉLKA PŘED. EV. (a) (b) (c) (d) (b/d) 

bez předch. ev. 1 341 53 144 264 19,9 2,66 

krátkod. ev. (do 3 m.) 287 11,3 50 973 7 1,61 

středněd. ev. (3–12 m.) 500 19,7 127 191 17,6 1,12 

dlouhod. ev. (12+ m.) 404 15,9 401 980 55,5 0,29 

CELKEM 2 532 100 724 408 100 x 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

  



 

100 

5. SÚPM – SVČ 

Tabulka č. P2.5 Struktura nových účastníků a cílenost programu „SÚPM – SVČ“ (indexy cílenosti 

programu „SÚPM – SVČ“ k jednotlivým skupinám účastníků) v roce 2017 

 
Účastníci SÚPM – SVČ Nezaměstnaní 

Index cílenosti 
počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ (a) (b) (c) (d) (b/d) 

ženy 726 52,8 360 265 49,7 1,06 

muži 649 47,2 364 143 50,3 0,94 

VZDĚLÁNÍ (a) (b) (c) (d) (b/d) 

základní 66 4,8 181 785 25,1 0,19 

středošk. bez mat. 441 32,1 275 947 38,1 0,84 

středošk. s mat.  570 41,5 188 386 26 1,60 

vyšší odb. a VŠ 298 21,7 78 119 10,8 2,01 

neuvedeno 0 0 171 0 0 

VĚK  (a) (b) (c) (d) (b/d) 

15–19 let 8 0,6 25 041 3,5 0,17 

20–24 let 151 11 88 357 12,2 0,90 

25–29 let 228 16,6 93 917 13 1,28 

30–34 let 222 16,1 79 274 10,9 1,48 

35–39 let 271 19,7 83 367 11,5 1,71 

40–44 let 221 16,1 85 998 11,9 1,35 

45–49 let 114 8,3 67 879 9,4 0,88 

50–54 let 95 6,9 71 043 9,8 0,70 

55–59 let 57 4,1 74 733 10,3 0,40 

nad 60 let 8 0,6 54 799 7,6 0,08 

ZDRAVOTNÍ STAV (a) (b) (c) (d) (b/d) 

dobrý 1 143 83,1 513 887 70,9 1,17 

zdravotní omezení, znevýh. 145 10,5 107 973 14,9 0,70 

částečná inval. (I. st.) 38 2,8 55 407 7,6 0,37 

plná inval. (II. a III. st.) 20 1,5 30 850 4,3 0,35 

neuvedeno 29 2,1 16 291 2,2 0,95 

POČET PŘED. EV. (a) (b) (c) (d) (b/d) 

jen sledovaná ev. 316 23 144 264 19,9 1,16 

1 předchozí ev. 283 20,6 109 882 15,2 1,36 

2 předchozí ev. 258 18,8 95 737 13,2 1,42 

3 předchozí ev. 170 12,4 80 841 11,2 1,11 

4 předchozí ev. 104 7,6 65 811 9,1 0,84 

5 předchozích ev. 93 6,8 52 600 7,3 0,93 

6+ předchozích ev. 151 11 175 273 24,2 0,45 

CELK. DÉLKA PŘED. EV. (a) (b) (c) (d) (b/d) 

bez předch. ev. 316 23 144 264 19,9 1,16 

krátkod. ev. (do 3 m.) 137 10 50 973 7 1,43 

středněd. ev. (3–12 m.) 329 23,9 127 191 17,6 1,36 

dlouhod. ev. (12+ m.) 593 43,1 401 980 55,5 0,78 

CELKEM 1 375 100 724 408 100 x 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 
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Tabulka č. P2.6 Načasování jednotlivých typů programů SÚPM v roce 2017 

Délka současné evidence SÚPM NIP 

OPZ – vyhr. 

místa 

SÚPM – 

vyhrazení 

místa 

Reg. program 

– SÚPM vyhr. 

Reg. program 

– Odborné 

praxe 30 

SÚPM –  

SVČ 

do 1 měsíce (0–30 dnů) 0,8 1,4 0 0 0 

1–2 měsíce (31–60 dnů) 1,6 2,2 0,2 0 0 

2–3 měsíce (61–90 dnů) 1,2 2,3 0,1 0,2 0,1 

CELKEM: nástup do programu do 3 m 

od registrace (krátkodobá nez.) 
3,6 5,9 0,3 0,2 0,1 

3–6 měsíců (91–180 dnů) 18,8 20,9 13 45,2 18,8 

6–9 měsíců (181–270 dnů) 17,5 20,1 20,4 27,6 20,4 

9–12 měsíců (271–365 dnů) 13,5 12,2 17,3 13,2 15,6 

CELKEM: nástup do programu 

v období 3–12 m od registrace 

(střednědobá nez.) 

49,8 53,2 50,7 86 54,8 

12–15 měsíců (366–455 dnů) 12,3 11,6 10 5 16,1 

15–18 měsíců (456–545 dnů) 8,5 6,3 7,9 2,7 7,9 

18–21 měsíců (546–635 dnů) 4,6 3,8 5 1,5 4 

21–24 měsíců (636–730 dnů) 2,9 3,1 2,9 1,3 3,1 

nad 24 měsíců (731 a více dnů) 18,3 16 23 3,2 14,1 

CELKEM: nástup do programu po 12 

m od registrace (dlouhodobá nez.) 
46,6 40,8 48,8 13,7 45,2 

celkem (N = 100 %) 5 925 3 068 2 101 2 532 1 375 

průměrná délka aktuální nez. (dny) 539,56 486,10 652,15 256,97 460,22 

mediánová délka akt. nez. (dny) 335,00 285,50 362,00 190,00 329,00 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 
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Tabulka č. P2.7 Struktura nových účastníků krátkodobých programů podpory SÚPM v roce 2017 

 

SÚPM NIP 

OPZ – vyhr. 

místa 

SÚPM 

vyhrazení 

místa 

Region. 

program – 

SÚPM vyhr. 

Region. 

program – 

Odb. praxe 30 

Neza-

městnaní 

POHLAVÍ      

ženy 64,5 64,4 67,2 54,5 49,7 

muži 35,5 35,6 32,8 45,5 50,3 

VZDĚLÁNÍ      

základní 12,9 14,3 19,4 18,6 25,1 

středošk. bez mat. 39,6 38,9 39,2 21,8 38,1 

středošk. s mat.  36 35,8 31,5 40,8 26 

vyšší odb. a VŠ 11,6 11 9,9 18,8 10,8 

VĚK       

15–19 let 0,8 1 0 9 3,5 

20–24 let 11,1 12,4 2,9 60,4 12,2 

25–29 let 10,4 11,3 5,1 29,6 13 

30–34 let 10 10 9,9 1 10,9 

35–39 let 13,4 13,6 11,8 0 11,5 

40–44 let 13,1 13,8 12,1 0 11,9 

45–49 let 8,8 8,8 7,6 0 9,4 

50–54 let 13,4 11,3 21 0 9,8 

55–59 let 14,5 13,5 23,6 0 10,3 

nad 60 let 4,5 4,4 6,1 0 7,6 

ZDRAVOTNÍ STAV      

dobrý 69,3 70,2 63,4 87,8 70,9 

zdravotní omezení, znevýh. 17 16,7 20,4 6,9 14,9 

částečná inval. (I. st.) 8,5 7,8 9,9 0,8 7,6 

plná inval. (II. a III. st.) 3,7 3,8 4,8 0,2 4,3 

neuvedeno 1,6 1,4 1,6 4,3 2,2 

POČET PŘED. EV.      

jen sledovaná ev. 19,5 17,9 15,3 49,2 19,9 

1 předchozí ev. 17 19,5 12,4 23,1 15,2 

2 předchozí ev. 14,8 14,1 15,3 13,3 13,2 

3 předchozí ev. 13,1 12,4 9,6 6,9 11,2 

4 předchozí ev. 9,7 9,7 11,1 3,9 9,1 

5 předchozích ev. 8 7 10,5 1,4 7,3 

6+ předchozích ev. 17,9 19,3 25,8 2,2 24,2 

CELK. DÉLKA PŘED. EV.      

bez předch. ev. 19,5 17,9 15,3 49,2 19,9 

krátkod. ev. (do 3 m.) 7,2 8,4 4,1 11,6 7 

středněd. ev. (3–12 m.) 18,2 19,9 16,9 21,6 17,6 

dlouhod. ev. (12+ m.) 55,2 53,8 63,7 17,6 55,5 

CELKEM 4 630 2 251 314 490 724 408 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 
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Tabulka č. P2.8 Indexy cílenosti krátkodobých programů podpory SÚPM na jednotlivé 

sociodemografické skupiny účastníků v roce 2017 

 
SÚPM NIP OPZ – 

vyhr. místa 

SÚPM vyhrazení 

místa 

Region. program 

– SÚPM vyhr. 

Region. program 

– Odb. praxe 30 

POHLAVÍ     

ženy 1,30 1,30 1,35 1,10 

muži 0,71 0,71 0,65 0,90 

VZDĚLÁNÍ     

základní 0,51 0,57 0,77 0,74 

středošk. bez mat. 1,04 1,02 1,03 0,57 

středošk. s mat.  1,38 1,38 1,21 1,57 

vyšší odb. a VŠ 1,07 1,02 0,92 1,74 

VĚK      

15–19 let 0,23 0,29 0 2,57 

20–24 let 0,91 1,02 0,24 4,95 

25–29 let 0,80 0,87 0,39 2,28 

30–34 let 0,92 0,92 0,91 0,09 

35–39 let 1,17 1,18 1,03 0 

40–44 let 1,10 1,16 1,02 0 

45–49 let 0,94 0,94 0,81 0 

50–54 let 1,37 1,15 2,14 0 

55–59 let 1,41 1,31 2,29 0 

nad 60 let 0,59 0,58 0,80 0 

ZDRAVOTNÍ STAV     

dobrý 0,98 0,99 0,89 1,24 

zdravotní omezení, znevýh. 1,14 1,12 1,37 0,46 

částečná inval. (I. st.) 1,12 1,03 1,30 0,11 

plná inval. (II. a III. st.) 0,86 0,88 1,12 0,05 

neuvedeno 0,73 0,64 0,73 1,95 

POČET PŘED. EV.     

jen sledovaná ev. 0,98 0,90 0,77 2,47 

1 předchozí ev. 1,12 1,28 0,82 1,52 

2 předchozí ev. 1,12 1,07 1,16 1,01 

3 předchozí ev. 1,17 1,11 0,86 0,62 

4 předchozí ev. 1,07 1,07 1,22 0,43 

5 předchozích ev. 1,10 0,96 1,44 0,19 

6+ předchozích ev. 0,74 0,80 1,07 0,09 

CELK. DÉLKA PŘED. EV.     

bez předch. ev. 0,98 0,90 0,77 2,47 

krátkod. ev. (do 3 m.) 1,03 1,20 0,59 1,66 

středněd. ev. (3–12 m.) 1,03 1,13 0,96 1,23 

dlouhod. ev. (12+ m.) 0,99 0,97 1,15 0,32 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

 

  



 

104 

Tabulka č. P2.9 Struktura nových účastníků střednědobých programů podpory SÚPM v roce 

2017 

 

Region. 

program – 

SÚPM vyhr. 

Region. 

program – Odb. 

praxe 30 

SÚPM NIP OPZ 

– vyhr. místa 

SÚPM 

vyhrazení 

místa 

Nezaměstnaní 

POHLAVÍ      

ženy 77,4 54,5 70,7 70,8 49,7 

muži 22,6 45,5 29,3 29,2 50,3 

VZDĚLÁNÍ      

základní 18,5 11,9 10,2 7,5 25,1 

středošk. bez mat. 33,5 18,6 28,3 18,6 38,1 

středošk. s mat.  36,1 44,3 45,3 54,3 26 

vyšší odb. a VŠ 11,9 25,2 16,1 19,6 10,8 

VĚK       

15–19 let 0,1 4,7 2 1,5 3,5 

20–24 let 2,3 57,9 31,3 45 12,2 

25–29 let 7,2 36,1 11,6 12 13 

30–34 let 13,4 1,2 6,5 5,4 10,9 

35–39 let 21 0 8,6 5,8 11,5 

40–44 let 17,3 0 9,5 6,1 11,9 

45–49 let 10,1 0 5,9 5 9,4 

50–54 let 12 0 9 8,3 9,8 

55–59 let 12 0 10,8 8 10,3 

nad 60 let 4,5 0 4,9 2,8 7,6 

ZDRAVOTNÍ STAV      

dobrý 68 88,7 71,7 77,9 70,9 

zdravotní omezení, znevýh. 18 5,4 15,8 12,9 14,9 

částečná inval. (I. st.) 8,9 0,9 5,8 3,5 7,6 

plná inval. (II. a III. st.) 4,4 0,8 3,6 3,6 4,3 

neuvedeno 0,7 4,2 3,1 2 2,2 

POČET PŘED. EV.      

jen sledovaná ev. 11,4 53,1 35,7 41,2 19,9 

1 předchozí ev. 14,4 23,3 18,6 19,4 15,2 

2 předchozí ev. 16,6 12,6 11,2 11,8 13,2 

3 předchozí ev. 15,8 5,6 8,5 8,3 11,2 

4 předchozí ev. 12,7 2,7 7,8 5,8 9,1 

5 předchozích ev. 8 1,6 5,4 3,8 7,3 

6+ předchozích ev. 21,2 1,1 12,8 9,8 24,2 

CELK. DÉLKA PŘED. EV.      

bez předch. ev. 11,4 53,1 35,7 41,2 19,9 

krátkod. ev. (do 3 m.) 6,1 11,5 8,7 9 7 

středněd. ev. (3–12 m.) 17,4 19,7 14,3 17,6 17,6 

dlouhod. ev. (12+ m.) 65,1 15,7 41,3 32,2 55,5 

CELKEM 1 552 1 923 1 264 797 724 408 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 
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Tabulka č. P2.10 Indexy cílenosti střednědobých programů podpory SÚPM na jednotlivé 

sociodemografické skupiny účastníků v roce 2017 

 
Region. program 

– SÚPM vyhr. 

Region. program 

– Odb. praxe 30 

SÚPM NIP OPZ – 

vyhr. místa 

SÚPM vyhrazení 

místa 

POHLAVÍ     

ženy 1,56 1,10 1,42 1,42 

muži 0,45 0,90 0,58 0,58 

VZDĚLÁNÍ     

základní 0,74 0,47 0,41 0,30 

středošk. bez mat. 0,88 0,49 0,74 0,49 

středošk. s mat.  1,39 1,70 1,74 2,09 

vyšší odb. a VŠ 1,10 2,33 1,49 1,81 

VĚK      

15–19 let 0,03 1,34 0,57 0,43 

20–24 let 0,19 4,75 2,57 3,69 

25–29 let 0,55 2,78 0,89 0,92 

30–34 let 1,23 0,11 0,60 0,50 

35–39 let 1,83 0 0,75 0,50 

40–44 let 1,45 0 0,80 0,51 

45–49 let 1,07 0 0,63 0,53 

50–54 let 1,22 0 0,92 0,85 

55–59 let 1,17 0 1,05 0,78 

nad 60 let 0,59 0 0,64 0,37 

ZDRAVOTNÍ STAV     

dobrý 0,96 1,25 1,01 1,10 

zdravotní omezení, znevýh. 1,21 0,36 1,06 0,87 

částečná inval. (I. st.) 1,17 0,12 0,76 0,46 

plná inval. (II. a III. st.) 1,02 0,19 0,84 0,84 

neuvedeno 0,32 1,91 1,41 0,91 

POČET PŘED. EV.     

jen sledovaná ev. 0,57 2,67 1,79 2,07 

1 předchozí ev. 0,95 1,53 1,22 1,28 

2 předchozí ev. 1,26 0,95 0,85 0,89 

3 předchozí ev. 1,41 0,50 0,76 0,74 

4 předchozí ev. 1,40 0,30 0,86 0,64 

5 předchozích ev. 1,10 0,22 0,74 0,52 

6+ předchozích ev. 0,88 0,05 0,53 0,40 

CELK. DÉLKA PŘED. EV.     

bez předch. ev. 0,57 2,67 1,79 2,07 

krátkod. ev. (do 3 m.) 0,87 1,64 1,24 1,29 

středněd. ev. (3–12 m.) 0,99 1,12 0,81 1,00 

dlouhod. ev. (12+ m.) 1,17 0,28 0,74 0,58 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 
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Tabulka č. P2.11 Struktura nových účastníků dlouhodobých a střednědobých programů 

podpory SÚPM – SVČ a indexy cílenosti těchto programů na různé sociodemografické skupiny 

účastníků v roce 2017 

 
Dlouhodobý 

SÚPM – SVČ 

Index 

cílenosti 

Střednědobý 

SÚPM – SVČ 

Index 

cílenosti 
Nezaměstnaní 

POHLAVÍ      

ženy 53,6 1,08 52,5 1,06 49,7 

muži 46,4 0,92 47,5 0,94 50,3 

VZDĚLÁNÍ        

základní 3,8 0,15 5,1 0,20 25,1 

středošk. bez mat. 31,3 0,82 32,3 0,85 38,1 

středošk. s mat.  43,8 1,68 40,4 1,55 26 

vyšší odb. a VŠ 21,2 1,96 22,2 2,06 10,8 

VĚK         

15–19 let 0,4 0,11 0,6 0,17 3,5 

20–24 let 8,5 0,70 12,1 0,99 12,2 

25–29 let 15,5 1,19 17,2 1,32 13 

30–34 let 16,9 1,55 58,1 5,33 10,9 

35–39 let 20,3 1,77 19,8 1,72 11,5 

40–44 let 15,9 1,34 16,4 1,38 11,9 

45–49 let 9,7 1,03 7,3 0,78 9,4 

50–54 let 8,3 0,85 6,1 0,62 9,8 

55–59 let 4 0,39 4,2 0,41 10,3 

nad 60 let 0,6 0,08 0,6 0,08 7,6 

ZDRAVOTNÍ STAV        

dobrý 85,4 1,20 81,9 1,16 70,9 

zdravotní omezení, znevýh. 9,5 0,64 11,2 0,75 14,9 

částečná inval. (I. st.) 2,8 0,37 2,7 0,36 7,6 

plná inval. (II. a III. st.) 1,1 0,26 1,6 0,37 4,3 

neuvedeno 1,1 0,50 2,7 1,23 2,2 

POČET PŘED. EV.        

jen sledovaná ev. 23,1 1,16 23,2 1,17 19,9 

1 předchozí ev. 16,9 1,11 22,7 1,49 15,2 

2 předchozí ev. 20,1 1,52 18,2 1,38 13,2 

3 předchozí ev. 14,2 1,27 11,2 1,00 11,2 

4 předchozí ev. 5,9 0,65 8,7 0,96 9,1 

5 předchozích ev. 7,2 0,99 6,3 0,86 7,3 

6+ předchozích ev. 12,7 0,52 9,7 0,40 24,2 

CELK. DÉLKA PŘED. EV.        

bez předch. ev. 23,1 1,16 23,2 1,17 19,9 

krátkod. ev. (do 3 m.) 7,8 1,11 11,3 1,61 7 

středněd. ev. (3–12 m.) 26,3 1,49 22,5 1,28 17,6 

dlouhod. ev. (12+ m.) 42,8 0,77 43,1 0,78 55,5 

CELKEM 528 x 824 x 724 408 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 

 



 

107 

Tabulka č. P2.12 Struktura nových účastníků dlouhodobých programů podpory SÚPM (sečteny 

programy SÚPM NIP OPZ – vyhrazení místa, SÚPM vyhrazení místa, Regionální program – 

SÚPM vyhrazené a Regionální program – Odborná praxe do 30 let) a indexy cílenosti těchto 

programů na různé sociodemografické skupiny účastníků v roce 2017 

 Účastníci dlouhodobých 

programů podpory SÚPM 
Nezaměstnaní Index 

cílenosti 
počet % počet % 

POHLAVÍ      

ženy 248 68,5 360 265 49,7 1,38 

muži 114 31,5 364 143 50,3 0,63 

VZDĚLÁNÍ       

základní 84 23,2 181 785 25,1 0,92 

středošk. bez mat. 105 29 275 947 38,1 0,76 

středošk. s mat.  120 33,1 188 386 26 1,27 

vyšší odb. a VŠ 53 14,6 78 119 10,8 1,35 

neuvedeno 0 0 171 0 0 

VĚK        

15–19 let 12 3,3 25 041 3,5 0,94 

20–24 let 72 19,9 88 357 12,2 1,63 

25–29 let 59 16,3 93 917 13 1,25 

30–34 let 28 7,7 79 274 10,9 0,71 

35–39 let 41 11,3 83 367 11,5 0,98 

40–44 let 44 12,2 85 998 11,9 1,03 

45–49 let 34 9,4 67 879 9,4 1 

50–54 let 31 8,6 71 043 9,8 0,88 

55–59 let 34 9,4 74 733 10,3 0,91 

nad 60 let 7 1,9 54 799 7,6 0,25 

ZDRAVOTNÍ STAV       

dobrý 264 72,9 513 887 70,9 1,03 

zdravotní omezení, znevýh. 64 17,7 107 973 14,9 1,19 

částečná inval. (I. st.) 22 6,4 55 407 7,6 0,84 

plná inval. (II. a III. st.) 8 2,2 30 850 4,3 0,51 

neuvedeno 4 1,1 16 291 2,2 0,50 

POČET PŘED. EV.       

jen sledovaná ev. 101 27,9 144 264 19,9 1,40 

1 předchozí ev. 53 14,6 109 882 15,2 0,96 

2 předchozí ev. 48 13,3 95 737 13,2 1,01 

3 předchozí ev. 51 14,1 80 841 11,2 1,26 

4 předchozí ev. 30 8,3 65 811 9,1 0,91 

5 předchozích ev. 25 6,9 52 600 7,3 0,95 

6+ předchozích ev. 54 14,9 175 273 24,2 0,62 

CELK. DÉLKA PŘED. EV.       

bez předch. ev. 101 27,9 144 264 19,9 1,40 

krátkod. ev. (do 3 m.) 22 6,1 50 973 7 0,87 

středněd. ev. (3–12 m.) 45 12,4 127 191 17,6 0,70 

dlouhod. ev. (12+ m.) 194 53,6 401 980 55,5 0,97 

CELKEM 362 100 724 408 100 x 

Zdroj: data OKpráce za rok 2017 
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Výtahy z oponentských posudků 

 

doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D. 

Teoretická část je hezky zpracované a vystihuje hlavní body, které je nutné při odhadu dopadů 

u SÚPM vzít v úvahu. 

Použitá data považuji jednoznačně za kvalitní a myslím, že jim není ani možné nic vytýkat. Oceňuji 

také to, že se autoři snažili na data podívat z celé řady pohledů, aby ozřejmili možný vývoj 

zaměstnanosti a rozdíly mezi zkoumanými skupinami. 

Líbilo se mi, jak autoři v teoretické části vymezili možné charakteristiky a parametry programů 

a zapojování cílových skupin a pak skutečně tyto parametry testovali v analytické části. 

Z pohledu kvality a množství zpracovaných statistických analýz není dokumentu co vytýkat. 

 

doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA 

Autoři charakterizují podstatu dotovaných programů směřujících na uchazeče o zaměstnání nebo 

na vznik nových pracovních míst se zaměřením na českou realitu. Jsou zde rovněž diskutovány 

mechanismy, které by měly podle teorie měly vést k úspěšnému fungování těchto programů. Velmi 

dobře do této části zapadá diskuse o výsledcích předchozích analýz programů SÚPM realizovaných 

v ČR a v zahraničí. Osobně vysoce hodnotím zařazení části zaměřené na problematiku posuzování 

efektů programu na celkovou zaměstnanost, včetně příslušné tabulky. 

Do struktury práce dobře zapadá také kapitola 2, která je zaměřena na posouzení dlouhodobé 

realizace SÚPM v ČR, s využitím programových dokumentů a rozhovorů s experty. Tuto kapitolu 

považuji za dobrý vstup k pochopení obsahu dalších částí studie. 

Závěry práce vycházejí z výsledků jednotlivých analýz a jsou silně ovlivněny dostupností dat 

o pohybech uchazečů o zaměstnání. S prezentovanými závěry a komentáři autorů souhlasím. 

Podle mého soudu jsou získané výsledky využitelné v činnosti ÚP ČR a MPSV. Doporučuji s nimi 

na úrovni MPSV a ÚP ČR pracovat. 


