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 ÚP může uchazeči o zaměstnání poskytnout příspěvek na 

zřízení společensky účelného pracovního místa (SUPR), 

které uchazeč o zaměstnání pro sebe zřídí za účelem 

zahájení samostatně výdělečné činnosti (SVČ).  

 O příspěvek je nutné požádat příslušnou krajskou 

pobočku ÚP.  

 V případě kladného vyřízení (schválení žádosti) je s 

uchazečem o zaměstnání uzavřena dohoda, na jejímž 

základě bude uchazeči poskytnut příspěvek.  
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SUPR - SVČ 

 V dohodě se dále sjednává datum, od kterého se uchazeč 

o zaměstnání zavazuje SVČ zahájit, tzn. ukončení 

evidence na ÚP a přihlášení se jako OSVČ na příslušné 

okresní správě sociálního zabezpečení.  

 Rovněž je v dohodě sjednána doba, do které je uchazeč o 

zaměstnání, resp. OSVČ povinna provést vyúčtování a 

vrátit finanční prostředky, které nebudou vynaloženy na 

způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje, tedy to co lze za 

poskytnuté prostředky nakoupit, se rovněž sjednávají v 

dohodě.  

 Dále se uchazeč o zaměstnání zavazuje vykonávat SVČ 

po stanovenou dobu (neplatí v případě, že je SVČ 

ukončena ze zdravotních důvodů). 3 
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Výše příspěvku na zřízení SUPR - SVČ 

 Paragraf 113, odst. 3 zákona o zaměstnanosti Výše 

příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného 

pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci 

předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra 

nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje 

průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, 

může maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v 

národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku  

 

 hl. m. Praha 4 x 27 000 Kč (průměrná mzda) 

 108 000 Kč 
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SUPR - SVČ; Překlenovací příspěvek 

 OSVČ, která zahájila SVČ na základě dohody s ÚP (viz 

předchozí odstavec) může do 30 dnů od uzavření této 

dohody rovněž požádat ÚP o poskytnutí překlenovacího 

příspěvku. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu 

provozních nákladů spojených s výkonem SVČ. 

 Tzv. překlenovací příspěvek navazuje na uznanou 

dotaci pro vytvoření společensky účelného pracovního 

místa. Zažádat si o něj mohou OSVČ na maximálně 5 

měsíců. Maximální výše částky činí 6 200 Kč/měsíc. 

Příspěvek je vázán na jasně vymezené účely, nelze jej 

například použít na zaplacení sociálního a zdravotního 

pojištění 

 

 

5 



WWW.OPPA.CZ 

Podmínky podpory SUPM - SVČ 

 Zásadní podmínkou poskytnutí příspěvku je zachovat nové pracovní 

místo po dobu alespoň 365 kalendářních dnů, tzn. 1 roku. 

 Konzultace podnikatelského plánu s příslušným orgánem ÚP. 

 Samostatný peněžní účet. 

 Potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu, Celního úřadu, 

České správy sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny. 

 Doklad o vztahu k objektu, kde bude vykonávána podnikatelská 

činnost. 

 Vyjádření praktického lékaře k zdravotní způsobilosti žadatele 

k výkonu konkrétní podnikatelské činnosti. 

 Finance z příspěvku nesmí být použity na spotřební materiál a 

veškeré náklady musí být doloženy jak fakturami, tak výpisem 

z bankovního účtu. 
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Hl. m. Praha 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_grant

y/index.html 
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Školství / vzdělávání 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_grant

y/mestske_granty/vzdelavani/celomestske_programy_podp

ory_vzdelavani_2015.html 
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Dotace a granty Praha 1 

 http://www.praha1.cz/cps/dotace-a-granty.html 
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Malé granty Visegrad Fund 

http://visegradfund.org/grants/small_grants/ 

 Projekty financované v rámci malých grantů by měly spadat do 

jedné z následujících šesti kategorií: kulturní 

spolupráce, vědecké výměny a 

výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční 

spolupráce nebo podporu cestovního ruchu. 

 Roční rozpočet: € 640,000 

Max. rozpočet na projekt:  € 6,000 

Max. doba konání: 6 měsíc 

roční uzávěrky: 1 března , 1 června , 1.září a 1.prosince 

 Další podmínkou je zapojení minimálně 3 zemí a ještě lépe 

všech čtyř zemí visegrádské skupiny (Česká republika, 

Maďarsko, Polsko a Slovensko).  
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Nadace 

Nadace VIA 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora 

 

Nadace ČEZ 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-

rizeni.html 
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Operační program Praha PÓL RŮSTU 
 

http://www.oppraha.cz/ 
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 


