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Schválení dohody o vytvoření pracovních příležitostí –  materiál do  Rady města 
 
 

 
Na základě úkolu uloženého starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem a místostarostou města  
Ing. Josefem Klementem, byla zpracována Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání – Asistent prevence 
kriminality. Tato byla po schválení v RM č. 50 dne 3.10. 2016 podána  na Úřad práce ČR, 
pracoviště Žďár nad Sázavou.  
 
Úřad práce předloženou žádost kladně posoudil a obratem zaslal k podpisu Dohodu o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZRA-V-
2013/2016. Tato dohoda je Vám předkládána k posouzení a následnému schválení.  
 
 
Tímto si dovoluji předložit Vám tento materiál s návrhem na schválení viz. (návrh usnesení). 
Děkuji. 
 
 
 
 

Mgr.  Martin  K u n c 
                                                                                                          vedoucí MP Žďár n.S. 



DOHODA 

0 vytvoreni pracovnich prilezitosti v ramci verejne prospesnych praci 
a poskytnuti prispevku 

c. ZRA-V-2013/2016 

uzavl'ena mezi 

Oradem prace Ceske republiky 

zastupujfcf osoba: lng. Alena Zavadilova, l'editelka Kontaktnfho pracoviste Zcfar nad Sazavou 
sfdlo: Dobrovskeho 1278/25, 170 00 Praha 7 
IGO: 72496991 
adresa pro dorucovanf: Strojfrenska c.p. 2210/28, 591 01 Zcfar nad Sazavou 1 

(dale jen ,Ui'ad prace") na strane jedne 

a 
zamestnavatelem: 
zastupujfcf osoba: 
sfdlo: 
I GO: 

Mesto Zcfar nad Sazavou 
Mgr. Zdenek Navratil, starosta 
Zizkova 227/1 , 59101 Zcfar nad Sazavou 1 
00295841 

(dale jen ,zamestnavatel") na strane druhe. 

Clanek I 

Ocel poskytnutl prlspevku 

Tato dohoda se uzavira podle § 112 a§ 119 zakona c. 435/2004 Sb., o zamestnanosti , ve zneni 
pozdejsfch pi'edpisu (dale jen ,zakon o zamestnanosti"), a podle ustanovenl § 24 vyhlasky c. 518/2004 Sb., 
kterou se provadf zakon c. 435/2004 Sb., o zamestnanosti, ve znenf pozdejsfch pi'edpisu za ucelem 
vytvoi'enf pracovnich pi'flezitostf v ramci vei'ejne prospesnych pracf a poskytnutf pi'ispevku na jejich 
vytvoi'enf (dale jen ,prfspevek"), a to v rozsahu a za podmfnek uvedenych v teto dohode. 

Clanek 11 

Podmlnky poskytnutl prlspevku 

Ui'ad prace poskytne zamestnavateli pi'fspevek za techto podmfnek: 

1. Zamestnavatel vytvoi'f nfze uvedene pracovnf pl'ilezitosti v ramci vei'ejne prospesnych pracf (dale jen 
,pracovnf mfsta") na dobu od 1.11.2016 do 31 .10.2017. 

Druh prace Pocet Tydennfpracovnfdoba 
pracovnfch mist v hod. (uvazek) 

~~-istent prevence kriminality 2 40 
- --------1----

Celkem 2 

2. Zamestnavatel bude pracovnf mfsta obsazovat vyhradne uchazeci o zamestnani, ktere mu doporucf 
Ui'ad prace (dale jen ,zamestnanec"). 

3. Pracovnf mista budou obsazovana zamestnanci, ktere zamestnavatel pi'ijme do pracovnfho pomeru 
po uzavi'eni teto dohody. 
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4. Pracovnf smlouva se zamestnanci musf byt uzavFena na dobu urcitou, nejdele do 31.10.2017. 
V pFfpade, ze pracovnf pomer zamestnance skoncl prede dnem 31.10.2017, zamestnavatel pfsemne 
oznaml Uradu prace den a zpusob skoncenf tohoto pracovnfho pomeru, a to nejpozdeji ke dni dolozenl 
vykazu ,Vyuctovanl mzdovych nakladu- VPP" za mesic, ve kterem byl pracovnl pomer zamestnance 
skoncen. 

5. Na stejny ucel, tj. na tu cast mzdovych nakladu, ktera bude ve vysi poskytnuteho pFrspevku Uradem 
prace, nebude zamestnavatel cerpat krytr z peneznlch prostredku poskytovanych ze statnlho rozpoctu, 
rozpoctu uzemnlch samospravnych celku, vysslch uzemnfch samospravnych celku, Evropskych 
strukturalnlch a investicnlch fondu, popf. z jinych zdroju programu a projektu EU, ani jinych vefejnych 
zdroju. 

Clanek Ill 

Vyse a termin poskytnuti prispevku 

1. Urad prace se zavazuje poskytnout zamestnavateli pffspevek ve vysi vynalozenych prosti'edku na mzdy 
nebo platy na zamestnance, vcetne pojistneho na socialnl zabezpecenl, pffspevku na statnf politiku 
zamestnanosti a pojistneho na vefejne zdravotnf pojistenl, ktere zamestnavatel za sebe odvedl 
z vymerovaclho zakladu zamestnance, maximalne vsak ve vysi stanovene v nfze uvedenem prehledu. 

TYdennf 
Max. mesfcnf 

Pocet vyse pFfspevku 
Druh prace pracovnfch mist 

pracovnl doba 
na 1 pracovnf 

v hod. (uvazek) 
mlsto (Kc) 

asistent prevence kriminality 2 40 15 000 

Soucet poskytnutych mesfcnfch pFfspevku nepFekrocl castku 360 000 Kc. 

2. Prfspevek bude poskytovan za dobu, na kterou byla pracovnl mlsta vytvofena (clanek II , bod 1. teto 
dohody). 

3. Jestlize nastoupf zamestnanec do pracovnfho pomeru v prubehu kalendarnfho mesfce, resp. skoncf 
pracovnf pomer v prubehu kalendaFnfho mesfce a zarover"l tento den nebude prvnl, resp. poslednl 
pracovnf den v tomto meslci, bude maximalnl sjednany meslcnf prfspevek Uradem prace pomerne 
pokracen podle celkoveho poctu kalendarnfch dnu v danem mesfci a poctu kalendarnfch dnu v danem 
meslci, kdy pracovnl mlsto nebylo obsazeno. 

4. Prfspevek bude vyplacen meslcne prevodem na ucet c. 94-512751/0710. PFfspevek je splatny 
do 30 kalendarnlch dnu ode dne, kdy zamestnavatel dolozl UFadu prace vykaz ,Vyuctovanf mzdovych 
nakladu - VPP" na formulari, ktery- je prflohou c. 1 teto dohody. Smluvnl strany se dohodly, ze prvnl 
pFrspevek bude zamestnavateli vyplacen az po dolozenf pracovnf smlouvy uzavrene mezi 
zamestnavatelem a zamestnancem nebo jejl kopie. 

5. V pFfpade vzniku pochybnostf o spravnosti udaju uvedenych zamestnavatelem ve vykazu ,Vyuctovanf 
mzdovych nakladu - VPP" se smluvnl strany dohodly, ze Urad prace neprodlene vyzve zamestnavatele 
k podanf vysvetlenl nebo provedeni napravy. PFfspevek bude vyplacen az po vyjasnenl pochybnostf mezi 
smluvnfmi stranami. 

6. Smluvnf strany se dale dohodly, ze zamestnavatel bude UFadu prace dokladat vynalozene prostredky 
na mzdu nebo plat ve vykazu ,Vyuctovanf mzdovych nakladu - VPP" za jednotlive mesfce nejpozdeji 
do konce kalendarnfho mesfce nasledujfcfho po uplynutf vykazovaneho mesfcnfho obdobi. Pripadne-li 
poslednl den kalendarnlho meslce na sobotu, nedeli nebo svatek, je poslednfm dnem pro dolozenl 
nejblizsf prfstf pracovnf den. V pFfpade, ze vykaz ,Vyuctovanf mzdovych nakladu - VPP" nebude ve 
stanovene lhute dolozen, pFfspevek za pFfslusny mesic nebude Uradem prace poskytnut. 

MPSV- OS/) -2-



Clanek IV 

Kontrola plneni sjednanych podminek 

1. Prispewek se poskytuje ze statnfho rozpoctu Ceske republiky. Ui'ad prace provadf kontrolu plnenf 
zavazku plynoucfch z teto dohody zpusobem stanovenym v zakone c. 320/2001 Sb., o financnf 
kontrole ve vei'ejne sprave a o zmene nekter9ch zakonu, ve zneni pozdejsfch pi'edpisu, vcetne ovei'enf 
vyse skutecne vyplacenych mzdovych nakladu na zamestnance a castky pojistneho na socialnf 
zabezpecenf, pi'fspevku na statni politiku zamestnanosti a pojistneho na vei'ejne zdravotni pojistenf, 
ktere zamestnavatel za sebe odvedl z vymei'ovacfho zakladu zamestnance. Dale je zamestnavatel 
povinen v souladu se zakonem o financni kontrole a s dalsimi pravnimi pi'edpisy CR, vytvoi'it podmfnky 
k proveden f kontroly vsech dokladu vztahujfcfch se k poskytnutf pi'fspevku. Kontrolu vykonavajf Ui'ad 
prace a jim povei'ene osoby, organy financnf spravy, Ministerstvo prace a socialnfch veer, Ministerstvo 
financf, Nejvyssf kontrolnf Ui'ad, pi'fpadne dalsi organy povei'ene k vykonu kontroly. 

2. V pi'fpade, ze kontrolu provede jiny organ kontroly nez Urad prace, je zamestnavatel povinen bez 
zbytecneho odkladu pfsemne informovat Ui'ad prace o pi'ijetf a plneni opati'eni k naprave nedostatku 
zjistenych pi'i kontrole. 

Clanek v 

Vraceni prispevku 

1. Zamestnavatel se zavazuje vratit Ui'adu prace vyplaceny mesfcnf pi'ispevek nebo jeho cast, pokud mu 
byl poskytnut nepravem nebo ve vyssf castce, nez za pi'fslusny mesic nalezel, a to nejpozdeji 
do 30 pracovnich dnu ode dne, kdy tuto skutecnost zjistil nebo kdy pi'evzal vyzvu Ui'adu prace 
k vraceni pi'ispevku. Toto ustanoveni dohody se nevztahuje na pi'ipady, kdy doslo k poruseni 
rozpoctove kazne v dusledku nedodrzeni podmfnek poskytnutf pi'ispevku uvedenych v clanku II teto 
dohody. 

2. Zamestnavatel se zavazuje vratit vyplaceny mesicni pi'fspevek Ui'adu prace, pokud hruba mzda 
uvedena ve vykazu ,Vyuctovani mzdovych nakladu - VPP" (dale jen ,vykaz") nebude zuctovana 
zamestnanci k vyplate za tento pi'islusny mesic a po zakonnych srazkach vyplacena pi'ed poskytnutfm 
pi'ispevku Ui'adem prace za pi'islusny mesic, castka pojistneho na socialni zabezpeceni, pi'ispevku na 
statni politiku zamestnanosti nebo pojistneho na vei'ejne zdravotnf pojisteni, ktere zamestnavatel 
za sebe odvadi z vymei'ovaciho zakladu zamestnance, uvedena v tomto vykazu, nebude pi'ed 
poskytnutfm pi'ispevku Ui'adem prace za pi'islusny mesic odvedena. Vracenf pi'ispevku bude 
provedeno ve lhute uvedene v bode 1. tohoto clanku dohody. 

3. Zamestnavatel se dale zavazuje vratit Ui'adu prace poskytnuty pi'ispevek v pi'ipade, ze mu byl 
poskytnut v obdobi 12 mesicu pi'ede dnem nabytf pravni moci rozhodnutf o ulozeni pokuty 
za umozneni vykonu nelegalni prace podle § 5 pfsm. e) bodu 3 zakona o zamestnanosti. Vraceni 
pi'fspevku bude zamestnavatelem provedeno ve lhUte 30 pracovnich dnu ode dne, kdy tuto skutecnost 
zjistil nebo kdy pi'evzal vyzvu Ui'adu prace k vracenf pi'ispevku. 

4. Prispevek se vraci na ucet, ktetj zamestnavateli sdeH Urad prace. 

Clanek VI 

Poruseni rozpoctove kazne 

1. Nedodrzenf podminek poskytnutf pi'ispevku podle clanku II teto dohody je porusenim rozpoctove kazne 
podle zakona c. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o zmene nekterych souvisejicich zakonu 
(rozpoctova pravidla), ve zneni pozdejsich pi'edpisu. 
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2. Nedodrzeni podminek poskytnuti pfispevku uvedenych v clanku II teto dohody pod bodem 1., 2., 3. a 5. 
bude postihovano odvodem za poruseni rozpoctove kazne podle § 44a odst. 4 pism. b) zakona 
c. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (rozpoctova 
pravidla), ve znenf pozdejsfch pi'edpisu. 

3. Nedodrzenf podmfnek poskytnutr pi'fspevku uvedenych v clanku II teto dohody pod bodem 4. bude 
postihovano odvodem za porusenf rozpoctove kazne podle § 44a odst. 4 pism. a) zakona 
c. 218/2000 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu, a to 5% z celkove castky, v niz byla porusena 
rozpoctova kilzeri . 

4. Nevraceni pfispevku nebo jeho casti na vyzvu Oradu prace podle clanku V je porusenim rozpoctove 
kazne podle § 44 odst. 1 pfsm. b) zakona c. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o zmene 
nekterych souvisejfcfch zakonu (rozpoctova pravidla), ve zneni pozdejsich pfedpisu a bude 
postihovano odvodem podle § 44a odst. 4 pfsm. b) tohoto zakona. 

Clanek VII 

Ujednani o vypovezeni dohody 

1. Orad prace si vyhrazuje pravo dohodu vypovedet v pfipade, ze zamestnavatel nedodrzi podminky 
pro poskytovani pi'fspevku uvedene v clanku II teto dohody pod bodem 1., 2., 3. a 5. nebo pokud 
neuplne nebo nepravdive uvedl udaje ve vykazu ,Vyuctovanf mzdovych nakladu- VPP". 

2. Smluvni strany mohou dohodu vypovedet, jestlize vyjdou najevo skutecnosti, ktere existovaly v dobe 
uzavirani dohody a nebyly smluvnf strane bez jejiho zavinenf znamy, pokud tato strana prokaze, ze by 
s jejich znalosti tuto dohodu neuzavrela. 

3. Smluvni strany mohou dale dohodu vypovedet, jestlize se podstatne zmeni pomery, ktere byly 
rozhodujfcf pro stanovenf obsahu dohody, a plnenf teto dohody nelze na smluvnf strane z tohoto 
duvodu spravedlive pozadovat. 

4. Vypovedni lhuta v pi'ipadech uvedenych v bode 1., 2. a 3. tohoto clanku dohody cini jeden mesic 
a pocina bezet prvnim dnem kalendafniho mesice nasledujiciho po doruceni pisemne vypovedi. 

5. Orad prace si vyhrazuje pravo neposkytnout prispevek die clanku Ill teto dohody, ktery by 
zamestnavateli nalezel za dobu vypovedni lhuty. 

Clanek VIII 

Dalsi ujednani 

1. Pro ucely teto dohody se vyplacenim mzdy rozumf okamzik, kdy dojde k zaplaceni mzdy zamestnanci 
v hotovosti, okamzik odepsani castky mzdy z uctu zamestnavatele, je-li odesilana na ucet 
zamestnance nebo okamzik pfijeti platby k uhrade postovnim poukazem poskytovatelem postovnich 
sluzeb. Odvedenim pojistneho se rozumi okamzik zaplaceni pojistneho v hotovosti, okamzik pfijeti 
platby k uhrade postovnfm poukazem poskytovatelem postovnich sluzeb nebo v pi'ipade uhrady 
prostfednictvim uctu u bankovniho ustavu okamzik odepsani castky pojistneho z uctu zamestnavatele. 

2. 2.0bsah dohody lze menit pouze se souhlasem obou smluvnich stran formou pisemnych vzestupne 
cislovanych dodatku. Zmenu identifikacnich udaju, pro vyhotoveni dodatku k teto dohode, je 
zamestnavatel povinen Oradu prace oznamit pisemne bez zbytecneho odkladu. Ostatni zmeny, tykajici 
se teto dohody, je zamestnavatel povinen Oradu prace pisemne sdelit vzdy tak, aby k uzavfeni 
pi'ipadneho dodatku doslo pi'ed nabytim jejich ucinnosti. 

3. Zamestnavatel souhlasf s vyuzivanim udaju o nem v informacnich systemech tYkajicich se pi'ijemcu 
pfispevku. 
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4. Zamestnavatel je povinen vest ucetnictvi nebo danovou evidenci tak, aby bylo mozno vykazat 
zauctovanf ucetnfch pi'fpadu souvisejfcfch s plnenfm dohody a aby byl schopen prukazne vse 
dokladovat die relevantnfch pi'edpisu CR pi'i naslednych kontrolach a auditech. 

5. Zamestnavatel je povinen poskytnout pfsemne Ui'adu prace na vyzadanf jakekoliv doplnujfcf informace 
souvisejfcf s poskytnutrm pi'fspevku, a to ve lhute stanovene Ui'adem prace. 

6. V prfpade zaniku nektere ze smluvnfch stran pi'echazejf prava a povinnosti vyplyvajfcf z teto dohody 
na jejf pravnf nastupce. 

7. Dohoda je sepsana ve dvou vyhotovenfch, z nichz jedno vyhotovenf obdrzf Ui'ad prace a jedno 
vyhotovenf zamestnavatel. 

8. Smluvnf strany prohlasujf, ze dohoda byla uzavi'ena po vzajemnem projednanf a ze byly seznameny 
s veskerymi pravy a povinnostmi, ktere pro ne vyplyvajf z teto dohody. 

9. Dohoda nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejfho podpisu obema smluvnfmi stranami. 

ve Zd'ai'e nad Sazavou dne 3.10.2016 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta 

Za Urad prace vyi'izuje: Jana Klementova 
Telefon: 950 177 482 

Krajska pobocKa v Jihlave 
Kontaktni pracovlste 
~cl"ar ~Jo Sazavou 
Strojfrensd 2210/28 

Urad~a-'c_e t_R_. S!ll ~d·ar ,ati Saz. 9 

........ .... /.1..: ... .......... ~e . :?~.~·.~~~~~-~f~~face 
lng. Alena vadilova 

i'editelka Konta tnfho pracoviste 
Zd'ar nad Sazavou 

Pi'floha c. 1: Formulai': , Vyuctovanf mzdovych nakladu- VPP" 
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Priloha c. 1 

~ Zaznam Ui'adu prace CR o doruceni: 

Orad prace CR 
Vyuctovani mzdovych nakladu- VPP 

za mesic rok s 15 
Cislo dohody: 

Zamestnavatel : 

I CO: 

Cislo uctu I k6d banky: 

Jmeno a prijmeni zamestnance Datum narozeni Hruba mzda11 Odvod Nahrada mzdy Soucet41 Vyse prispevku 

pojistneho21 za PN31 (Jp5l 

1 2 3 4 5 6 7 

.. 

Vysvetlivky: 
i) Do sloupce 3 uvecfte hrubou mzdu zuctovanou zamestnanci k vyplate (bez uvedeni nahrady mzdy za docasnou pracovni neschopnostlkarantenu). 
2

> Do sloupce 4 uvecfte soucet castky pojistneho na socialni zabezpeceni, pi'ispevku na statni politiku zamestnanosti a pojistneho na verejne zdravotni pojisteni, ktere 
zamestnavatel za sebe odvadi z vymerovaciho zakladu zamestnance. 

3
> Ve sloupci 5 uvecfte celou castku nahrady mzdy za docasnou pracovni neschopnostlkarantenu vyplacenou zamestnanci (§ 192 odst. 1 a 2 zakoniku prace) . 
Nezahrnujte tu cast nahrady mzdy za dobu docasne pracovni neschopnosti/karanteny, ktera byla dohodnuta nebo stanovena nad vysi, na kterou zamestnanci vznikl 
narok podle zakoniku prace (§192 odst. 3 zakoniku prace). 

4
> Do sloupce 6 uvecfte soucet sloupce 3, 4 a 5. 

s) Sloup~c 7 nevyph1ujte - urceno pro potreby Oradu prace CR. 

Vykaz musi byt uradu prace dolozen do konce kalendarniho mesice nasledujiciho po uplynuti vykazovaneho mesicniho obdobi 
(cl. Ill bod 6. dohody). 

1/2 
osu 



Upozorneni pro zamestnavatele: 
V souladu s § 24 vyhlasky c. 518/2004 Sb., kterou se provadf zakon c. 435/2004 Sb., o zamestnanosti, ve znenf pozdejsfch predpisu, se 
do vykazu uvadi jiz vynalozene naklady na hrubou mzdu (vcetne nahrady mzdy za docasnou PN/karantenu) za uvedeny mesic a 
jiz odvedene pojistne na socialni zabezpeceni a prispevek na statni politiku zamestnanosti a pojistne na verejne zdravotni 
pojisteni, ktere za sebe zamestnavatel z vymerovacfho zakladu zamestnance za uvedeny mesic odvadi. 
Pokud zamestnavatel ve vykazu uvede naklady, ktere doposud nevynalozil, muze dojit k situaci, kdy bude povinen die clanku 
v. bod 2. dohody prispevek vratit. 

Zamestnavatel prohlasuje: 
Na tu cast mzdovych nakladu, ktera je hrazena z prispevku Uradu prace CR, nebudu narokovat kryti z peneznfch prostredku 
poskytovanych ze statniho rozpoctu, rozpoctu uzemnfch samospravnych celku, vyssfch uzemnfch samospravnych celku, Evropskych 
strukturalnfch a investicnfch fondu , popr. z jinych programu a projektu EU, ani jinych verejnych zdroju. 

Dne: 

Vyi'izuje Qmeno, prijmeni) : 

Cislo telefonu: 

E-mail : 

Pod pis: 

Nevvplfwjte - urceno pro potfebv Ufadu prace GR: 

Zkontroloval vecnou spravnost naroku a stanovil vysi pi'ispevku: .... ....... . 

jmeno, pi'ijmeni, podpis opravnene osoby 
(statutarniho zastupce nebo jim pfsemne zmocnene osoby) 

pi'fpadne otisk razitka 

. .. ..... ........ ... ... ... ... .... .... .. ..... ........ .... dne .. .. . 
Umeno, pi'fjmeni , podpis) 

Schvalil : .. .... .. .... .. .. .... ... ... .. .. .. .... .... .. ... ... .. ... ... .. .... ... ... .. ...... ..... .. ... .. .. .... dne .... ....... ... ... ..... .... ..... .. .. . 
Umeno, pi'fjmenf, podpis) 
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