
Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst  

 

Nově vytvořené pracovní místo:  

 

Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru se 

stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny 

týdně, v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se 

jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně.  

V případě např. sezónních pracovníků či kratší stanovené pracovní doby se odpracované 

hodiny za kalendářní rok přepočítávají na ekvivalentní počet pracovníků, tzn. pracovníků se 

stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny 

týdně a v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se 

jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně.  

Období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených pracovních 

míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běží po dobu lhůty 

vázanosti projektu na účel 54. Deklarovaný počet nově vytvořených pracovních míst musí být 

dodržen za každý jednotlivý kalendářní rok v době vázanosti projektu na účel. V případě, že v 

době vázanosti projektu na účel nastane období kratší než celý kalendářní rok, pak bude pro 

výpočet nově vzniklých pracovních míst brána odpovídající poměrná část roku.  

Nedodržení vytvoření a udržení počtu nově vytvořených pracovních míst, které žadatel 

deklaroval do žádosti o dotaci během lhůty vázanosti na účel, je bráno jako porušení 

výběrových kritérií se sankcí C.  

 

Možnosti prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst:  
Vznik nově vytvořených pracovních míst se ve lhůtě vázanosti projektu na účel sleduje buď 

na projekt: režim a) nebo na celý podnik: režim b).  

Do žádosti o proplacení příjemce dotace uvede, podle jakého režimu se rozhodl prokázat 

vznik nově vytvořených pracovních míst. Druh režimu, podle kterého se příjemce dotace 

rozhodl prokazovat vznik nových pracovních míst nelze měnit během lhůty vázanosti projektu 

na účel.  

Režim a) Nově vytvořené pracovní místo vzniklé realizací projektu musí být obsazeno 

zaměstnancem, který nepracoval v době kratší než dvanáct měsíců před datem nástupu do 

zaměstnání, tj. vzniku nově vytvořeného pracovního místa jako zaměstnanec příjemce dotace. 

V pracovní smlouvě zaměstnance musí být uvedeno místo výkonu práce, druh práce a 

stanovená pracovní doba. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci docházky zaměstnanců na 

nově vzniklých pracovních místech.  

Režim b) V případě záměru zaměstnavatele obsadit nově vytvořené pracovní místo vzniklé 

realizací projektu zaměstnancem, který pracuje či pracoval v době kratší než dvanáct měsíců 

před datem vzniku nově vytvořeného pracovního místa jako zaměstnanec příjemce dotace, se 

přílohou k žádosti o proplacení zjišťuje průměrný stav (aritmetickým průměrem) zaměstnanců 

příjemce dotace za posledních dvanáct uzavřených měsíců před předložením žádosti o 

proplacení a jejich následný celkový nárůst a udržení po dobu lhůty vázanosti projektu na 

účel. 

 

54 Žadatel může vytvořit nové pracovní místo kdykoli po podání Žádosti o dotaci na MAS v průběhu realizace 

projektu, ale nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace 


