Metodický pokyn č. 42
Pravidla zachování nově vytvořených pracovních míst pro výzvy č. 1 – 64 a 91a –
93a
Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s
Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 42, kterým
upravuje pravidla zachování nově vytvořených pracovních míst pro výzvy č. 1 – 64 a 91a –
93a.
Metodika pro zachování nově vytvořených pracovních míst se mění s ohledem na zkušenosti
získané s prvními projekty, které již ukončili realizaci a jsou v době udržitelnosti. Mění se
zejména doklady, kterými se dokládá nárůst pracovních míst a jejich zachování. Příjemce
předkládá různé doklady podle toho, zda dokládá původní stav zaměstnanců, nárůst
pracovních míst nebo zachování vytvořených pracovních míst.
Nově se zejména předkládají mzdové listy zaměstnanců, kteří byli na nová pracovní místa
přijati. Další potřebné doklady si manažeři projektu mohou vyžádat ve všech fázích projektu
v rámci administrativní nebo fyzické kontroly.
S ohledem na znění Smlouvy o poskytnutí dotace se upřesňuje okamžik, kdy je potřeba
vytvořit nová pracovní místa. Ty musí být vytvořena nejpozději jeden rok od ukončení
realizace projektu (příjemce to dokládá nejpozději v první monitorovací zprávě o zachování
udržitelnosti). To znamená, že roční přepočtený stav zaměstnanců musí dosáhnout stanovené
výše nejpozději do 2 let od ukončení realizace projektu.
Upravená pravidla jsou uvedena v příloze č. 1 a schválením metodického pokynu se stávají
součástí Pokynů pro žadatele pro danou výzvu. Upravená pravidla budou zároveň
reflektována v Pokynech pro žadatele a příjemce pro následující výzvy.

Metodický pokyn č. 42 byl schválen Výborem Regionální rady dne 2. května 2011 usnesením
č. 11-21/2011/VRRSČ s platností od 3. května 2011
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Příloha 1: Pravidla zachování nově vytvořených pracovních míst
IV.1.6 Pravidla zachování nově vytvořených pracovních míst
Pokud projekt vytvoří nová pracovní místa, uvede žadatel tuto informaci v Žádosti o poskytnutí dotace
(a kvantifikuje prostřednictvím indikátoru). Závazek vytvoření indikátorem stanoveného počtu nově
vzniklých pracovních míst je součástí Smlouvy o poskytnutí dotace (nová pracovní místa se vykazují
pouze pokud se k jejich vytvoření žadatel zaváže ve Smlouvě). Nositelem nově vzniklých pracovních míst
může být příjemce, partneři projektu a provozovatelé vzniklé investice. Pracovní místa však musí
vzniknout v přímé souvislosti s projektem.
Příjemce je povinen vytvořit nová pracovní místa nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace projektu.
Pracovní místa vzniklá v souvislosti s projektem musí být zachována po celou dobu udržitelnosti projektu, aby
příjemce neohrozil proplacení dotace nebo ji nemusel vrátit. Případný pokles počtu jiných pracovních míst
(nesouvisejících s projektem) musí příjemce zdůvodnit a doložit, že se nejedná o pracovní místa související
s podpořeným projektem.
Do celkového počtu nových pracovních míst se mohou započítat i částečné úvazky (výpočet viz níže) a dohody o
pracovní činnosti, ale nelze započítávat dohody o provedení práce.
Postup výpočtu nových pracovních míst
Postup výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců vychází z § 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého
a středního podnikání ve znění pozdějších předpisů.
Přepočtený počet zaměstnanců se zjistí jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci
příjemce, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a
pracovní neschopnosti, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového fondu pracovní
doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu.
Celkový fond pracovní doby za sledovaných dvanáct měsíců se vypočítá následovně:
a)

sečtěte všechny pracovní dny ve sledovaném období;

b)

součet vynásobte osmi (pracovní doba).

Např. celkový fond pracovní doby za leden až červen 2004: 128 x 8 = 1024 (lze zjistit z plánovacího
kalendáře).
Příklad
Tabulka obsahuje údaje o všech zaměstnancích včetně sezónních s jejich skutečně odpracovanými hodinami
za prvních šest měsíců roku 2004. Pracovníci A, B a C jsou ve stálém pracov ním poměru, pracovník D je
sezónní a byl zaměstnaný v lednu, únoru a březnu.
Počet skutečně odpracovaných hodin podle zaměstnanců
Pracovník

Odpracované
hodiny

Dovolená

Překážky
v práci

Pracovní
neschopnost

Součet

A

1 024

0

0

0

1 024

B

944

80

0

0

1 024

C

856

160

8

0

1 024

D

512

0

0

0

512

Celkem
Přepočtený evidenční stav činí 3584 : 1024 = 3,5.

3 584
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Prokazování nově vzniklých pracovních míst
Prokazování nově vzniklých pracovních míst probíhá na základě porovnání přepočteného stavu zaměstnanců
před a po realizaci projektu, dále se kontroluje zda jsou pracovní místa zachována po celou dobu udržitelnosti.
Nová pracovní místa musí být vytvořena nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace projektu (tzn. že
roční přepočtený stav zaměstnanců musí dosáhnout stanovené výše nejpozději do 2 let od ukončení realizace
projektu). Pracovní místa se uvádí v rozlišení na muže a ženy.
Původní stav zaměstnanců
V prvním monitorovacím hlášení či monitorovací zprávě (podle toho, co nastane dříve) uvede příjemce
přepočtený stav zaměstnanců za období dvanácti kalendářních měsíců, které předcházely datu zahájení realizace
projektu, popř. za dvanáct kalendářních měsíců předcházejících době vytvoření prvního pracovního místa
souvisejícího s projektem.
Příjemce doloží:



přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce;
přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců ostatních subjektů (v případě, že u nich v souvislosti s
projektem dojde k vytvoření nových pracovních míst);

Stav zaměstnanců po vytvoření nových pracovních míst
Po vytvoření pracovních míst příjemce v následující monitorovací zprávě nebo nejpozději v první monitorovací
zprávě o udržitelnosti doloží:






přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce za 12 kalendářních měsíců předcházejících
měsíci, v kterém je předložena monitorovací zpráva;
přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců ostatních subjektů za 12 kalendářních měsíců
předcházejících měsíci, v kterém je předložena monitorovací zpráva (v případě, že u nich v souvislosti s
projektem dojde k vytvoření nových pracovních míst);
pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti
s projektem (pokud na nová pracovní místa byli převedeni stávající zaměstnanci, tak rovněž pracovní
smlouvy nových zaměstnanců přijatých na místa převedených zaměstnanců);

Zachování nově vytvořených pracovních míst v době udržitelnosti
V každé monitorovací zprávě o udržitelnosti příjemce doloží zachování nově vytvořených pracovních míst.
Příjemce předkládá:






přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce za 12 kalendářních měsíců předcházejících
měsíci, v kterém je předložena monitorovací zpráva;
přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců ostatních subjektů za 12 kalendářních měsíců
předcházejících měsíci, v kterém je předložena monitorovací zpráva (v případě, že u nich v souvislosti s
projektem dojde k vytvoření nových pracovních míst);
pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti
s projektem (pokud příjemce pracovní smlouvy a náplně předložil již v některé z minulých
monitorovacích zpráv, stačí doložit čestné prohlášení, že pracovní a náplně jsou shodné s dříve
předloženými);

Manažeři projektu si pro ověření vytvoření nových pracovních míst mohou v rámci administrativní nebo fyzické
kontroly ve všech fázích projektu vyžádat další potřebné podklady.
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DOPORUČENÍ
Nová pracovní místa jsou významným ukazatelem naplňování cílů ROP NUTS 2 Střední Čechy a také důležitým
hodnoticím kritériem. Pokud se příjemce zaváže k jejich vytvoření, musí kontrolním orgánům doložit jejich
vznik a zachování. Pokud se vytvářejí nová pracovní místa u provozovatelů investice podpořené dotací z ROP
NUTS 2 Střední Čechy, měl by si příjemce ve smluvních dokumentech s partnerem či provozovatelem investice
dostatečně zajistit vytvoření a udržení nových pracovních míst včetně zakotvení povinnosti poskytnout příjemci
veškeré povinné doklady ke kontrolám nových pracovních míst ze strany kontrolních orgánů tak, aby příjemce
mohl plnění svých závazků náležitě prokázat.

