
 

 

 

 

Úřad práce ČR realizuje projekt 
 

OUTPLACEMENT (OUT) 
 

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176 

Doba realizace: 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023  

 

Projekt Úřadu práce ČR, který pomáhá zaměstnancům i zaměstnavatelům nejen ustát 

koronavirovou krizi, ale také reagovat na změny na trhu práce. Zaměstnanci, kteří jsou 

ve výpovědní době, nebo mají smlouvu na dobu určitou, mají díky němu šanci najít si 

nové místo ještě před ukončením pracovního poměru. 

Zaměstnavatelé si mohou dál udržet dlouholeté pracovníky, pro které by už jinak nebyla 

práce. Budou je moci přeškolit na jinou pozici. Firmy také mohou expandovat a přijímat 

nové zaměstnance, Úřad práce ČR přispívá na jejich mzdy. 

 
Zaměstnavatelům nabízíme: 

• mobilní tým Úřadu práce ČR přímo na pracovišti zaměstnavatele, který pomůže 
s řešením situace 

• pomoc s naplánováním rekvalifikací a vzděláváním zaměstnanců, 

• refundace až 100 % nákladů na mzdy zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání  

• příspěvek na vzdělávání zaměstnanců, a to až 85% nákladů na rekvalifikaci nebo 
školení, 

• příspěvek na mzdu nových zaměstnanců, a to max. 15 000 Kč měsíčně po dobu až 9 
měsíců (vytvořené pracovní místo u nového zaměstnavatele), 

 
Zaměstnancům nabízíme: 

• poradenství a pomoc při hledání nového zaměstnání ještě v průběhu výpovědní doby 
v zájmu co nejrychlejšího nástupu na nové místo, 

• zajištění rekvalifikačních kurzů a vzdělávání v zájmu setrvání na stávajícím místě či 
možnosti hledat uplatnění i v jiných oborech a odvětvích, 

• individuální a skupinové poradenství, poradenské programy, zaměřené na rozvoj 
znalostí a dovedností k nalezení uplatnění 

• příspěvek na mzdu zaměstnance, pokud pro něho zaměstnavatel vytvoří nové 
pracovní místo, 

• příspěvek na cestovní náklady související s účastí na aktivitách projektu nebo na 
hlídání dětí po dobu účasti na aktivách projektu. 

 
Jaké jsou formy podpory? 
Zaměstnanci nebo zaměstnavatelé mohou v rámci projektu využít 6 forem podpory. 

 
Monitoring zaměstnavatelů a výběr účastníků 
V rámci projektu bude probíhat monitoring a poradenství pro zaměstnavatele, a to jak 
monitoring zaměstnavatelů, kteří se chystají propouštět své zaměstnance, tak 
monitoring zaměstnavatelů, kteří deklarují, že budou nové zaměstnance přijímat.  

 

 



 

 

Zapojení účastníků do projektu, vstupní rozhovor a poradenství  
Na základě dat o firmách, které se potýkají s problémy a uvažují o propouštění 
zaměstnanců, budou na půdě firem nebo Úřadu práce ČR realizovány informační 
schůzky, kde budou potencionálním účastníkům zodpovězeny dotazy týkající se aktivit 
projektu a případně i otázky ohledně evidence na Úřadu práce ČR. Cílem schůzek 
bude dosáhnout zapojení účastníků do projektových  aktivit. 

 

Vzdělávací kurz v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a soft skills  
Účastníci projektu budou do této klíčové aktivity zařazováni průběžně dle 
individuálních potřeb a jejich aktuální situace. Snahou bude poskytnout vzdělávací 
kurz (VK) účastníkům bezprostředně po vstupu do projektu, tzn. Ještě v  době jejich 
stávajícího zaměstnání. VK však bude určen nejen účastníkům projektu, kteří jsou 
ještě v zaměstnaneckém poměru, ale i těm, kterým se nepodařilo rychle nalézt vhodné 
pracovní uplatnění a již se registrovali na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání.  

 

Rekvalifikace a vzdělávací aktivity 
Cílem je zabezpečení rekvalifikací a vzdělávacích aktivit pro účastníky projektu dle 
jejich individuálních požadavků a při zohlednění jejich uplatnitelnosti na trhu práce. 
Rekvalifikace se zaměří na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných 
na trhu práce s cílem pomoci účastníkům projektu připravit se na konkrétní pozici 
anebo očekávání na trhu práce a tím zvýšit jejich zaměstnatelnost a zaměstnanost. 
 
Zprostředkování zaměstnání 
Zprostředkování zaměstnání bude v projektu realizováno formou nedotovaných 
pracovních míst nebo pracovních míst, jejichž financování je podpořeno s  využitím 
prostředků poskytnutých z Operačního programu Zaměstnanost. 
 
Doprovodná opatření 
V rámci realizace poradenských aktivit mohou účastníci projektu využívat doprovodná 
opatření. Jedná se např. o proplácení prokázaných cestovních výdajů.   
V odůvodněných případech budou moci účastníci rovněž využít služeb hlídání dětí a 
jiných závislých členů rodiny. 
Účastníkům mohou být dále uhrazeny poplatky za vstupní prohlídky u lékaře, popř. za 
vyšetření nutná ke vstupu do rekvalifikací zabezpečovaných Úřadem práce ČR, 
rekvalifikací zvolených a do zaměstnávání. 
 
Pro koho je projekt určen? (Cílové skupiny projektu) 

• Zaměstnancům s předpokládaným ukončením pracovního poměru z důvodu 
hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel písemně informoval krajskou 
pobočku Úřadu práce ČR. 

• Zaměstnancům, kteří jsou ve výpovědní době. 

• Zaměstnancům, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního 
poměru; 

• Zaměstnancům, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou. 

• Zaměstnancům, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. 

• Zaměstnancům, kteří nemohou či nemohli konat práci pro překážku v práci na straně 
zaměstnavatele uvedenou v § 207 až 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

• Zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr dle ustanovení § 56 zákona                  č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

• Osobám samostatně výdělečně činným, které nemají další zdroj příjmu z výdělečné 
činnosti a plánují ukončení samostatné výdělečné činnosti. 



 

 

• Stávajícím zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědní době nebo je u 
nich předpoklad ukončení pracovního poměru v řádu měsíců. 

• Novým zaměstnavatelům, kteří přijímají propouštěné zaměstnance. 
 

Jak postupovat a kde získat bližší informace? 

Pro zapojení do projektu se musí zaměstnanec zaevidovat na Úřadu práce ČR jako 

zájemce o zaměstnání (ZoZ). Pro evidenci je nutný platný průkaz totožnosti a vyplněná 

Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání, kterou lze získat elektronicky 

(www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-evidence-zajemcu-o-zamestnani) nebo na 

pobočce Úřadu práce ČR. 

Následovat bude podpis Dohody o účasti v projektu ESF a vstupní rozhovor 
účastníka se zaměstnancem úřadu práce, na jehož základě vznikne seznam aktivit , 
které účastník absolvuje. 
 

Zaměstnavatelé mohou požádat o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a 
příspěvek na úhradu mzdových nákladů. 

Zaměstnavatel, přijímající nového zaměstnance (účastníka projektu), může požádat 
o příspěvek na vytvořené pracovní místo. 

Zaměstnavatel, který plánuje hromadné propouštění, je povinen písemně 
informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR podle místa činnosti zaměstnavatele 
(viz § 62 Zákoníku práce). 

Dokumenty pro zaměstnavatele 
 Žádost o příspěvek na vytvořené pracovní místo (288.5kB) 
 Čestné prohlášení - de minimis (82.26kB) 
 Čestné prohlášení - bloková výjimka (77.81kB) 
 Žádost o poskytnutí příspěvku na zabezpečení vzdělávací aktivity a příspěvku na 
úhradu mzdových nákladů (210.5kB) 
 Průzkum trhu (94kB) 
 

Pro více informací se lze obrátit na Kontaktní pracoviště (KoP) ÚP ČR; 
v Pardubickém kraji na níže uvedené zaměstnance KoP:  

Informace pro zaměstnance 

KoP Chrudim Ing. Marcela Vychodilová 950 119 473 marcela.vychodilova@uradprace.cz 

KoP Pardubice    Mgr. Alena Kuldová   950 144 458  alena.kuldova@uradprace.cz 

KoP Svitavy    Ing. Stanislava Nedvědová 950 163 485 stanislava.nedvedova@uradprace.cz  

KoP Ústí n. O.    Mgr. Jaroslava Rollerová  950 172 441 jaroslava.rollerova@uradprace.cz 

Informace pro zaměstnavatele 

KoP Chrudim  Bc. Vladimír Mládek  950 119 410 vladimir.mladek@uradprace.cz 

KoP Pardubice  Ing. Rita Kopová  950 144 325 rita.kopova@uradprace.cz  

KoP Svitavy  Ing. Jana Bělohlávková 950 163 441 jana.belohlavkova@uradprace.cz 

KoP Ústí n. O.  Ing. Ivana Mikulecká  950 172 325 ivana.mikulecka1@uradprace.cz 

  

Podrobnosti o projektu Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné 

telefonní lince 800 77 99 00 nebo na těchto e-mailech: 

https://www.uradprace.cz/documents/37855/2003051/OUT_%C5%BD%C3%A1dost+vytvo%C5%99en%C3%A9+PM_v03.doc/f1cf856c-bf77-fcb5-2aa0-92ff34a3522f
https://www.uradprace.cz/documents/37855/2003051/OUT_%C4%8Cestn%C3%A9+prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+%C5%BEadatele_de+minimis_v02.docx/6c70d6d2-67d1-eebd-1b49-ea4840de34da
https://www.uradprace.cz/documents/37855/2003051/OUT_%C4%8Cestn%C3%A9+prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_blokov%C3%A1+v%C3%BDjimka_v02.docx/99d07980-7e0b-d568-4e2f-707ad7356675
https://www.uradprace.cz/documents/37855/2003051/OUT_%C5%BD%C3%A1dost+o+poskytnut%C3%AD+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku+na+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+aktivitu_v02.doc/e29ed3d2-5576-b434-9f8c-31340e72b01b
https://www.uradprace.cz/documents/37855/2003051/OUT_%C5%BD%C3%A1dost+o+poskytnut%C3%AD+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku+na+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+aktivitu_v02.doc/e29ed3d2-5576-b434-9f8c-31340e72b01b
https://www.uradprace.cz/documents/37855/2003051/OUT_Pr%C5%AFzkum+trhu_v02.doc/459846d7-8170-7b64-5c03-1459462e63ed
mailto:eva.polakova@uradprace.cz
mailto:alena.kuldova@uradprace.cz
mailto:stanislava.nedvedova@uradprace.cz
mailto:jaroslava.rollerova@uradprace.cz


 

 

kontaktni.centrum@mpsv.cz, callcentrum@mpsv.cz. 
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