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N E W S L E T T E R  P R O  Z A M Ě S T N A V A T E L E

Evropská komise schválila dne 3. června 2022
Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+).
První výzvy v rámci tohoto programu pro období
2021-2027 mohou být spuštěny. MPSV, jež                                                                                                  
je řídícím orgánem tohoto programu, je může
vypisovat až do celkové výše 46 miliard korun.
Program je zpravidla zaměřen na pomoc                                                                                                  
a podporu ohrožených lidí v této nelehké době. 

OPZ+ navazuje na končící Operační program
Zaměstnanost. Oproti minulému období je sice
rozpočet programu zhruba o 28 miliard nižší,
příjemci se však v novém období mohou těšit                                                                                                  
na jednodušší a flexibilnější pravidla.                                                                                                  
Ta zahrnují například širší využití
zjednodušených metod vykazování, jako jsou
nepřímé náklady, paušální sazby nebo jednotky. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

E v r o p s k á  k o m i s e  s c h v á l i l a
O p e r a č n í  p r o g r a m
Z a m ě s t n a n o s t  p l u s

 

Vážení zaměstnavatelé,
v návaznosti na naši spolupráci, jakožto s důležitými partnery v oblasti slaďování, jsme pro Vás
připravili newsletter, který Vám bude pravidelně přinášet přehled aktuálních informací                  
a důležitých webových odkazů týkajících se nejen dopadů pandemie COVID-19, ale i dalších
aktuálních témat. Chápeme, že Vaše situace je složitá a nejistota dalšího vývoje tíživá a proto
věříme, že tento newsletter přispěje k lepší informovanosti a orientaci v opatřeních, která vláda
ČR již schválila či připravuje. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vás srdečně
zve na pátý ročník konference Fórum rodinné
politiky, který se uskuteční ve dnech                  
23. – 24. června 2022 v prostorách Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně.  

Letošní Fórum rodinné politiky bude koncipováno
jako tzv. participativní konference, díky čemuž
bude ještě více prostoru věnováno dialogu nad
aktuálními tématy rodinné politiky. Zástupci
veřejných institucí a samosprávy, sociální partneři,
zaměstnavatelé, zástupci neziskových organizací                  
a další účastníci konference budou v rámci                  
10 panelů diskutovat dlouhodobé výzvy české
společnosti, jako je slaďování rodinného                  
a pracovního života, podpora mladých rodin                  
s dětmi, ohrožení rodin chudobou či podpora
seniorů a mezigeneračních vztahů. 
 
Více informací naleznete ZDE.

P á t ý  r o č n í k  k o n f e r e n c e  F ó r u m
r o d i n n é  p o l i t i k y  s e  l e t o s

u s k u t e č n í  v e  Z l í n ě

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_OPZ%2B_08062022+%281%29.pdf/b69fb74a-9f7b-4c25-328e-c4636211c13f
https://www.subscribepage.com/forumrodina2022


Ve středu 1. června 2022 schválila vláda na svém jednání jednorázový příspěvek na dítě ve výši
5000 Kč. Příspěvek reaguje na současnou situaci rodin s dětmi, které pociťují dopady rostoucích cen
energií, potravin i dalších základních potřeb. 

Příspěvek by se mohl týkat zhruba 1,6 milionu dětí. Bude vyplacen každému oprávněnému dítěti,
které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let. O peníze mohou žádat i rodiče dětí, které se narodí od srpna
do konce letošního roku. Za rodiče se pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek považují nejen
biologičtí rodiče, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče. 

Podmínkou získání nároku na příspěvek je kromě věku dítěte celkový příjem domácnosti, tedy
rodičů, který v roce 2021 nesmí přesáhnout 1 milion korun hrubého. Za příjem budou považovány
příjmy evidované Českou správou sociálního zabezpečení a příjmy z podnikání zaznamenané                   
v daňových přiznáních, např. i z pronájmu nemovitostí. Rodiče je nebudou nijak prokazovat, jejich
výši uvedou v čestném prohlášení.

 
Vláda na svém jednání mimo jiné také schválila:

Podporu částečných úvazků
Zjednodušení administrace příspěvku na bydlení

Větší flexibilitu rodičovského příspěvku
Podporu pro pěstouny

Vláda schválila jednorázový příspěvek na dítě

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Podpora částečných úvazků

Dalším opatřením souvisejícím s energetickou
krizí je v rámci rodinného balíčku podpora
částečných úvazků. Navrhovaný zákon zavádí
slevu na pojistném na sociální zabezpečení                                                                        
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro
zaměstnavatele ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích
základů zaměstnanců, za které bude sleva náležet.
Sleva se vztahuje na uzavřené zkrácené úvazky                                                                                             
v rozsahu 8 až 30 hodin týdně s určitými
skupinami zaměstnanců.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_prispevek_5tisic_vlada_24052022+fin.pdf/24d91dfd-3bf3-dfbb-16f6-12c4c0fef667


Prodloužení termínu pro získání evropských dotací na dětské
skupiny

Veškeré informace  k výzvě č. 141 pro ČR naleznete ZDE a k výzvě č. 142 pro Prahu ZDE.

SV prodlužuje termíny pro získání evropských
dotací na dětské skupiny. Žádosti do výzev pro
předkládání projektů v Operačním programu
Zaměstnanost na Vytvoření kapacit nových
dětských skupin v ČR (výzva č. 141)                                                                                                 
a v Praze (výzva č. 142) lze podávat                                                                                                 
až do 30. června 2022. MPSV tak reaguje                                                                                                 
na odezvu žadatelů a zvýšenou poptávku                                                                                                 
po umístění dětí do zařízení předškolní péče.
Dotace tak umožní vybudování nových
dětských skupin, které by měly zahájit svůj
provoz už na podzim letošního roku. Výzvy
jsou příležitostí i pro dosavadní provozovatele
mikrojeslí, jak získat finance na transformaci
zařízení na dětské skupiny. K 1. 6. 2022 již
bylo podáno 76 žádostí, z celkové alokace 400
milionů korun ještě zbývá přes 280 milionů
korun v obou výzvách.

Nově elektronická komunikace s Úřadem práce ČR
prostřednictvím Mobilního klíče eGovernmentu

Každé čtvrtletí dokládají příjemci příspěvku                                                                                                 
na bydlení, přídavku na dítě a zvýšeného
příspěvku na péči příjmy a uhrazené náklady                                                                            
na bydlení za předchozí kvartál. Momentálně                                                                                                 
se jedná o podklady za 2. čtvrtletí letošního
roku. Tato povinnost ale neznamená, že klienti
musí trávit čas ve frontách. Podklady pro
vyhodnocení nároku na výše uvedené dávky                                                                                           
je možné zaslat elektronicky, např. přes
Identitu občana (mj. bankovní identitu                                                                                                
či Mobilní klíč eGovernmentu). Nově                                                                                                
si zájemci mohou zřídit mobilní klíč na všech
krajských pobočkách ÚP ČR u přepážek
označených logem Czech POINT. Tuto možnost
mohou využít všichni klienti ÚP ČR, včetně
občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou.

Více informací naleznete v tiskové zprávě
ZDE.

https://www.esfcr.cz/vyzva-141-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-142-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-141-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-142-opz
https://www.uradprace.cz/documents/37855/2602597/TZ_dokladani_prijmu_SSP_cerven2022.pdf/fc6b8d49-cf05-0ae3-8143-48887c220654


 
MPO vyhlašuje I. Výzvu Digitální podnik a I. výzvu Virtuální

podnik

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje
výzvy na podporu digitalizace podniků. Žádosti
mohou podnikatelé podávat od 16. června                                                                                        
do 16. září 2022. Na obě výzvy má ministerstvo
v rámci Národního plánu obnovy připraveno
více než 4 miliardy korun, které je nutné
proinvestovat do roku 2025.

Cílem je podpora zvyšování digitální úrovně
podniků působících na českých trzích
prostřednictvím podpory nákupu a zavádění
pokročilých nevýrobních digitálních
technologií. Ty pomohou zajistit výrazný posun
v digitalizaci díky podpoře automatizace,
digitalizace dat a efektivnějšího propojení                                                                                                
a řízení firemních procesů. Výzvy jsou
vyhlašovány v rámci komponenty                                                                                                
č. 1.5 Digitální transformace podniků.

„Newsletter pro zaměstnavatele" vznikl v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů
reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Dotazník zaměřený na finanční inovace v České republice

Ministerstvo financí České republiky v květnu zahájilo projekt, jehož cílem je podpořit potenciál
finančních inovací a využití dat ve finančních službách v České republice.

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu (TSI)                    
a realizován Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s Generálním
ředitelstvím Evropské komise pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM).

Výsledkem projektu bude studie k využití dat ve finančních službách, k otevřeným financím                    
a k analýze vhodné podoby regulatorního sandboxu v České republice. Studii vypracuje Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která bude vycházet i z odpovědí respondentů v dotazníku                    
z českého finančního trhu. Dotazník je možné vyplnit do konce června 2022.

K problematice otevřených financí je možné se vyjádřit i v aktuálních konzultacích Evropské
komise k druhé směrnici EU o platebních službách a v konzultaci zaměřené přímo na open finance,
která je otevřená do 5. července 2022.

Více informací naleznete ZDE.

Výzva Digitální podnik je vyhlášena v souladu                   
s novou regionální mapou, kde míra podpory
může v některých regionech dosáhnout až 60 %                   
z celkových způsobilých výdajů. Tato výzva                   
je zaměřena na větší komplexnější projekty
digitalizace. Mohou žádat jak výrobní podniky,
tak podniky poskytující služby.

Výzva Virtuální podnik se zaměřuje na menší
projekty. Nově mohou žádat i firmy z hlavního
města Prahy. Míra podpory je stanovena podle
velikosti podniků od 20 % do 40 %.

Z obou výzev mohou žádat všechny podniky
bez ohledu na jejich velikost. Realizace
projektů je omezena maximálně na dvě etapy.

https://www.facebook.com/rodinyvkrajich
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/
mailto:workshopkrp@gmail.com
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vice-nez-4-miliardy-korun--mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-digitalni-podnik-a-i--vyzvu-virtualni-podnik--268094/
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/inovace-na-financnim-trhu/aktuality/2022/ministerstvo-financi-zahajilo-projekt-na-47453
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/inovace-na-financnim-trhu/aktuality/2022/ministerstvo-financi-zahajilo-projekt-na-47453
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCqzuMXI9f4YcJtgsqtchslst2CDeXLGyu6r_lbgWCwYFlSQ/viewform
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2022-open-finance-consultation-document_en.pdf
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/inovace-na-financnim-trhu/aktuality/2022/dotaznik-zamereny-na-financni-inovace-v-47755

