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Dotace od úřadu práce na mzdové náklady 
(Interpretace I-14) 
 
Obecně není pro vykázání dotace důležité, kdy byla finančně vypořádána, ale rozhodující je okamžik, ve kterém 
se proces jejího schvalování dostane do takové fáze, kdy je její poskytnutí nepochybné. 
Je třeba posoudit každý individuální případ poskytnuté dotace, všechny okolnosti jejího schvalování a 
poskytnutí na základě všech dostupných dokumentů a určit, do jakého období přijetí dotace věcně náleží a kdy 
vznikl nepochybný nárok na přijetí dotace. 
 
V případě příspěvků poskytovaných Úřady práce podle zákona č. 435/2004 Sb. jsou uzavírány dohody, ve 
kterých je vyjádřen závazek Úřadu práce, a proto při splnění dohodnutých podmínek musí být o pohledávce 
účtováno do období vzniku nákladů, které jsou dotovány. 

Příklad 

 
Účetní jednotka ZAZ s.r.o. vyhledala do svého kolektivu, na pozici obráběč CNC kovů, nového zaměstnance, 
který byl uchazečem o zaměstnání na Úřadu práce.  
Před uzavřením pracovní smlouvy účetní jednotka požádala Úřad práce o udělení dotace na Poskytnutí 
příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa.  
Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku (který je spolufinancován ze 
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu) byla mezi společností ZAZ s.r.o. a Úřadem práce podepsána 
29. 8. 202x s tím, že: 

• Úřad práce se zavazuje poskytnout zaměstnavateli příspěvek ve výši vynaložených prostředků na 
mzdy včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, který zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu 
zaměstnance, maximálně však 15 000 Kč měsíčně. Součet poskytnutých měsíčních příspěvků 
nepřekročí částku  

• příspěvek bude poskytován na dobu od 1. 9. 202x do 31. 8. 2020. Skončí-li pracovní poměr v průběhu 
této doby, příspěvek bude poskytován do dne skončení pracovního poměru 

• příspěvek bude vyplácen měsíčně, převodem na účet 
• příspěvek je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zaměstnavatel doloží Úřadu práce výkaz 

Vyúčtování mzdových nákladů – SÚMP vyhrazené 
• zaměstnavatel bude Úřadu práce dokládat výkaz Vyúčtování mzdových nákladů – SÚMP vyhrazené za 

jednotlivé měsíce nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného 
měsíční období. 

 


