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Jak stávající uspořádání ovlivňuje pružnost výkonu 
agend, které pod vámi řízenou organizaci spadají?
Během uplynulých let, zejména v počátcích, kdy 

Úřad práce ČR přecházel k centrálnímu řízení, bylo 
mimo jiné nutné zavést standardizované postupy v rám-
ci celé republiky na každém z téměř 500 kontaktních 
pracovišť. Jde o jeden z klíčových subjektů veřejné sprá-
vy, pokrývá potřeby osob napříč celou populací. I když 
byl historicky koncipován jako kontaktní, zaměřuje se 
v současné době zejména na zajištění dostupnosti po-
skytovaných služeb pro klienty v online prostředí, jehož 
význam zdůraznila pandemie.

V čem spočívají aktuální činnosti této instituce 
ve vztahu k pracovnímu trhu? 
Jedním z prioritních poslání je zprostředkovat za-

městnání. Jsme tu pro ty, kteří jsou aktuálně bez prá-
ce, právě ji ztrácejí či ji chtějí změnit. Zvýšenou péči 
nabízíme skupinám uchazečů, jimž bariéry – například 
neaktuální kvalifikace, nedostatečná praxe, nízký nebo 
vyšší věk, zdravotní stav, péče o malé děti nebo osobu 
blízkou – brání ve vstupu na pracovní trh. Specifické 
služby nabízíme klientům prostřednictvím evropských 
projektů. Ty jsou určeny různým cílovým skupinám 
a důrazně reagují na jejich osobité potřeby. Pomáhá-
me s pracovním uplatněním nejen na otevřeném trhu 
práce, ale podporujeme zaměstnanost také prostřed-
nictvím finančních příspěvků na pracovní místa, jako 
jsou veřejně prospěšné práce nebo společensky účelná 
pracovní místa. Významnou roli zde sehrává finanční 
podpora pracovních míst pro osoby se zdravotním po-
stižením jak na chráněném, tak na volném trhu práce. 
A může pomoci i při rozjezdu podnikání či s výběrem, 
zajištěním a úhradou vhodné rekvalifikace. Pomáháme 
lidem nejen v podpoře zaměstnanosti, ale také pro-
střednictvím nepojistných sociálních dávek. Měsíčně 
zpracováváme zhruba 1,5 milionu dávek v celkovém 
objemu téměř osm miliard korun. Řešíme potřeby osob 
i rodin v různých životních situacích. Nabízíme pomoc-
nou ruku i tehdy, když je zaměstnavatel v insolvenci 
a nemá prostředky na výplatu mezd zaměstnancům.

Můžete zmínit činnost v rámci zahraniční zaměst-
nanosti?
Projekt EURES je celoevropská síť usnadňující volný 

pohyb pracovníků všech unijních zemí a ještě také Švý-
carska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Naše republi-
ka se do tohoto systému zapojila současně se vstupem 
do Evropské unie. Nyní je EURES plně integrován do 
veřejných služeb zaměstnanosti, je tedy pevnou součás-
tí agendy Úřadu práce ČR. Zájemcům pomáhá najít za-
městnání v evropských zemích, zaměstnavatelům získat 
zaměstnance z celé Evropy. 

Jak spolupracujete se zaměstnavateli? 
Nabízíme jim spolupráci při obsazování volných 

míst, dle jejich požadavků jim doporučujeme vhod-
né uchazeče a pořádáme výběrová řízení. Zajišťuje-
me také další vzdělání zaměstnanců podle potřeb 
zaměstnavatelů nebo poskytujeme příspěvek na 
pracovní místa. V případě hromadného propouštění 
jsme připraveni zřídit mobilní poradenské pracoviště 
přímo v prostorách firmy. V tomto ohledu intenzivně 
spolupracujeme také se Svazem měst a obcí, se Sdru-
žením tajemníků městských a obecních úřadů, nestát-
ními neziskovými organizacemi nebo třeba veřejným 
ochráncem práv.

rozhovor

Letos tomu bylo deset let, co vznikl jednotný Úřad práce České republiky. 
Je organizační složkou státu a jeho zaměření se dotýká velké části obyvatel. 
Generální ředitel přibližuje nejen postavení a činnosti této instituce, ale také jak 
zvyšuje bezpečnost zaměstnanců i klientů. 

Viktor Najmon: Chceme být 
moderním úřadem 21. století

Jiří
Chum

K nejúspěšnějším 
preventivním projektům 
patří program 
Asistent prevence 
kriminality. Jeho cí lem 
je řešení problémů 
v sociálně vyloučených 
lokalitách. 
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rozhovor

Podílíte se na vzdělávání a rekvalifikacích osob na 
trhu práce? 
Ano, poradenství je jednou z klíčových služeb, kterou 

nabízíme svým klientům zdarma. Dotýká se zejména 
volby či změny povolání, pomoci s rekvalifikacemi. Úřad 
práce ČR může financovat plně nebo částečně tři varian-
ty rekvalifikací – ty, které zabezpečuje prostřednictvím 
veřejné zakázky, zvolené rekvalifikace a poslední varian-
tou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kterým hrozí ztráta 
stávajícího zaměstnání. Naši zaměstnanci průběžně ko-
munikují se zaměstnavateli a místními samosprávami 
a monitorují vývoj a potřeby trhu práce tak, aby nabídka 
rekvalifikací odrážela potřebu praxe. V současné době se 
ještě více zaměřujeme na podporu zejména zvolených 
rekvalifikací. Právě tento nástroj aktivní politiky zaměst-
nanosti umožňuje operativně reagovat na aktuální po-
třeby zaměstnavatelů a výrazně zvyšuje šance na pracov-
ní uplatnění absolventů kurzů.

Bezdoplatkové zóny jsou od září minulostí, lidé mo-
hou žádat o dávku. Zaznamenali jste zvýšený zájem 
o doplatky na bydlení ze sociálně vyloučených lokalit?
Aktuálně za říjen 2021 evidujeme v České republice 

442 doplatků na bydlení, které by nebylo možné přiznat 
před rozhodnutím Ústavního soudu, jehož prostřednic-
tvím došlo ke zrušení takzvaných bezdoplatkových zón. 
Tedy opatření obecné povahy. Jen pro představu: v loň-
ském roce náš úřad vyplatil 393 210 doplatků na bydlení 
v objemu 1,6 miliardy korun. 

Dostává se odpovídající podpory osobám, které se 
ocitnou v nouzi? Nejnověji třeba ty, které jsou ohroženy 
důsledky energetické krize?
Jsme správním úřadem, proto musíme vždy postu-

povat v souladu s platnou legislativou. Lidem, kterým 
po změně dodavatele energií výrazně vzrostly výdaje 
a nemají dostatek finančních prostředků na úhradu zá-
kladních potřeb, nabízíme pomoc prostřednictvím ně-
které z nepojistných sociálních dávek.

Reagujete na nárůst flexibilních forem zaměstnávání? 
Bere se už více v úvahu například práce ze vzdále-
ného místa? 
Ano, práci v této formě aktivně podporujeme. Tady 

bych zmínil mimo jiné projekt Podpora forem flexibilní-
ho zaměstnávání, zkráceně FLEXI. Jedná se o komplexní 
balíček aktivit, jehož hlavním cílem je podpořit sladění 
rodinného a pracovního života, mezigenerační solidaritu 
na trhu práce a generační výměnu zaměstnanců. V tomto 
projektu nabízíme pomoc také zaměstnavatelům v po-
době finančních příspěvků na mzdy nových i stávajících 
zaměstnanců v případě sdíleného pracovního místa, 
o které se dělí dva a více zaměstnanců, a prostřednictvím 
generačního tandemu. Třetí možností je příspěvek na 
zapracování poskytovaný v případě přijetí dlouhodobě 
evidovaného uchazeče o zaměstnání. 

Úřad práce ČR už několik let přispívá ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra na podporu zaměstnanosti 
asis tentů prevence kriminality. 
Ano, tato spolupráce funguje dlouhodobě a velmi dob-

ře, na základě společného Memoranda o vzájemné spolu-
práci, které navazuje na projekt, jenž v letech 2010–2014 
realizovaly samosprávy. K nejúspěšnějším preventivním 
projektům patří program Asistent prevence kriminality. 
Jeho cílem je řešení problémů v sociálně vyloučených lo-
kalitách. Kromě toho, že nabízí dlouhodobě nezaměstna-
ným uchazečům vyšší šance na pracovní uplatnění, zajiš-
ťuje větší bezpečnost a veřejný pořádek. V praxi to funguje 
tak, že vybraný asistent je po základní profesní přípravě 
zaměstnán u obecní policie obce a podílí se na zvýšení 
bezpečnosti nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale 
v celé obci. Asistenty tak můžeme najít třeba u škol či na 
obecních a dalších úřadech. Řeší především komunika-
ci s občany, drobnou administrativu a uvolňují tak ruce 
městským strážníkům k jiným činnostem. Přispíváme na 
podporu zaměstnanosti Asistentů prevence kriminality 
už od roku 2013. Jen za posledních šest let na tuto pozi-
ci nastoupilo bezmála 1 300 uchazečů o zaměstnání. Za 
uvedené období jsme poskytli zaměstnavatelům na mzdy 
asistentů 266 milionů korun.

Kam se mohou obce obracet se žádostí o poskytnutí 
asistentů prevence kriminality?
Nejjednodušší je obrátit se na příslušné kontaktní pra-

coviště Úřadu práce a domluvit se na spolupráci. Prostřed-
nictvím svých regionálních pracovišť a konzultantů pak vy-
tipují obě strany vhodné lokality a dle znalosti konkrétního 
regionu vypracují seznam požadavků, které by měl takový 
asistent splňovat. My vyhledáme v evidenci vhodné kandi-
dáty, kteří absolvují výběrové řízení na takové místo.

Už několik let se snažíte zvýšit bezpečnost zaměst-
nanců i klientů. Jaká opatření zavádíte?
Zajištění bezpečnosti zaměstnanců považuji za 

opravdu významnou prioritu. Postupně naše pracoviště 

Počínaje lednem 2025 
budou mít všichni 
občané republiky právo 
na poskytnutí služby 
v digitální podobě a stát 
bude mít povinnost jim 
tyto služby digitálně 
poskytnout. 
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rozhovor

foto:
Úřad práce ČR

vybavujeme kamerovými systémy, úzce spolupracuje-
me s Policií České republiky. Zároveň ale musíme dbát 
na proklientský přístup a umožnit veřejnosti, aby své 
záležitosti mohla vyřídit v příjemném prostředí. Zajiště-
ní bezpečnosti zohledňujeme při rekonstrukci či výstav-
bě nových budov. A v maximální možné míře využíváme 
i nových technologií. Bezpečnost zvyšují pravidelné 
návštěvy městské a státní policie. Zaměstnanci úřadu 
procházejí psychologickou přípravou, aby věděli, jak 
jednat s klienty v konkrétní situaci. 

Kvůli čemu jsou lidé na pracovištích Úřadu práce 
nejvíce agresivní?
Mezi hlavní důvody, které vedou k napadání za-

městnanců, patří například nespokojenost s výplatním 
termínem, s výší dávek či jejich nevyplacením v hoto-
vosti, nepřiznáním dávky či podpory v nezaměstnanos-
ti nebo se zákonným sankčním vyřazením z evidence 
uchazečů o zaměstnání. Velkou roli hrají v tomto ohle-
du také exekuce. Nejčastějšími terči slovního a fyzické-
ho napadání ze strany klientů jsou pracovníci hmotné 
nouze. Dochází k nim ale i v oblasti zaměstnanosti 
a státní sociální podpory. Z 99 procent působí na těch-
to postech ženy, které jsou verbálně napadány velmi 
ponižujícím a hrubým způsobem. V tomto ohledu je 
nutné upozornit na to, že jsme povinni vždy postupo-
vat v souladu s platnou legislativou. Mezi regiony, kde 
dochází k incidentům nejčastěji, patří Ústecký a Morav-
skoslezský kraj. Stoupá i počet útoků, kdy jsou klienti 
pod vlivem alkoholu či návykových látek. Měsíčně jde 
o několik desítek takových případů. Pro ilustraci – za 
celý loňský rok evidujeme 458 incidentů, podáno bylo 
38 trestních oznámení. Od ledna do konce října 2021 
došlo k 466 incidentům. Jen v říjnu jich bylo 67. Práce 
v „první linii“ je velice náročná. Pro její výkon je tře-
ba nejen dokonalá orientace v dané problematice, ale 
také značná dávka empatie či asertivity. Osobně si prá-
ce těchto kolegů a kolegyň velmi vážím. 

Jaké nástroje považujete za ideální pro usnadnění 
služeb občanům? 
Už před pandemií jsme kladli důraz na proklientský 

přístup, což mimo jiné v praxi znamená „polidštění“ 
agendy a informací určených klientům, i když to s ohle-
dem na obrovský zásah a složitost zákonných norem není 
vždy jednoduché. Nabízíme možnost vyplnění žádostí 
o nepojistné sociální dávky, zprostředkování zaměstná-
ní nebo třeba podporu v nezaměstnanosti z pohodlí do-
mova. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou 
k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Žádosti je tedy možné podávat elektro-
nicky – datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným 
elektronickým podpisem, prostřednictvím pošty s vlast-
noručním podpisem nebo je odevzdat během úředních 
hodin na podatelně příslušného kontaktního pracoviště. 
Abychom ještě více zjednodušili proces vyplňování žá-

dostí, umístili jsme na svých webových stránkách a Face-
booku i Instagramu návodné videospoty. K dispozici je 
rovněž virtuální asistent a operátoři call centra, využívá-
me i inzerci v médiích.

V čem může podpořit činnosti Úřadu práce ČR digi-
talizace veřejné správy?
Především v měsících lockdownu se naše pracoviště 

veřejnosti uzavřela, s klienty jsme mohli komunikovat 
jen na dálku. Velmi to naši práci rozvinulo, potvrdilo se 
to například ve zpracování žádostí v programu Antivi-
rus. V tuto chvíli nás čeká výzva, kterou je zákon o prá-
vu na digitální služby. Vnáší do vztahu mezi klientem 
a státem zcela nový rozměr. Počínaje lednem 2025 bu-
dou mít všichni občané republiky právo na poskytnutí 
služby v digitální podobě a stát bude mít povinnost jim 
tyto služby digitálně poskytnout. V praxi se tato změ-
na samozřejmě dotkne i našich klientů. Musíme tedy 
pokračovat v propojení agendových systémů a spisové 
služby, aby bylo možné zavést elektronické spisy a zajis-
tit komfort ve vzájemné komunikaci nejen pro klienty, 
ale i pro naše zaměstnance. Na splnění všech cílů aktiv-
ně spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí jakožto správcem IT systémů. 

Jaká je vaše vize Úřadu práce ČR v tomto desetiletí? 
Jaké agendy přibudou?
Shrnuji, že zřejmě největší výzvou pro nás je mo-

dernizace a zajištění dostupnosti veškerých služeb 
v online prostředí. Zároveň klademe velký důraz na 
proklientský přístup, užší spolupráci s partnery v regi-
onech, účinné poradenství a další vzdělávání klientů 
podle požadavků zaměstnavatelů. Pro kvalitní služby 
je klíčová také personální stránka úřadu, zvýšení bez-
pečnosti pracovníků v „první linii“ a využití motivač-
ních nástrojů, například zřizování dětských skupin 
či jeslí pro děti zaměstnanců. Cílem je zajistit, aby 
Úřad práce ČR byl efektivním správním úřadem, jehož 
prostřednictvím stát realizuje politiku zaměstnanosti 
a řádnou výplatu nepojistných sociálních dávek. Jinak 
řečeno: moderním úřadem 21. století. ■


