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Úvod

• Finanční podpora začínajících podnikatelů je politicky významným a v mnoha 
zemích užívaným nástrojem (Acs a kol., 2016; Kersten a kol., 2017). 

• V této studii se specificky zabýváme podporou sebezaměstnávání a 
podnikání u osob registrovaných na Úřadu práce. 

• Mezi aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) v České republice patří i příspěvky 
na založení samostatně výdělečné činnosti (SVČ), tj. finanční podpory pro 
zahájení podnikání a opouštění evidence úřadu práce.

• Cílem této prezentace je diskutovat jejich přínos a empiricky zhodnotit 
dopady tohoto opatření. 
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Teoretické předpoklady I

• Opatření APZ mají za cíl integrovat nezaměstnané na pracovní trh a případně 
též minimalizovat negativní dopady nezaměstnanosti a sociální exkluze  
(Krebs, 2010).

• Hlavním úkolem tzv. aktivačních opatření je tedy pomoci nezaměstnaným 
hledat pracovní uplatnění, motivovat je, udržovat jejich pracovní návyky, 
případně zlepšovat jejich schopnosti, dovednosti a kvalifikaci (Krebs, 2010).

• V počátcích podnikání musí mít budoucí podnikatelé, mimo dobrého 
podnikatelského nápadu, dovedností a znalostí, také dostatek potřebných 
zdrojů, včetně počátečního finančního kapitálu (Beck a kol., 2006)

• Příspěvek na založení samostatně výdělečné činnosti, tak jak je v České 
republice nastaven, pak může nezaměstnaným pomoci překonat zejména 
nedostatek finančních zdrojů pro rozjezd podnikání, ale též i bariéry 
spočívající v nedostatku znalostí a podnikatelského sebevědomí. 
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Teoretické předpoklady II

• U nezaměstnaných osob se může jednat o 
podnikání z nutnosti, kdy zejména při vyšší 
míře nezaměstnanosti někteří nezaměstnaní 
mohou v podnikání najít možnost, jak se 
uplatnit na trhu práce, zajistit si osobní příjem 
a uchovat pracovní návyky. 

• Příspěvek na zahájení podnikatelské aktivity 
může být ale rovněž příležitostí pro 
nezaměstnané, jak dělat to, co je baví a 
způsobem, jak získat větší nezávislost a jak se 
stát svým vlastním pánem. 

• Systematická rešerše osmnácti empiricky 
orientovaných studií ze zahraničí ukazuje, že 
tato aktivační opatření pomáhají podpořeným 
účastníkům snižovat pravděpodobnost další 
nezaměstnanosti (Dvouletý a Lukeš, 2016) . 
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Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa 
za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti (SÚPM-SVČ) I

• SÚPM-SVČ je u nás poskytován od roku 2004 a je právně upraven zákonem o 
zaměstnanosti č. 435/2004, § 113.

• Nezaměstnaní mají možnost získat příspěvek na založení SVČ v maximální 
výši šesti průměrných měsíčních platů v kraji, kde je nezaměstnanost vyšší, 
než celonárodní průměr, a do maximální výše čtyř průměrných měsíčních 
platů v kraji, kde je míra nezaměstnanosti nižší, než je celonárodní průměr. 

• O finální výši příspěvku pak rozhoduje příslušná pobočka Úřadu práce na 
základě zhodnocení písemné žádosti o příspěvek. 

• Po získání příspěvku si pak musí podpoření účastníci udržet podnikatelskou 
aktivitu alespoň po dobu 365 dní, jinak jsou nuceni (mimo zdravotní 
důvody) poskytnutý příspěvek vrátit.

• Specifikem tohoto aktivačního opatření je to, že v momentě, kdy dochází k 
založení podnikatelské aktivity, dochází obdobně jako u jiných typů 
společensky účelných pracovních míst také k opuštění evidence úřadu 
práce.
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Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa 
za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti (SÚPM-SVČ) II

• V porovnání s našimi sousedními státy (Slovenskem, Německem, Polskem i 
Rakouskem), jsou v České republice programy na podporu SVČ využívány 
nejméně často (podpořeno je méně než 1 % nezaměstnaných) a je na ně 
vynakládáno i nejméně finančních prostředků (Dvouletý, 2017). 

• Kupříkladu mezi lety 2012–2015 bylo na podporu SVČ vynaloženo v průměru 
2,4 % z celkových výdajů na APZ (Dvouletý, 2017)

• Podle statistické ročenky trhu práce bylo ke konci prosince 2014 podpořeno 
3 054 osob (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015). 
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Data a Cílenost Programu

• Datový soubor obsahuje informace o 990 694 nezaměstnaných v roce 2014.
• Data pochází ze systému Okpráce.
• Cílenost programu vzhledem k vybraným charakteristikám (pohlaví, věku, 

zdravotnímu stavu, vzdělání, počtu dětí, regionu a předchozí evidenci).
• Analýza realizovaného rozsahu, struktury a cílenosti uvedeného opatření v 

roce 2014 tedy celkově potvrdila, že se jedná o poměrně malé, a přitom z 
hlediska zaměření na určité skupiny uchazečů specifické opatření. 

• Je zaměřeno především na osoby ve středním věku, osoby s určitou vyšší 
úrovní kvalifikace a na osoby v dobrém zdravotním stavu. 

• Nejedná se tedy zjevně o opatření, které by bylo z hlediska pracovního 
uplatnění cíleno k nejvíce znevýhodněným uchazečům. 
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Charakteristiky nezaměstnaných a účastníků SÚPM SVČ v roce 2014 I

8(Poznámka: Index cílenosti je počítán jako poměr mezi podílem podpořených SÚPM SVČ a podílem populace nezaměstnaných.)

Pohlaví (v %) Populace nezaměstnaných Podpoření  
SÚPM SVČ Index cílenosti 

Muži 51,50 48,50 0,94 
Ženy 48,50 51,50 1,06 
Celkem N (= 100 %) 990 694 2 264 × 

Věkové skupiny (v %) Populace nezaměstnaných Podpoření  
SÚPM SVČ Index cílenosti 

Do 18 let 1,35 0,27 0,20 
19–24 let 17,36 12,06 0,69 
25–30 let 15,63 19,26 1,23 
31–36 let 13,97 21,69 1,55 
37–42 let 14,44 21,73 1,50 
43–47 let 9,25 10,64 1,15 
48–53 let 11,09 9,98 0,90 
54–59 let 12,27 4,01 0,33 
Nad 59 let 4,62 0,04 0,01 
Celkem N (= 100 %) 990 694 2 264 × 

Zdravotní stav (v %) Populace nezaměstnaných Podpoření  
SÚPM SVČ Index cílenosti 

Bez zdravotního omezení 78,47 88,43 1,13 
Jiné zdravotní omezení  8,99 4,99 0,56 
OZP –zdrav. znevýhodněná 0,73 0,40 0,55 
ZPS + TZP 0,29 0,27 0,93 
OZP + částečně invalidní 0,01 0,00 0,00 
OZP + plně invalidní 0,00 0,00 × 
Osoba uznaná za dočasně neschopnou práce 0,01 0,00 0,00 
Osoba invalidní - I. Stupeň invalidity  5,51 2,25 0,41 
Osoba invalidní - II. Stupeň invalidity  2,74 0,84 0,31 
Osoba invalidní - III. Stupeň invalidity  0,17 0,09 0,53 
Nezjištěno 3,08 2,74 0,89 
Celkem N (= 100 %) 990 694 2 264 × 

 



Charakteristiky nezaměstnaných a účastníků SÚPM SVČ v roce 2014 II

9
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Charakteristiky nezaměstnaných a účastníků SÚPM SVČ v roce 2014 II
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Analýza programu: Kontrafaktuální dopadová analýza I

• Hlavním principem kontrafaktuální analýzy je porovnání dvou skupin osob 
na základě nejvíce možných přibližných charakteristik v době před 
intervencí a následné srovnání jejich účasti v evidenci úřadu práce po 
vstupu do programu SÚPM SVČ. 

• K dispozici máme informace o jednotlivcích od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2017, 
tedy až tři roky po ukončení programu. Návrat do evidence pak 
kvantifikujeme jednak jako:

• součet délek následujících evidencí, 
• počet následujících evidencí na úřadu práce.
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Analýza programu: Kontrafaktuální dopadová analýza II

• Prvním krokem pro spárování obou skupin je odhadnutí logistického 
regresního modelu, jehož závislá proměnná je binárního charakteru (0/1) a 
značí, zda byl daný jedinec účastníkem programu SÚPM SVČ, či nikoli. 

• Pro párování využíváme všechny dostupné charakteristiky jedinců (pohlaví, 
věk, vzdělání, zdravotní stav, národnost, místo bydliště, předchozí zkušeností 
se SVČ, součet délky předchozích evidencí, předchozí pracovní aktivitu za 
poslední tři roky a situaci na trhu práce v době vstupu do evidence).

• Klíčovou proměnnou je pak datum vstupu do sledované evidence, která 
nám dává možnost obě skupiny postavit na relativně stejný počátek, neboť 
právě v rámci sledované evidence v roce 2014 mohli nezaměstnaní vstoupit 
do programu SÚPM SVČ. 

• Účast v programu pak znamenala pro účastníky odchod z evidence za 
účelem zahájení podnikatelské aktivity (SVČ). Z tohoto důvodu se 
nezaměřujeme na porovnání celkové doby evidence na úřadě práce, 
nicméně zkoumáme pouze návraty do evidence po vstoupení do programu, 
resp. dobu následné evidence až do 31. 3. 2017. 
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Odhady parametrů a směrodatných chyb získaných pomocí logistické 
regrese sloužící k odhadům pravděpodobnostního skóre (Vysvětlovaná 
proměnná – podpořen(a) SÚPM SVČ; 1=Ano, 0=Ne)
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Analýza programu: Kontrafaktuální dopadová analýza III

• Výsledky analýzy jednoznačně prokazují, že účastníci programů SÚPM SVČ 
měli v průměru kratší celkovou délku součtu následujících evidencí a v 
evidenci úřadu práce se následně objevili méněkrát v porovnání s těmi, 
kteří se žádného programu APZ nezúčastnili. Toto zjištění lze považovat za 
pozitivní a zamýšlený dopad tohoto aktivačního opatření. 
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Podrobná analýza účastníků programu I

• Z tabulky 2 vyplývá, že drtivá většina účastníků (91,3 %) se do evidence 
úřadu práce v průběhu analyzovaného období nevrátila. Celkově se do 
evidence vrátilo 115 účastníků programu z 2 264 účastníků. 

• Může být tedy přínosné podívat se blíže na to, jestli se charakteristiky těch, 
kteří se do evidence vrátili, a těch, kteří se do ní nevrátili, nějak liší. 

• Za nejvýznamnější charakteristiky lze označit dobu předchozí evidence před 
vstupem do programu a nejvyšší dosažené vzdělání. 
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Podrobná analýza účastníků programu II

• Za tímto účelem tedy provádíme znovu odhady za pomoci kontrafaktuální 
dopadové analýzy pro jednotlivé stupně dosaženého vzdělání a také pro 
jednotlivé skupiny podle délky předchozí evidence na ÚP.

• Největší dopady měl program na účastníky s nižším středním odborným 
vzděláním, na vyučené s maturitou a vyučené bez maturity. 

• Naopak nejnižší dopady můžeme pozorovat u účastníků s ukončeným 
středním vzděláním bez vyučení a u vysokoškoláků.

• Prezentované odhady ukazují, že efekty na následnou účast v evidenci se 
zvyšují s rostoucí délkou předchozí evidence na úřadu práce.

• Nejsilnější efekty pozorujeme mezi účastníky, kteří v evidenci před účastí v 
programu byli nejčetněji a strávili v ní nejdelší čas.

• Co je ale zajímavé, že splní-li nezaměstnaní požadavky pro účast v 
programu a program dokončí (de facto založí si SVČ), tak může dojít k 
ukončení i jejich dlouhodobé předchozí nezaměstnanosti, a to i v případě, 
že v předchozí evidenci strávili relativně dlouhou dobu a ocitli se v ní 
několikrát. 
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Závěrečné shrnutí I

• Provedená evaluace si kladla za cíl zjistit, do jaké míry se účastníci tohoto 
programu v roce 2014 vrací zpět do evidence úřadu práce ve sledovaném 
období (2014–2017) až tři roky po ukončení programu. 

• Součásti analýzy bylo i zhodnocení cílenosti programu a zjištění, pro jaké 
skupiny dříve nezaměstnaných účastníků je tento málo využívaný program 
vhodným nástrojem pro opuštění evidence úřadu práce.

• Výsledky kontrafaktuální dopadové analýzy ukázaly, že účastníci programů 
SÚPM SVČ měli v průměru podstatně kratší celkovou délku součtu 
následujících evidencí a v evidenci úřadu práce se následně objevili 
méněkrát v porovnání s těmi, kteří se žádného programu APZ nezúčastnili.

• Drtivá většina účastníků (91,3 %) se do evidence úřadu práce v 
analyzovaném období nevrátila. 

• Největší dopady (ve smyslu návratu do evidence úřadu práce) měl program 
na účastníky s nižším středním odborným vzděláním, na vyučené s maturitou 
a vyučené bez maturity. 
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Závěrečné shrnutí II

• Naopak nejnižší dopady můžeme pozorovat u účastníků s ukončeným 
středním vzděláním bez vyučení a u vysokoškoláků. 

• Dále se ukázalo, že nejsilnější efekty jsou mezi účastníky, kteří v evidenci 
před účastí v programu byli nejčetněji a strávili v ní nejdelší čas. 

• Jednou z cílových skupin účastníků programu mohou být na základě 
provedené analýzy absolventi učebních oborů zakončených výučním listem, 
a to s maturitou i bez maturity.

• Program může být vhodnou alternativou pro jistou skupinu nezaměstnaných, 
a to nejen z hlediska návratu do evidence, ale i z pohledu ekonomické 
efektivity. Účastníci musí totiž udržet nově vytvořené pracovní místo 
alespoň po dobu jednoho roku, jinak musí příspěvek na jeho zřízení vrátit. Je 
rovněž vhodné podotknout, že založením SVČ musí noví podnikatelé platit 
sociální pojištění (a případně i daň z příjmu), které jsou příjmem státního 
rozpočtu. 
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Závěrečné shrnutí III

• Nicméně je třeba podotknout, že v rámci provedené evaluace nejsme 
schopni říci nic o ekonomickém statutu a výdělcích nezaměstnaných, o výši 
tržeb z nově založeného podnikání, ani o počtu zaměstnanců.

• Tyto veličiny by jednoznačně měly být předmětem další analýzy, neboť by 
mohly dokreslit celkové dopady tohoto aktivačního opatření. 

• Dále je třeba zmínit, že předmětem analýzy byli účastníci programu v roce 
2014. Analýza účastníků, kteří se programu účastnili v následujících letech, 
bude jistě vhodným námětem budoucích evaluací.
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Děkuji za pozornost.
Čas na otázky a diskusi. 
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