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ANALÝZA DOPADŮ REALIZACE PRODUKTIVNÍ INVESTICE  

NA TRH PRÁCE 

Část A – Identifikace produktivní investice1 

Název investice  

Nositel investice  

Místo realizace (ORP)  

Období realizace   

Předpokládané náklady 

(celkem v Kč) 

 

Stručný popis předmětu investice 

Uveďte stručný popis investice (místo, stávající situace, poptávka/potřeby po výstupech projektu – 

infrastruktura/zařízení, které má být vybudováno, technologie, očekávané výstupy). Pokud je to možné, 

uveďte očekávané náklady na konkrétní části projektu. 

Text nositele projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Odst. 16 Návrhu Nařízení EP a Rady EU 2020/0006 (COD), kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci: Produktivní 

investice by měly být chápany jako investice do fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo 

poskytování služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu a k zaměstnanosti. V případě podniků jiných než malé a střední 

podniky by produktivní investice měly být podporovány pouze tehdy, pokud jsou nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních míst 

v důsledku transformace tím, že vytvoří nebo ochrání významný počet pracovních míst, a pokud nevedou k přemístění podniku 

nebo z něj nevyplývají. 
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Část B – Dopad investice na zaměstnanost 

Stávající počet zaměstnanců na plný úvazek (FTE) v organizaci nositele projektu (je-li relevantní): 

V případě, že se projekt týká stávající organizace, uveďte podrobnosti o současném počtu a typech 

pracovních míst v organizaci. Zejména je třeba uvést následující údaje: 

• Průměrný počet pracovních míst na plný úvazek za posledních 12 měsíců. 

• Rozdělení FTE mezi hlavní činnosti zřizovatele - např. management, výroba, logistika, 

administrativa atd. Uveďte počet FTE v každé ze zvolených kategorií. 

• Obrat pracovních míst. Uveďte prosím počty a popište vývoj počtu FTE v organizaci za poslední 

3 roky. V případě významných změn popište jejich důvody. 

Text nositele projektu: 

 

 

 

 

Počet zaniklých pracovních míst v případě neexistence investice: 

Jaký je očekávaný počet zaniklých pracovních míst v případě, že se investice neuskuteční? Uveďte: 

• Očekávaný počet zrušených stálých pracovních míst. Uveďte počet pracovních míst (FTE), která 

budou zrušena v případě, že investice nebude realizována. Lze určit porovnáním scénáře FTE 

nositele projektu nyní a za 3 roky v případě, že investice nebude realizována.  

• Uveďte zdůvodnění očekávané ztráty pracovních míst:  

o popište hlavní příčiny snížení počtu plných pracovních úvazků,  

o uveďte předpokládaný časový plán snížení počtu pracovních míst.  

• Uveďte hlavní činnosti organizace, kterých se snížení počtu pracovních míst nejvíce dotkne 

(pokud je to možné, uveďte jejich počet). 

• Popište předpokládaná opatření ke zmírnění dopadů v případě neexistence investice.  

Text nositele projektu: 
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Očekávaný počet nových/zachovaných pracovních míst na plný úvazek v důsledku nové investice:   

Výsledkem investice by mělo být vytvoření nebo zachování pracovních míst. Pro vytvoření stanoviska k 

vlivu projektu na zaměstnanost by měly být poskytnuty minimálně následující informace týkající se 

nových/zachovaných pracovních míst:  

• Průměrný počet pracovních míst na plný úvazek, který se očekává ve fázi výstavby projektu. 

• Průměrný počet nových pracovních míst na plný úvazek očekávaný během provozní fáze 

projektu. 

• V případě, že investice přímo vede také k možnosti zachování stávajících pracovních míst, 

která by jinak zanikla, je třeba tuto skutečnost rovněž podrobně popsat a vyčíslit. 

• V případě, že investice zahrnuje specifické dílčí projekty/dodávky, které lze považovat za 

samostatné subjekty, měly by být FTE podrobně uvedeny také pro každý dílčí projekt. 

• Nepřímý vliv investice na tvorbu pracovních míst v daném regionu. Popište, jak investice 

(provozní fáze) ovlivní tvorbu/zachování pracovních míst mimo organizaci. Je-li to možné, 

popište očekávaný účinek (pokud je to možné, kvantifikujte jej) v souvisejících dodavatelských 

řetězcích / souvisejících podnicích.  

• Výše uvedená očekávaná čísla by měla být zdůvodněna. Buď prostřednictvím důkazů z analýzy 

poptávky, nebo podobně. Případně podložené srovnávacími údaji z podobných projektů nebo 

programů.  

• Očekává se, že trh práce v regionu může přiměřeně uspokojit očekávaný počet nových 

pracovních míst, s odkazem na současný nebo očekávaný počet nezaměstnaných v dané 

oblasti. 

Text nositele projektu: 

 

 

 

 

 

 

Kategorie očekávaných pracovních míst: 

Měly by být uvedeny následující informace:  

• Počet očekávaných pracovních míst rozdělených podle kategorií: manuální práce/výroba, 

management, administrativa, podpůrné funkce, případně jiné. 

• V případě výzkumných podniků: počet a různé typy výzkumných pracovníků.   
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• V případě, že se projekt skládá z více oddělených produktivních investic (sub-projektů), mělo by 

být provedeno také rozdělení kategorií pracovních míst dle jednotlivých částí. 

• Vysvětlení, jak byl vytvořen odhad vzniku pracovních míst. Je počet pracovních míst v souladu 

s analýzou poptávky/rozsahem projektu? Byly použity referenční hodnoty nebo jiné metody?  

• Prohlášení, že relevantní pracovní trh disponuje dostatečný počtem kompetentních osob 

potřebných k naplnění očekávaného počtu a typu pracovních míst (nekvalifikovaní pracovníci, 

výzkumní pracovníci atd.). Jsou potenciální zaměstnanci dle kompetenčního profilu dostupní 

na regionálním trhu práce? 

Text nositele projektu: 
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