
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Horky nad Jizerou 35 

 
 

 
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0985 

 
Předmět: Ekonomika 

Ročník:    2.  

Téma:      Ekonomika 

 

Vypracoval: Ing. Milan Havlas 

Materiál: VY_32_INOVACE_442 

Datum: 4. 3. 2013 

 

Anotace: 
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Úřad Práce 

a) zaměstnanosti,   

b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti  

    zaměstnavatele,  

c) státní sociální podpory,  

d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,  

e) příspěvku na péči a inspekce poskytování  

    sociálních služeb   

f) pomoci v hmotné nouzi.    

Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností 

řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech: 



Kdy se na ÚP obrátit? 

Po ukončení školního vzdělávání, nebo při ztrátě 

zaměstnání je důležité se registrovat na ÚP z důvodu 

placení zdravotního a sociálního pojištění, jinak si ho 

musí každý sám uhradit !!! 

Pokud budu hledat zaměstnání 

 

Přijdu-li o práci 

 

Budu mít zájem o rekvalifikaci 



Navštivte porál Ministerstva práce a sociálních věcí 

na adrese http://portal.mpsv.cz/ 

Jak najít svůj Úřad práce 

odkaz 

ZDE 



Jak najít svůj Úřad práce 

Na stránkách Úřadu práce ČR, vyberte svůj kraj a 

poté z nabídky své okresní pracoviště. 



Hledání zaměstnání 

Pročítání inzerátů v tisku 

 

Oslovení jednotlivých podniků 

 

Nástěnka Úřadu práce 

 

Oslovení agentur práce 

 

Vytvoření vlastního profilu na některém z 

   pracovních portálů  

 

 



Podpora v nezaměstnanosti 

Výše podpory v nezaměstnanosti činí: 

 

první 2 měsíce 65% 

 

další 2 měsíce 50% 

 

po zbývající měsíce 45% 

 

průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 

vyměřovacího základu.  

 

Maximální výše  podpory činí 0,58násobek 

průměrné mzdy v národním hospodářství. 

 

 

 



Podpora v nezaměstnanosti 

Ukončíte-li poslední zaměstnání před zařazením do 

evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu 

sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí výše 

podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného 

měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 

 

Délka podpůrčí doby je u osob: 

 

do 50 let…………….5 měsíců 

od 50 do 55 let…….8 měsíců 

nad 55 let………….11 měsíců 

 

 

 



Kontrolní otázky: 

• Kde je Váš místně příslušný Úřad práce? 

 

 

• Na kolik měsíců podpory má nárok uchazeč 

  o zaměstnání, kterému je 56 let? 

 

 

• Jaké hlavní úkoly plní Úřad práce? 
 

 



Zdroje informací: 

 

 

Portál MPSV dostupný na WWW: http://portal.mpsv.cz/ 

 

 

 

 


