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Anotace 
  

PowerPointová prezentace sloužící k seznámení studentů 
s činností úřadu práce.  Studenti aktivně vyhledávají 
aktuální informace z internetu. Závěrečné ověření 
znalostí formou křížovky. 



Úřad práce 

 Instituce, která pečuje o politiku zaměstnanosti 

 Spadá pod MPSV 

 Hl. funkce:  

 Poradenské a informační služby 

 Zprostředkování práce nezaměstnaným 

 Zprostředkování rekvalifikace 

 Vyplácení finanční podpory a soc.dávek  

? Může se osoba žijící ve Šternberku přihlásit na Úřad práce v Ostravě? 

 Vyřazení z evidence 

 až na 6 m. při odmítnutí vhodného zaměst. nabídnutého ÚP 

 na 6 m., pokud ÚP zprostředkoval práci a zaměstnanec v ní  nevydrží 6 m. 

 při odmítnutí rekvalifikace 

 pokud zaměstnanec v posledních 6 m. před zařazením do evidence hrubě 
porušil prac. povinnosti v bývalém zaměstnání  



Podpora v nezaměstnanosti 

 Do 7 dnů, v posl. 2 letech min. 12 měs.plátce sociálního 
pojištění  (platí ho téměř všichni, vč. OSVČ. Jde jen o případy, 
že by někdo pracoval na více VPP a příjmy by nedosáhly 10 
000,-) 

 
? Zjisti, podle čeho se odvíjí výška podpory? 
? Zjisti, jak dlouho je podpora poskytována? 
? Jsou některé skupiny obyvatel zvýhodněny? 
? Zjisti, jaká je max. výška podpory pro rok 2014? 
? Zjisti, kdo platí za uchazeče zdravotní a sociální pojištění? 

 

 Po uplynutí doby podpory může osoba v situaci hmotné nouze 
žádat o dávky sociální podpory ve výši životního minima nebo 
existenčního minima 
 

 



Hmotná nouze 

 Situace, kdy jednotlivec nebo rodina nemá 
dostatečné příjmy na živobytí 

 

 Životní minimum  

 Na jednotlivce 3410 Kč (pokud aktivně hledá zaměstnání) 

 Je to základní ukazatel pro přiznání sociální dávek (př. 
příspěvek na dítě, na bydlení) 

 Existenční minimum 

 Na jednotlivce 2200 Kč (pokud by nehledal místo) 



Dávky hmotné nouze 

 Příspěvek na živobytí (zjišťují se příjmy celé rodiny) 
viz životní minimum 

 Může být část dodávaná ve formě poukázek 

 Doplatek na bydlení- i když dostávají již příspěvek na 
bydlení 

 ! Dávky hmotné nouze nejsou sociální dávky 

 



Sociální dávky 

 Příspěvek na bydlení 
 Musí tam být trvalý pobyt 

 Výše dle lokality, vlastnictví bytu 

 Rozhodující je životní minimum rodiny 

 Přídavky na dítě 
 Dle věku dítěte 

 Nárok má rodina, jejíž čistý měsíční příjem nepřesáhne 2,4 násobek 
živ.minima 

 Porodné 
 Jednorázová sociální dávka 

 

? Zjisti výši přídavku dle věku dítěte? 



Náhrada práce 

 Rekvalifikace 
 Zprav. po 5 m. 

 
? Zjisti, jaká je max.výše podpory při rekvalifikaci? 
 

 Veřejně prospěšné práce 
 Nezaměst. je povinen vykonávat VPP od 3. měsíce pobírání podpory, 

pokud mu to ÚP přikáže. 
 
 Za VPP náleží mzda (nízká), nezaměst. ale přichází o podporu (i když 

mzda je nižší než podpora) – může však žádat o dávky hmotné nouze. 
 VPP totiž vykonávají hlavně dlouhodobě nezaměstnaní, kteří už stejně 

ztratili nárok na podporu. 
 Pokud nezam. odmítne bez vážného důvodu službu vykonávat, bude z 

evidence vyřazen a nemá nárok ani na dávky hmotné nouze. 



Úkoly 

? Zjisti, jaká je průměrná hrubá mzda za rok 2014? 

? Uvažuj, kolik procent zaměstnanců v ČR na ni 
dosáhne? 



Křížovka 
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4 
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10 
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1. Dát někomu práci, 2.místo, kde se evidují nezaměstnaní, 
3. pracovní návyky, které nezaměstnaní časem ztrácejí, 4. 
důležité kritérium pro délku vyplácení podpory, 5. 
oboustranný právní úkon, který uzavírá zaměstnanec a 
zaměstnavatel, 6. mzda jinak, 7.průvodní negativní jev 
tržního hospodářství, 8. způsob uzavření prac. poměru, 
9. situace, kdy člověk nemá prostředky na živobytí, 10. 
činnost vykonávaná za mzdu 



Zdroje 

 Kolektiv autorů, Odmaturuj ze společenských věd; 
aktualizované vydání první, Brno, Nakladatelství 
DIDAKTIS, 2008, ISBN 978-80-7358-122-0 

 

 Kolektiv autorů, Občanský a společenskovědní 
základ – přehled středoškolského učiva, dotisk 
prvního vydání; Brno, Computer Press a.s., 2011, 
ISBN 978-80-251-2631-8 

 


