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Název tematického celku: Organizace činnosti veřejné správy 

SPRÁVA ZAMĚSTNANOSTI 

Ústřední orgány státní správy 

Orgány státní správy zabezpečující státní politiku zaměstnanosti v České republice jsou Ministerstvo 
práce a sociálních věcí České republiky a Úřady práce. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřady práce 

Správa zaměstnanosti je v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky dle 
Zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev. Činnost ministerstva na vlastním úseku zaměstnanosti je 
činnost řídící, kontrolní, analytickou, metodickou, správní a zřizovací. Ministerstvo práce a sociálních 
věcí řídí nebo je zřizovatelem úřadů: 
 

1. Úřadu práce 
2. Státní správa sociálního zabezpečení 
3. Úřad mezinárodně – právní ochrany dětí 
4. Státní inspektorát bezpečnosti práce 
5. Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně atd. 

 
Úřad práce České republiky byl zřízen zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky.  
 
Úkoly:  

1. V zákoně č. 2/1969 Sb. zákona o ministerstvech zjisti kompetence MPSV  
2. V zákoně č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky zjisti jeho kompetence 
3. Zjisti na portálu MPSV (portal.mpsv.cz) základní územní organizační členění Úřadu práce  

Občan a zaměstnanost 

Správa zaměstnanosti se řídí základními právními předpisy o zaměstnanosti: 
1. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 
2. Zákon č. 2/1993 Sb,  LZPS – hlava IV, čl. 26 
3. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti) 

Dále vyhláškou MPSV, upravující rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a 
nařízením vlády ČR o hmotné podpoře na vytváření pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace. 
 
Úkoly:  

1. V zákoně č. 2/1993 Sb. LZPS zjisti hospodářská práva občana  
2. Na portále GOV – Životní situace, Zaměstnání, ztráta zaměstnání definuj informace pro 

občany při ztrátě zaměstnání1 
3. Vysvětli webovou aplikaci „Kalkulačka pro výpočet podpory v nezaměstnanosti“. 

                                                            
1 Zaměstnání: Ztráta zaměstnání. MINISTERSTVO VNITRA. Portál GOV: Pro občany - životní situace [online]. 2013 [cit. 2013-
03-01]. Dostupné z: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/209/210/ 
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Využívání správního řádu v oblasti zaměstnanosti 

Vztah zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ke správnímu řízení (zákon č. 500/2004 Sb. správní 
řád).  
 
Krajská pobočka ÚP ve věci nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, vyřazení z evidence 
uchazečů o zaměstnání, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci rozhoduje ve správním 
řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.2 

Postup zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 

Postup při zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami Úřadu práce ČR a podpoře 
nezaměstnanosti je popsán ve formuláři Základní poučení uchazeče o zaměstnání. 

Úkoly:  
1. Ve formuláři Základní poučení uchazeče o zaměstnání na portále MPSV zjisti podmínky 

zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.  
2. Definuj postup občana při zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání (formuláře 

Zařazení uchazeče do evidence uchazečů o zaměstnání. 
3. Ve formuláři Základní poučení uchazeče o zaměstnání na portále MPSV zjisti podmínky 

nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 
4. Definuj postup krajské pobočky Úřadu práce ČR při nezařazení do evidence uchazečů o 

zaměstnání 

Postup při žádosti nároku na podporu v nezaměstnanosti 

Podmínky přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti je popsána ve formuláři Základní poučení 
uchazeče o zaměstnání. 

Úkoly:  
1. Ve formuláři Základní poučení uchazeče o zaměstnání na portále MPSV zjisti podmínky 

nároku na podporu v nezaměstnanosti.  
2. Definuj postup občana při Žádosti o podporu v nezaměstnanosti.  
3. Ve formuláři Základní poučení uchazeče o zaměstnání na portále MPSV zjisti podmínky 

nevyplácení podpory v nezaměstnanosti. 
4. Definuj postup krajské pobočky Úřadu práce ČR při vyřazení z evidence podpory 

v nezaměstnanosti 

Postup při vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 

Podmínky vyřazení  evidence podpory v nezaměstnanosti je popsána ve formuláři Základní poučení 
uchazeče o zaměstnání. 

                                                            
2 Pro občany: Formuláře ke stažení, Základní poučení uchazeče o práci. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚŘADU PRÁCE ČR 
(ODBOR ZAMĚSTNANOSTI). Integrovaný portál MPSV: Zaměstnanost [online]. 2012 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: 
https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/form/print.jsp?CMD=PrintEmpty&FN=PUchZ130301890&SSID=_b3_wN71A6A~GTADbF_
9D6V~HDek5v~9, str. II, odst. 16 
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Úkoly:  
1. Ve formuláři Základní poučení uchazeče o zaměstnání na portále MPSV zjisti podmínky 

vyřazení uchazeče z evidence uchazečů o zaměstnání.  
2. Definuj postup krajské pobočky Úřadu práce ČR při vyřazení z evidence podpory 

v nezaměstnanosti. 
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