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JAK JE ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ 

REPUBLIKY ZŘÍZEN? 

 Úřad práce České republiky byl zřízen s 

účinností od 1. dubna 2011 zákonem č. 

73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky. 

 Úřad práce je správním úřadem s celostátní 

působností. 

 Úřad práce České republiky řídí Ministerstvo 

práce a sociálních věcí. 



VE KTERÝCH OBLASTECH PLNÍ ÚŘAD 

PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚKOLY?  

 v oblastech: 

 - zaměstnanosti, 

 - ochrany zaměstnanců při platební      

   neschopnosti zaměstnavatele, 

 - státní sociální podpory, 

 - další úkoly dle zákona, 



JAKÉ JE ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ 

ÚŘADU PRÁCE ČR? 

1) Generální ředitelství 

 - sídlo má v Praze 

 - v čele stojí generální ředitel jmenovaný    

   ministrem práce a sociálních věcí 

2) Krajské pobočky – pro Jihomoravský kraj Brno 

3) Kontaktní pracoviště – JmK má 20 kontaktních 

 pracovišť – např. Hustopeče, Hodonín, 

 Vyškov, Židlochovice, atd. 



VYJMENUJTE SKUPINY, KTERÝM ÚŘAD 

PRÁCE ČR POSKYTUJE SLUŽBY 

 všem občanům 

 osobám se zdravotním postižením 

 uchazečům o zaměstnání 

 zájemcům o zaměstnání 

 zaměstnavatelům 

 cizincům 

 vykonává ostatní činnosti 

 



CO OZNAČUJE POJEM STÁTNÍ 

SOCIÁLNÍ PODPORA? 

 

 Označuje dávky, poskytované osobám v 

sociálních situacích, kdy stát z části přebírá 

spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. 

 



KDO MÁ NÁROK NA DÁVKY STÁTNÍ 

SOCIÁLNÍ PODPORY? 

 

 Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní 

společně posuzované osoby, které jsou hlášeny 

k trvalému pobytu  na území České republiky, a 

občané Evropské unie. 

 



NA KTERÉ OBLASTI SE STÁTNÍ 

SOCIÁLNÍ PODPORA ZAMĚŘUJE? 

Zaměřuje se na oblasti: 

 Rodina - soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve 

společné domácnosti 

 Nezaopatřené dítě - dítě do skončení povinné 

školní docházky a dále, pokud se buď 

připravuje na budoucí povolání, nebo je 

zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let 
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