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Úkoly v oblasti ZAMĚSTNANOSTI  



a) Všem občanům 
 poskytuje informace: o volných pracovních místech, o situaci 

na trhu práce,  o podmínkách zaměstnávání v zahraničí, o 
možnostech dalšího vzdělávání 

 poskytuje poradenské služby pro volbu povolání, pro volbu 
rekvalifikace k uplatnění na trhu práce 

 

b) Uchazečům o zaměstnání 
 zprostředkovává vhodné zaměstnání  

 vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při 
rekvalifikaci  

 může zabezpečit rekvalifikaci 

 může poskytnout příspěvek na zřízení pracovního místa  

 



 

Uchazečem o zaměstnání je osoba, která osobně 

požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání 

krajskou pobočku na kontaktním místě, v 

jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění 

zákonem stanovených podmínek je zařazena do 

evidence uchazečů o zaměstnání. 



c) Zájemcům o zaměstnání 

 poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného 

zaměstnání  

 může zabezpečit rekvalifikaci 

 

Zájemcem o zaměstnání je osoba, která má zájem o 

zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do 

evidence zájemců o zaměstnání. 



d) Zaměstnavatelům 

 poskytuje poradenské a informační služby v oblasti 
pracovních příležitostí  

 vyhledává na volná pracovní místa uchazeče o 
zaměstnání a zájemce o zaměstnání    

 může poskytnout 

 příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí  

 příspěvek na zapracování  

 příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa a na 
provoz chráněného pracovního místa  

 příspěvek na úhradu nákladů rekvalifikace pro jejich 
zaměstnance  



 

e) Ostatní činnosti 

 vykonává kontrolní činnost  

 povoluje výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní 

činnosti dítěte  

 sleduje zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

 zabezpečuje mzdové nároky zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele  

 přijímá a zajišťuje vyřízení stížností občanů  
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