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Který Úřadu práce ČR navštívíte za 

účelem registrace? 

 

 Úřad práce ČR, který je příslušný podle 
místa bydliště 

 Konkrétně kontaktní pracoviště příslušné 
krajské pobočky 

 Informace, kde se kontaktní pracoviště 
nachází lze získat na internetu 



Vyjmenujte doklady, které je žadatel 

o registraci povinen předložit Úřadu 

práce České republiky? 

 

• žádost o zařazení do evidence 

• žádost o podporu v nezaměstnanosti 

• doklady žadatele 

 



Vyjmenujte doklady, které je žadatel 

o registraci povinen předložit Úřadu 

práce České republiky? 

 

 

• potvrzení o odpracované době u 
zaměstnavatele 

• potvrzení o průměrném čistém příjmu u 
zaměstnavatele 

• jiné doklady 
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Které doklady si z Úřadu práce ČR 

odnesete při odhlášení? 

 

 

• potvrzení o době registrace na ÚP 

• jiné doklady 

 



. 
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