Povinně zveřejňované informace
podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále i
„Zákon“), v souladu s Vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura
informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím
dálkový přístup
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Důvod a způsob založení

3.

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

5.

Bankovní spojení

6.
7.
8.

IČ
DIČ
Dokumenty

9.

Žádosti o informace
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Příjem žádostí a dalších
podání

Úřad práce ve Svitavách
Právním podkladem vzniku úřadů práce bylo zákonné opatření předsednictva
ČNR č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadů práce. Úřad práce ve Svitavách byl
založen v souladu s § 31 zákona ČNR č. 576/1990 Sb. (rozpočtová pravidla
republiky) a zřízen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR zakládací listinou
ze dne 25. 9. 1990, která byla Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních
věcí ze dne 1. 6. 1998 doplněna a změněna na zřizovací listinu. Zřizovatelem
Úřadu práce ve Svitavách je „Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních
věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023.“ Statutárním
orgánem úřadu práce je ředitel úřadu práce, jmenovaný ministrem práce a
sociálních věcí. Statutární orgán má postavení vedoucího organizační složky.
Zákonem číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, se dle § 51 stal úřad práce organizační složkou státu s
účinností od 1. ledna 2001. Základním účelem Úřadu práce ve Svitavách je
působení jako správního úřadu zabezpečujícího státní politiku zaměstnanosti
a další úkoly vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
Organizační struktura viz. odkaz:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/sy_info/sz/orgslozka
Kontaktní spojení viz. odkaz:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/sy_info/sz
Případné platby lze poukázat:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/sy_info/sz/bankspoj
00653721
CZ00653721
Aktivní politika zaměstnanosti viz. odkaz:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/sy_info/informace_up
Pasivní politika nezaměstnanosti viz. odkaz:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/sy_info/mes_char_nez
Rozpočet viz. odkaz:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/sy_info/sz/rozpocet
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i
prostřednictvím sítě nebo služby elektronických informací. Není-li žadateli na
ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo považuje-li žadatel
informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za nedostačující, je třeba
podat žádost písemně, a to v souladu s ustanovením § 14, 15, 16 a 18 Zákona.
Žádosti o informace, stížnosti, návrhy, podněty či jiné dožádání mohou
žadatelé podat písemně na podatelně úřadu - pracovišti pro styk s veřejností.
Pracoviště pro styk s veřejností (informační pult ve Svitavách, Bezručova 13 a
vedoucí dislokovaných pracovišť a kontaktních míst) budou žádosti o
informace přijímat, předávat sekretariátu ředitele, který bude žádosti
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Opravné prostředky

12.

Formuláře

13.

Popisy postupů –
návody na řešení
životních situací
Předpisy

14.

evidovat a zabezpečovat jejich vyřízení ve stanovených lhůtách. Žadateli je
vyžádaná informace podána buď ihned nebo ve lhůtě stanovené zákonem č.
106/1999 Sb., příp. ve lhůtě prodloužené. Sekretariát zabezpečí vyřízení u
příslušného odborného útvaru úřadu práce.
Opravné prostředky dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mohou být
podány v něm stanovené lhůtě, a to písemnou formou, ústně do protokolu,
který bude sepsán u zaměstnance úřadu práce, který je ve věci oprávněnou
úřední osobou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na
adrese sy.podatelna@sy.mpsv.cz
Základní formuláře v působnosti MPSV viz. odkaz:
http://portal.mpsv.cz/forms
Základní informace pro řešení životních situací viz. odkaz:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place
Úřad práce při svém rozhodování se zejména řídí:












zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění,
nařízením vlády č. 515/2004 Sb. o hmotné podpoře na vytváření nových
pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení
zaměstnanců v rámci investičních pobídek, v platném znění,
vyhláškou č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, v platném znění,
vyhláškou č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a
zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, v platném znění
vyhláškou č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o
akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v
rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
nařízením vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura
práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele
zprostředkovávat,
zákonem č.118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele, v platném znění
zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

Při poskytování informací se úřad práce řídí:



zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění.
nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím

Procesně se úřad práce řídí:




zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění,
zákonem č. 280/2009 Sb., Zákon daňový řád, v platném znění

Úřad práce se mimo jiné dále řídí:


zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění,







zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění,
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v
platném znění,
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích.

a příslušnými prováděcími předpisy.
Předpisy lze nalézt ve sbírce zákonů na stránkách Ministerstva vnitra ČR
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/, http://www.mvcr.cz/clanek/sbirkazakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx, nebo v položce „Zákony“ na stránkách
portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/. Právní předpisy v okruhu
působnosti MPSV najdete na http://www.mpsv.cz/cs/45.
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Úhrada za poskytování
informací
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17.

Licenční smlouvy
Výroční zpráva podle
zákona č. 106/1999 Sb.

K fyzickému nahlédnutí jsou nejdůležitější předpisy u odborných pracovníků
ÚP nebo ved. právního oddělení.
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací viz. odkaz - str. 14:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/sy_info/informace_up/povinne_zverejnovane_
informace_dle_zakona_106_1999_verze_2010.pdf
Úřad práce ve Svitavách nemá žádné licenční smlouvy.
Výroční zprávy Úřadu práce ve Svitavách viz. odkaz:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/sy_info/sz/vyrocni_zpravy

