Úřad práce České republiky – generální ředitelství
TISKOVÁ ZPRÁVA – ZMĚNY VE VEŘEJNÉ SLUŽBĚ
PRAHA – 2. prosince 2012 - V návaznosti na Nález ústavního soudu z minulého týdne (PI.ÚS
1/12) přijímá Úřad práce ČR tato opatření:
Krajské pobočky Úřadu práce České republiky nebudou zahajovat správní řízení z moci
úřední, pokud skutkem, pro něž by mělo být řízení zahájeno, je nevykonávání veřejné služby s
hrozbou sankce vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání [ať již vyřazením dle ustanovení § 30
odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti či dle ustanovení § 30 odst. 2 písm. c) téhož zákona, byla-li
veřejná služba vykonávána v rámci plnění podmínek individuálního akčního plánu].
Pokud bylo správní řízení pro takový skutek již zahájeno, správní orgán I. stupně je usnesením
dle ustanovení § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) zastaví.
Po necelém roce realizace Veřejné služby v novém režimu hodnotíme toto opatření aktivní politiky
zaměstnanosti jako efektivní nástroj k aktivizaci uchazečů o zaměstnání, kteří mají skutečně zájem
realizovat se na trhu práce. Veřejná služba se v souvislosti z výše zmíněnými skutečnostmi stává
fakultativním opatřením, kdy je ponecháno uchazeči o zaměstnání právo se rozhodnout, zda
veřejnou službu využije či nikoli.
Cílem Úřadu práce České republiky je i nadále spolupracovat s dlouhodobými partnery a rozšiřovat
jejich portfolio o nová a atraktivní pracovní místa, na kterých bych uchazeči o zaměstnání získali
pracovní zkušenosti uplatnitelné v jejich dalším etablování pro pracovní trh.
Informace pro uchazeče o zaměstnání, kteří vykonávají veřejnou službu nebo výkon veřejné služby
s ÚP sjednali:
-

veřejná služba již nebude součástí opatření Individuálního akčního plánu a bude se
uchazečům o zaměstnání nabízet jako doplňková a dobrovolná aktivita. Nemáte-li o výkon
veřejné služby zájem, požádejte v rámci svého kontaktního pracoviště ÚP o aktualizaci
individuálního akčního plánu.
Doporučení v dalším postupu aplikace ve veřejné služby Úřadem práce ČR:
-

-

veřejná služba již nebude součástí opatření Individuálního akčního plánu, ale bude se
uchazečům o zaměstnání nabízet jako doplňková a dobrovolná aktivita. Nemá-li uchazeč o
zaměstnání již zařazený na veřejnou službu zájem i nadále veřejnou službu vykonávat, vyjme
se veřejná služba z jeho individuálního akčního plánu formou aktualizace individuálního
akčního plánu.
stávajícím realizátorům veřejné služby může být nabídnuta možnost poskytnutí příspěvku
aktivní politiky zaměstnanosti na zaměstnání uchazeče o zaměstnání k nahrazení náhlého
výpadku pracovní kapacity na pracovišti, na kterém byla veřejná služba organizována.
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