
ÚŘAD PRÁCE 1
UCHAZEČ – EVIDENCE

Úřad práce:

Záznam úřadu práce o dni podání žádosti:

OSÚ
S 5

Žádost o zprostředkování zaměstnání (část 1)
§ 26 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1) Vyplňte, nebylo-li Vám přiděleno rodné číslo.
2) U státního občana ČR a cizince, který není občanem EU ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana ČR, adresa místa trvalého

pobytu na území ČR. U cizince, který je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa trvalého
nebo přechodného pobytu na území ČR, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje.

3) Náhradní doby zaměstnání jsou uvedeny v tiskopisu "Základní poučení uchazeče o zaměstnání".
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A. Žadatel:

Příjmení: Jméno: Titul:

Rodné příjmení: Rodné číslo: Státní občanství:

Datum narození1): Místo narození1):

Bydliště2) : Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

B. Adresa pro doručování:
Není-li totožná s adresou bydliště.

Obec:   ................................................................................ Část obce:   ..................................................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   .............................................

C. Nejvyšší dosažené vzdělání (uveďte stupeň vzdělání nebo název školy):

D. Naposledy jsem byl(a) veden(a) v evidenci uchazečů o zaměstnání:

Úřad práce: Stát:

Od - do:

E. Poslední ukončená činnost před podáním této žádosti:

zaměstnání jiná výdělečná činnost náhradní doba zaměstnání3) jiná činnost

Název zaměstnavatele nebo druh činnosti: Datum skončení:

V době 3 pracovních dnů před podáním této žádosti jsem byl(a) v pracovní neschopnosti: ano ne

F. Ke dni podání této žádosti:

nadále vykonávám zaměstnání na základě

pracovního (služebního) poměru dohody o pracovní činnosti dohody o provedení práce

U zaměstnavatele:

Výše měsíčního výdělku (měsíční odměny):

nevykonávám zaměstnání



4) Neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů je překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.
5) Souhlas s předáním rodného čísla České poště je určen k zajištění výplaty peněz oprávněnému příjemci.
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G. Osvědčení skutečností rozhodných pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání:

Čestně prohlašuji, že ke dni podání této žádosti
1. nejsem v pracovněprávním vztahu (tj. pracovní poměr, vztah na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce)

nebo ve služebním poměru, kromě zaměstnání, které jsem uvedl(a) v části F této žádosti,
2. nejsem osobou samostatně výdělečně činnou podle § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
3. jsem nejsem

a) společníkem společnosti s ručením omezeným,
b) jednatelem společnosti s ručením omezeným,
c) komanditistou komanditní společnosti,
d) členem představenstva akciové společnosti,
e) členem dozorčí rady obchodní společnosti, nebo
f) členem družstva,
který mimo pracovněprávní vztah vykonává práci pro společnost (družstvo).

4. jsem nejsem

a) nuceným správcem anebo správcem podle zvláštního právního předpisu (např. podle insolvenčního zákona),
b) likvidátorem (podle § 70 a následujících obchodního zákoníku),

5. nejsem členem zastupitelstva územního samosprávného celku, kterému jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev
územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění členové,

6. nejsem pěstounem vykonávajícím pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče,
7. nejsem pěstounem, kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna podle § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní

sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
8. nejsem výdělečně činný(á) v cizině,
9. nepřipravuji se soustavně na budoucí povolání, tj. nejsem studentem denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší

odborné škole, jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a prezenčního studia na vysoké škole,
10. nejsem v dočasné pracovní neschopnosti,
11. nepobírám peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu,
12. nejsem plně invalidní podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
13. nevykonávám trest odnětí svobody, nevykonávám ochranné opatření zabezpečovací detenci, nejsem ve vazbě,
14. nejsem soudcem, poslancem nebo senátorem Parlamentu, poslancem Evropského parlamentu, prezidentem, viceprezidentem

nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium
totalitních režimů nebo členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra.

Dále potvrzuji, že
1. nejsem veden(a) v evidenci uchazečů o zaměstnání u jiného úřadu práce,
2. jsem byl(a) úřadem práce poučen(a) o podmínkách zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, o právech a povinnostech

uchazeče o zaměstnání a o podmínkách nároku na podporu v nezaměstnanosti,
3. jsem obdržel(a) „Základní poučení uchazeče o zaměstnání“ platné ode dne 1.1.2009,
4. jsem si vědom(a) povinnosti uchazeče o zaměstnání osobně nebo písemně oznámit úřadu práce změnu skutečností rozhodných pro

zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nejpozději do 8 kalendářních dnů.

H.  Udělení souhlasu:
1. Souhlasím4)   se zpracováním svých osobních údajů pro účely zprostředkování zaměstnání a pro poskytování dalších

služeb podle zákona.

2. Souhlasím5) nesouhlasím, aby úřad práce předával České poště moje rodné číslo, popř. datum narození, při všech
výplatách, které mi bude zasílat poštovní poukázkou.

Tímto žádám o zprostředkování zaměstnání, protože chci a můžu pracovat a o práci se ucházím.
Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.

V dne                            .     . 20                           Podpis žadatele:

Totožnost žadatele za úřad
práce ověřil podle dokladu: Dne                                                                        Podpis

zaměstnance:

Informace a formuláře lze získat na Integrovaném portále MPSV - http://portal.mpsv.cz.


