
Adéla Cibulcová: Analýza nezaměstnanosti absolventů škol vedených v evidenci ÚP 

 
2013 

PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

V rámci diplomové páce si Vás dovoluji požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem 

studentkou posledního ročníku Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity v Ostravě. Jako téma diplomové práce jsem si zvolila:,,Analýzu 

nezaměstnanosti absolventů škol vedených v evidenci na úřadu práce.“ 

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je zcela dobrovolné. Prosím Vás o jeho vyplnění. 

Prosím, vyberte vždy jednu možnost.  

Předem mnohokrát děkuji za Váš čas a spolupráci.                Adéla Cibulcová

         

1) Jak dlouho jste vedený/á v evidenci uchazečů o pracovní místo? 

 méně než 1 měsíc     6- 8 měsíců 

 1-3 měsíce      9-12 měsíců 

 4-5 měsíců      více než 1 rok 

2) Čerpáte podporu v nezaměstnanosti? 

 ano     ne 

3) Je podle Vás výše podpory v nezaměstnanosti dostatečná? (65%,50%,45%) 

 ano     ne    jsem pro změnu 

4) Přivítal/a byste změnu v prodloužení délky podpůrčí doby podpory v 

nezaměstnanosti? 

 ano     ne 

5) Jaká podpůrčí doba vyplácení podpory v nezaměstnanosti by byla pro Vás 

přijatelná? 

 prodloužení u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku o 1 měsíc 

 prodloužení u uchazečů o zaměstnání od 50 do 55 let věku o 2 měsíce 

 prodloužení u uchazečů o zaměstnání nad 50 let věku o 1 měsíc 

 prodloužení u všech věkových hranic o 1- 3 měsíce 

 přivítal/a bych sjednocení věkových hranic i délky podpůrčí doby 

 

 



Adéla Cibulcová: Analýza nezaměstnanosti absolventů škol vedených v evidenci ÚP 

 
2013 

6) Prostřednictvím čeho jste získal/a své poslední předchozí zaměstnání?                            

 absolventský veletrh práce   sám/sama jsem hledal/a  personální agentura 

 osobní kontakt    inzerce    úřad práce  

 jiná…………………………. 

7) Zajistil Vám příslušný krajský ÚP, na kterém jste vedení nástup do zaměstnání? 

 ano    ne 

8) Nabídl Vám příslušný krajský ÚP zapojit se do projektu ,,Veřejně prospěšných 

prací“? 

  ano     ne 

9) Přijal/a by jste tuto nabídku? 

 ano     ne 

10) Jste spokojen/a s nabízenou rekvalifikaci? 

 ano     ne 

11) Jaký si myslíte, že je hlavní důvod Vaší evidence na ÚP?  

  nedostatek odborné způsobilosti   nedostatečná praxe       vysoká nezaměstnanost v kraji 

  ekonomická krize    jazykové nedostatky       propouštění z firmy 

 nevlastnění řidičského oprávnění   věk         jiný důvod………………. 

12) Máte praxi v oboru, ve kterém hledáte zaměstnaní? 

 ano     ne 

13) Přijal/a byste zaměstnání, které by bylo pod úroveň Vaší kvalifikace či 

dovednosti, které máte? 

 spíše ano    rozhodně ano   spíše ne   rozhodně ne    možná 

14) Byl/a byste ochotný/a se odstěhovat za prací mimo Vaše bydliště? 

 ano     ne 

15) Byl/a jste spokojen/á s práci a službami, které Vám byly poskytnuty pracovníky 

ÚP? 

 ano     ne 

16) Které nedostatky je podle Vás zapotřebí odstranit?  

 zvýšit flexibilitu pracovníků   zachovat si asertivní jednání 
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 prodloužit pracovní dobu    zpřehlednit orientaci v zákoně 

 více informačních materiálů   jiné nedostatky……………… 

17) Zaregistroval/a jste úpravy v zákoně o zaměstnanosti, které jsou spojené např. 

s podpůrčí dobou, veřejnou službou apod… ? 

 ano     ne 

18) Vyhovuje Vám výše minimální mzdy v ČR? (8000 Kč) 

 ano     ne    jsem pro změnu 

19) Myslíte si, že uchazeči o zaměstnání v době finanční krize (poslední 2-3 roky) 

spíše: 

  jsou ochotni snížit své platové ohodnocení 

  jejich platové očekávání zůstává stejné 

  nejsou ochotni snížit své platové ohodnocení 

20) Je pro Vás dostatečná přehlednost portálu www.MPSV.cz ?  

 ano     ne    nenavštěvuji tento portál 

21) Co byste přivítal/a na portálu www.MPSV.cz ? 

 lepší orientaci  online poradce  častější aktualizace        

 přímé odkazy  jiné………… 

22) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 základní      vyučen         s maturitou  vyšší   vysokoškolské 

23) V jakém kraji máte své bydliště? 

 Hlavní město Praha   Středočeský   Jihočeský        Plzeňský  

 Karlovarský    Ústecký   Liberecký            Královéhradecký 

 Pardubický    kraj Vysočina  Jihomoravský      Olomoucký 

 Moravskoslezský   Zlínský 

24) Pohlaví 

  žena     muž 

25) Věk 

 15-20 let     21-25 let   26-30 let    

http://www.mpsv.cz/
http://www.mpsv.cz/
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Status studenta 

řádné ukončení 
studia 

(SOU,ŠŠ,VOŠ) - 
status studenta do 

31.8 

neúspěšné ukončení 
studia 

(SOU,ŠŠ,VOŠ) - 
status studenta do 

31.8 pokud  
dokončil studium k 

30.6 

řádné ukončení 
studia (VŠ) - status 
následující měsíc po 

vykonání státní 
závěrečné zkoušky 

(př. 7.5 SSZ = status 
studenta do 30.6) 

neúspěšné ukončení 
studia (VŠ) - status 
studenta, kde dni 

neúspěšné 
vykononané SZZ 

zaniká 

Formy studia 

prezenční - tzv. denní 
forma studia 

kombinovaná -  jde o 
kombinaci 50% prezenční a 
50% distanční formy studia 

distanční - umožňuje 
studovat  v libovolné čase a 

místě tzv. dálková forma 
studia 

Příloha 2: Informační leták pro absolventy škol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolvent 
Status studenta 

• řádné ukončení studia 
(SOU,SŠ,VOŠ) 

• neúspěšné ukončení studia 
(SOU,SŠ,VOŠ) 

•  řádné ukončení studia 
(VŠ) 

• neúspěsné ukončení studia 
(VŠ) 

 

Formy studia 

• prezenční 

• kombinovaná 

• distanční 
 

ÚP (dobrovolná volba) 

• potřebné doklady k 
evidenci (žádost o 
zprostředkování 
zaměstnání) 

• možnosti podání dalších 
žádostí 

•  co je dobré vědět a na co 
nezapomenou 
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ÚP (dobrovolná volba) 
Jaké další žádosti si 
mohu podat ? 

•  žádost o podporu v 
nezaměstnanosti 

• žádost o podporu 
při rekvalifikaci 

Žádost o podporu v 
nezaměstnanosti  PvN 
(dobrovolná) 

• pro přiznání podpory v 
nezaměstnanosti je potřeba splnit 
následující podmínky: mít v 
posledních 2 letech odpravováno 
alepoň 12 měsíců , kde tato doba 
byla dobou  důchodového 
pojištění 

• výše PvN se vypočítává z 
průměrného čistěho měsíčního 
výdělku nebo z vyměřovacího 
základu (u OSVČ) 

• podkud nelze doložit výši 
průměrného měsíčního čistého 
výdělku nebo vyměřovací základ, 
poté se výše PvN vypočítává z 
průměrné mzdy v národním 
hospodářství 

 

Podpora v nezaměstnanosti  
(PvN) 

• se vyplácí po podpůrčí dobu: 
do 50 let věku na 5 měsíců,nad 
50 do 55 let věku  na 8 měsíců, 
nad 55 let věku na 11 měsíců 

• výše PvN: 65% první 2 
měsíce, 50% další 2 měsíce,  
45 % po zbývající podpůrčí 
dobu, 45% po celou podpůrčí 
dobu (platí pro uchazeče , kteří 
ukončili pracovněpravní vztah 
se zaměstnavatel sami  bez 
vážného důvodu) 

• výše PvN z průměrné mzdy v 
národním hospodářství 
(PMvNH): první 2 měsíce 
0,15násobek PMvNH,další 2 
měsíce 0,12 násobek PMvNH a 
zbývající podpůrčí dobu 0,11 
násobek PMvNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚP (dobrovolná volba) 
Co je potřeba k 
evidneci  ? 

• platný občanský 
průkaz 

• potvrzení o 
ukončení studia 

• doložení doby a 
formy studia 

• vyplněnou žádost 
o zprostředkování 
zaměstnání 

Na co nezaponout! 

• ode dne zařazení 
do evidence 
uchazečů  o 
zaměstnání = 
POVINNOST 
ohlásit do 8  
kalednářních 
dnů tuto 
skutečnost své 
zdravotní 
pojišťovně 

Co je zdravotní 
pojištění a kdo ho 
platí ? 

• jde o zákonné 
pojištění na jehož 
základě je plně nebo 
částečně hrazená 
lékařská péče 

• zde platí jednoduché 
pravidlo: v každém 
okamžiku musí být za 
každého pojištěnce 
někdo plátcem!!! 
(občan,zaměstnavatel 
nebo stát) 

Kdo je plátcem 
zdravotního 
pojištění, když 
jsem evidován/á 
na ÚP ?   

• plátcem je v 
tomto případě 
stát, proto je zde 
oznamovací 
podmínka své 
zdravotní 
pojišťovně 
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ÚP (dobrovolná volba) 

Žádost o podporu při 
rekvalifikaci 

• nárok na podporu při 
rekvalifikaci má uchazeč, 
který se zúčastní 
rekvalifikace zabezpečované 
krajskou pobočkou ÚP a 
není poživatelem starobního 
důchodu 

• výše podpory při 
rekvalifikaci je 60% z 
průměrného měsíčního 
čistého výdělku nebo 
posledního vyměřovacího 
základu (u OSVČ) a je 
vyplácena po dobu délky 
rekvalifikace 

• podkud nelze doložit výši 
průměrného měsíčního 
čistého výdělku nebo 
vyměřovací základ poté je 
výše vypočítána z průměrné 
mzdy v národním 
hospodářství (PMvNH) a je 
ve výši 0,14 násobku 
PMvNH 

 
 

Co je dobré vědět? 

• evidence na ÚP končí 
nástupem do zaměstnání nebo  
sankčním vyřazením z 
evidence za pořušení 
podmínek (nesounáležitost s 
ÚP, nesouhlas se zpracováním 
osobních údajů ...) 

• sociální pojištění není placeno  
po dobu evidence na ÚP =  
účast na důchodovém  
pojištění se započítává pouze 
doba vyplácení podpory v 
nezaměstnanosti nejdéle v 
rozsahu jednoho roku 

• Kolikrát mohu odmítnou 
zprostředkovanou práci přes 
ÚP ?  

• nabízenou práci od ÚP lze 
odmítnou maximálně 1x = po 
druhém odmítnutí  je uchazeč 
na 6 měsíců sankčně vyřazen 
z evidence uchazečů  

 

 

 

Na co nezapomenout ! 

• uvědomit si, že když 
nepobírám podporu v 
nezaměstnanosti mohu si  
přivydělat do 4000 Kč 
hrubého za měsíc (tzv. 
nekolidující zaměstnání) 

• po dobu evidence na ÚP = 
zdravotní pojištění hradí 
stát 

• cílem evidence  na ÚP je 
sice zprostředkování 
zaměstnání, ale je dobré mít 
na paměti, že i JÁ se mohu 
zapojit do aktivního 
vyhledávání volných 
pracovních míst např. 
přostřednictvím zadaného 
inzerátu na potrálu 
www.mpsv.cz 

• nezapomenout na 
ohlašovací povinnost ÚP = 
že nástup do zaměstnání 
musí být oznámen   
do 8 kalendářních dnů 

 

 

ÚP (dobrovolná volba) 
Podpora v nezaměstnanosti  
(PvN) 

• při nesplnění podmínek se 
PvN nepřiznává: ÚP 
vystavuje rozhodnutí o 
nepřiznání podpory v 
nezaměstnanosti 

• toto rozhodnutí o nepřiznání 
PvN slouží pro dávky státní 
sociální podpory (SSP) 

• žádat o dávky SSP lze na ÚP 
dle místa trvalého bydliště 

 

Dávky státní sociální 
podpory (SSP) 

• člení se dle: 

• výše příjmů (příspěvek na 
dítě, příspěvek na bydlení) 

• bez podmínky příjmu 
(rodičovský příspěvek, dávky 
pěstounské péče, porodné, 
pohřebné) 

Uchazeč, který nemá 
přiznánou podporu v 

nezaměstnanosti má možnost: 

si přivydělat do 4000 Kč 
hrubého za měsíc  

(tzv. nekolidující zaměstnání) 

 


