
 

 
Kancelář veřejného ochránce práv 

 
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář 

Vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání 

v praxi veřejné ochránkyně práv 

který se koná dne 3. října 2019 
 

v zasedací místnosti č. 349 (3. patro) 
Magistrátu hlavního města Prahy 

Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 
 

Cílem semináře je přiblížit účastníkům a účastnicím, zejména sociálním pracovníkům, 
pracovníkům občanských poraden a nevládních organizací, poskytujících občanům základní 
poradenství, mnohokrát ve velmi krizových a vypjatých situacích, současnou právní úpravu 
práv a povinností uchazečů o zaměstnání vyplývajících z evidence u úřadu práce, upozornit 
na úskalí spojená s vedením v evidenci, nastínit možnosti obrany uchazeče o zaměstnání 
proti vyřazení z evidence úřadu práce a předejít tak nepříznivým důsledkům s tím spojených 
včetně diskuse o vážných důvodech pro relevantní omluvu nesplnění povinnosti. 
V odpoledním bloku bude účastníkům semináře prezentována kazuistika veřejné ochránkyně 
práv k problematice vyřazování z evidence a představena aktuální judikatura.  
 

Seminář zajišťují právničky Kanceláře veřejného ochránce práv. 

 

Účast na semináři je bezplatná, kapacita je omezená, o účasti proto rozhoduje datum 
registrace. 
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pondělí  30. září 2019. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

 

Dotazy k programu ráda zodpoví Mgr. Milena Zmeškalová (tel. 542 542 314, 
zmeskalova@ochrance.cz). 

 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).  

                                                        
1  Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

3. října 2019 
 

09:45 – 10:00 Registrace účastnic a účastníků 

 

10:00 – 11:00 Pravidla evidence uchazečů o zaměstnání a důsledky neplnění 
zákonných povinností 

 

Mgr. Eva Hilšerová, Kancelář veřejného ochránce práv 

Mgr. Milena Zmeškalová, Kancelář veřejného ochránce práv 

 

11:00 – 11:15 Přestávka 

11:15 – 12:15 Vážné důvody jako omluva, možnosti obrany proti rozhodnutí o 
vyřazení z evidence  

 

Mgr. Eva Hilšerová, Kancelář veřejného ochránce práv 

Mgr. Milena Zmeškalová, Kancelář veřejného ochránce práv 

 

12:15 – 13:00 Přestávka na oběd 

13:00 – 14:15 Kazuistika veřejné ochránkyně práv  

Aktuální judikatura 

 

Mgr. Eva Hilšerová, Kancelář veřejného ochránce práv 

Mgr. Milena Zmeškalová, Kancelář veřejného ochránce práv 

 

14:15 – 14:45 Diskuse, závěr  
 


