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Vyřazení z evidence uchazečů 
o zaměstnání úřadem práce 
Evidence na úřadu práce je dobrovolná. Je tedy jen na Vás, zda úřad práce požádáte o zprostředkování 

zaměstnání. V případě, že Vás úřad práce zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání, náleží Vám práva, 

ale máte také povinnosti s evidencí spojené.   

Vysvětlíme, jaké povinnosti jako uchazeči o zaměstnání máte, jaké vážné důvody může úřad práce 

uznat jako omluvu pro jejich nesplnění a co nastane v případě, že nesplníte svoji povinnost bez vážného 

důvodu. Také popíšeme, jak se lze bránit proti případnému vyřazení z evidence úřadu práce. 

Jaké povinnosti mám jako uchazeč/uchazečka o zaměstnání? Například: 

1. Musíte přijít na úřad práce v termínu, 

který Vám úřad práce stanovil. 

 Pozor! I když nepřijdete na schůzku na úřad 

práce jen jednou a nemáte pro to vážný 

důvod (viz dále), úřad práce Vás z evidence 

vyřadí. 

2. Ve lhůtě stanovené úřadem práce musíte 

kontaktovat zaměstnavatele a ucházet se 

o zprostředkované zaměstnání. 

3. Musíte vystupovat u případného budoucího 

zaměstnavatele tak, aby měl zájem Vás 

zaměstnat. Například byste mu neměli 

jmenovat důvody, proč by Vás neměl 

přijmout, ledaže by tyto důvody byly vážné 

(viz dále). 

4. Musíte nastoupit do zprostředkovaného 

vhodného zaměstnání. 

 Vhodné zaměstnání je zaměstnání, které 

odpovídá Vaší zdravotní způsobilosti a pokud 

možno také Vaší kvalifikaci, schopnostem, 

dosavadní délce doby zaměstnání, 

možnostem Vašeho ubytování a dopravní 

dosažitelnosti zaměstnání. 

5. Musíte nastoupit na dohodnutou 

rekvalifikaci a plnit povinnosti z ní plynoucí. 

6. Při nemoci či po úrazu musíte dodržovat 

režim dočasné neschopnosti uchazeče 

o zaměstnání. To znamená, že máte být 

v místě, které je napsané v potvrzení 

o dočasné neschopnosti, a chodit 

na vycházky jen na povolenou dobu 

a v povoleném čase. 

7. Musíte oznámit úřadu práce: 

▪ Proč jste se nedostavili na úřad práce 

ve stanoveném termínu, a to nejpozději 

do 8 dnů. 

▪ Všechno, co je důležité pro zařazení 

do evidence nebo vedení v evidenci, 

a to nejpozději do 8 dnů. Oznamujete 

například, že začínáte podnikat nebo 

studovat, že pobíráte odměnu pěstouna, 

jste invalidní ve III. stupni atp. 

▪ Že vykonáváte nekolidující zaměstnání. 

To musíte oznámit při podání žádosti 

o zprostředkování zaměstnání nebo 

nejpozději v den nástupu do nekolidujícího 

zaměstnání. 

 

Nekolidující zaměstnání je zaměstnání 

či práce na dohodu o pracovní činnosti, 

za které Vám náleží měsíční výdělek nebo 

odměna max. ve výši poloviny minimální 

mzdy, to je aktuálně max. ve výši 8 100 Kč. 

▪ Zdravotní důvody, pro které nejste dočasně 

schopni plnit povinnosti uchazeče 

o zaměstnání. To musíte oznámit nejpozději 

do 3 kalendářních dnů od vydání potvrzení 

o dočasné neschopnosti uchazeče 

o zaměstnání nebo potvrzení o vyšetření 

nebo ošetření. Potvrzení o dočasné 

neschopnosti musíte doložit nejpozději 

do 8 kalendářních dnů ode dne jeho vydání. 
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Pozor! Pokud nesplníte některou z povinností uchazeče o zaměstnání bez vážného důvodu, úřad práce 

Vás může vyřadit z evidence. Vážné důvody vymezuje § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti. 

Vážným důvodem může být například: 

 zdravotní omezení potvrzené lékařem, 

 zpoždění vlaku/dopravní kalamita, 

 vegetariánství – pro případ nabídky práce na jatkách, 

 účast na výběrovém řízení, 

 vyzvedávání dítěte z mateřské školy, 

 návštěva lékaře s dítětem apod. 

Vážným důvodem není například: 

 opomenutí nebo omyl v datu schůzky na úřadu práce, 

 péče o psa či jiné zvíře, 

 nabídka nízké mzdy apod. 

Při rozhodování o vyřazení z evidence však musí úřad práce posoudit všechny okolnosti Vašeho případu. 

Vyřazení má vážné důsledky. Tento tvrdý trest musí být přiměřený závažnosti porušení povinnosti. 

Co se stane, když mě úřad práce vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání? 

Úřad práce Vás z evidence vyřadí zpětně, a to ke dni, kdy jste nesplnili svou povinnost: 

 

Z evidence budete vyřazeni, i když se proti rozhodnutí úřadu práce o vyřazení odvoláte. Teprve bude-li 

Vašemu odvolání vyhověno, zpětně Vás do evidence zase zařadí. 

Ode dne vyřazení z evidence si musíte sami platit zdravotní pojištění. 

Vyřazení z evidence pro Vás může mít dopad i v sociální oblasti – už nebudete považováni za osoby 

v hmotné nouzi. To znamená, že i když budete splňovat podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné 

nouzi (příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení), úřad práce Vám tyto dávky nepřizná. 

Můžete ale stále žádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Bližší informace naleznete v letácích 

Mimořádná okamžitá pomoc, Příspěvek na živobytí, Příspěvek na bydlení, Doplatek na bydlení a Řízení o 

dávkách pomoci v hmotné nouzi na www.ochrance.cz v části Nevím si rady se svou životní situací. 

 

 O nové zařazení můžete požádat až po uplynutí 3 nebo 6 měsíců ode dne, ke kterému jste byli 

vyřazeni z evidence. Tato doba se určuje podle toho, jakou povinnost jste nesplnili. 

schůzka 

na úřadu práce 

má být dne 

17. 1. 2022 

na sjednanou schůzku 

na úřad práce 

nepřijdete a nemáte 

k tomu vážný důvod 

úřad práce 

rozhodne o vyřazení 

z evidence až dne 

7. 3. 2022 

 

vyřadí Vás však 

zpětně – už 

od 17. 1. 2022 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#p5-1-c
https://www.ochrance.cz/letaky/mop/mop.pdf
https://www.ochrance.cz/letaky/prispevek-na-zivobyti/prispevek-na-zivobyti.pdf
https://www.ochrance.cz/letaky/prispevek-na-bydleni/prispevek-na-bydleni.pdf
https://www.ochrance.cz/letaky/doplatek-na-bydleni/doplatek-na-bydleni.pdf
https://www.ochrance.cz/letaky/rizeni-o-davkach-pomoci-v-hn/rizeni-o-davkach-pomoci-v-hn.pdf
https://www.ochrance.cz/letaky/rizeni-o-davkach-pomoci-v-hn/rizeni-o-davkach-pomoci-v-hn.pdf
https://www.ochrance.cz/
https://www.ochrance.cz/situace/
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Co mám dělat, když… 

Vyčkejte, až úřad práce vydá 

rozhodnutí o vyřazení z evidence. 

Pozor! Do doby vydání rozhodnutí 

je třeba úřadu práce oznámit 

a prokázat (doložit), jaké vážné 

důvody Vám zabránily ve splnění 

Vaší povinnosti. 

… požádat 

Ministerstvo 

práce 

a sociálních 

věcí 

o zahájení 

přezkumného 

řízení. 

… požádat 

úřad práce 

o zahájení 

přezkumného 

řízení. 

… podat podnět 

ombudsmanovi, ke kterému 

přiložte kopii rozhodnutí 

o Vašem odvolání. 

Také napište, s čím 

v rozhodnutí nesouhlasíte. 

Pozor! Ombudsman nemůže 

zrušit ani změnit rozhodnutí 

o Vašem vyřazení ani 

rozhodnutí o Vašem 

odvolání. To může jedině 

soud. 

… podat správní žalobu 

k soudu, a to do 2 měsíců 

ode dne, kdy jste obdrželi 

rozhodnutí o odvolání. 

Podrobnosti o správní 

žalobě najdete 

v informačním letáku 

Soudní ochrana proti 

správním orgánům, 

na www.ochrance.cz 

v části Nevím si rady se 

svou životní situací. 

… úřad práce zahájil správní řízení 

o vyřazení z evidence uchazečů 

o zaměstnání? 

… mě úřad práce rozhodnutím vyřadil z evidence 

uchazečů o zaměstnání a nesouhlasím s tím? 

Pokud nejste spokojeni 

s rozhodnutím úřadu práce… 

Odvolejte se. 

Odvolání můžete 

podat úřadu práce 

do 15 dnů ode dne, 

kdy jste obdrželi 

rozhodnutí o vyřazení. 

V odvolání uveďte, 

proč s rozhodnutím 

nesouhlasíte, 

a pošlete či předejte je 

úřadu práce. 

 

Pokud jste 

zmeškali lhůtu 

pro odvolání, 

můžete… 

Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím o odvolání, můžete… 

O zahájení přezkumného řízení úřady mohou rozhodnout nejpozději do 1 roku ode dne, 

kdy rozhodnutí úřadu práce o Vašem vyřazení nabylo právní moci (rozhodnutí je v právní moci, 

pokud se proti němu nemůžete odvolat). 

Pozor! Úřady nemají povinnost přezkumné řízení zahájit. 

Další informace najdete v letáku Správní řád na www.ochrance.cz v části Nevím si rady se svou 

životní situací. 

stránkách www.ochrance.cz v sekci Životní situace. 

https://www.ochrance.cz/
mailto:podatelna@ochrance.cz
https://www.ochrance.cz/letaky/soudni-ochrana-proti_spravnim-organum/soudni-ochrana-proti_spravnim-organum.pdf
https://www.ochrance.cz/letaky/soudni-ochrana-proti_spravnim-organum/soudni-ochrana-proti_spravnim-organum.pdf
https://www.ochrance.cz/
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https://www.ochrance.cz/letaky/spravni-rad/spravni-rad.pdf
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