Reakce úseku zaměstnanosti Úp Čn na povodně:
MaximáIně využítzkušeností našich pracovišť z předchozích |et, zejména pokud jde o součinno5t a
spolupráci našich KoP s městy, obcemi a dalšímisubjekty, které se podí|ejí na odstraňování následků
povodně. Nutná terénnípráce našich zaměstnanců.

1.

Umístění uchazeče o zaměstnání na práci při odstraňování následků povodní:
Pro Využitíuchazečůo zaměstnání evidovaných úřadem práce lze při odstraňová ní násIedků
povod n ív současné době použítkrizovýZákon č. z40/200o sb.
Pracovní výpomoc pod|e krizového zákona ukládá hejtman a po ukončen í této povinnosti
vydává fyzické osobě potvrzení o jejím výkonu.
Za vykonání pracovní výpomoci ná|ežífyzickéosobě peněžnínáhrada, kterou vypIatíten, kdo
o jejím uloženírozhod|; ne|ze-li určit výši náhrady dohodou, stanoví se náhrada ve výši, která
odpovídá obvyk|é mzdě za stejné či podobné práce (§ 35 krizového zákona),

Uchazeče o zaměstnání |ze takto využít,pokud přísIušnéorgány vyh|ásí v přísIušných
územníchob|astech (kraj) krizovou situaci. Úřad práce jim předá na vyžádání seznamy
vhodných uchazečůo zaměstnání, Po dobu výkonu pracovn í výpomoci zůstanou tyto osoby v
evidenci uchazečůo zaměstnání u úřadu práce.
Možnosti využitíuchazečůo zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti
(z, 435l2O04 Sb.|:

Uchazeči o zaměstnání mohou být pro odstraňování násIedků povodnízejménaumístěni:

v

rámci veřejně prospěšných prací u obcí nebo jiných zaměstnavatelů; veřejně
prospěšnými pracemi pro tyto úče|yse rozumíodstraňovánínás|edkůpovodní na veřejném a
soukromém majetku, včetně vlastního. Aplikovat krátké VPP (cca 3 měsíce), bonifikovat

a)

příspěvky až do max, výše,

b) na společensky účelnýchpracovních místech u zaměstnavatelů při odstraňování nás|edků

povodní a znovuuvedení do provozu výrobních a provozních kapacit, včetně souvisejících
administrativních a personálních činnostíapod.,
Pokud žadatel v rozmezí jednoho měsíce podává více žádostí o příspěvek, není nutné

předkládat vždy nové potvrzení, ale postačípřed|ožení původního, které není staršínež 1
měsíc. Vyřizovat žádosti zrychIenou procedurou. Ve věci bezdIužnosti primárně využítformu
čestnéhoproh|ášení žadateIe, následně ve stanovené lhůtě doIožit přísIušná potvrzení.

Umístění uchazečů o zaměstnání na práce spojené s odstraňováním následků povodní je
možnétaké formou krátkodobého zaměstnání u zaměstnavatelů.

3.

zničenídokladů a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

Občané,kteří žádají úřad práce o zprostředkování zaměstnání a vdůsledku povodní
nemohou předložit požadovanédok|ady o ukončenízaměstnán| mohou tuto skutečnost
osvědčit prohlášen ím.

4,

Finance na mimořádná opatření v íámci APz

KrP ÚP si aktivně přerozdělit rozpočet na APz, využíVatfinančních prostředků
vduchu 3E. GŘ ÚP ČR je připraveno okamžitě poskwnout v řádech desítek milionů korun
V rámci

krajským pobočkám ÚP ČR navýšení finančních prostředků z rozpočtu národní APZ (zejména
na VPP a SÚPM} na pomoc při odstraňování povodňových škod.
Veřejná služba:
V současné době uýkon Vs založen na dobrovolnosti Uoz. Pokud je zájem ze strany UoZ o Vs,

doporučujeme podpořit

a

následně vytvořit podmínky směřující k prostupnému

zaměstnávání (VPP, sÚPM). Všichni UoZ zařazení na VS jsou pojištěni prostřednictvím ÚP ČR.

