Informace Úřadu práce
Úřad práce České republiky přistoupil k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s
veřejností a eliminují tak riziko šíření nemoci COVID-19.

Obecně
•
•
•
•
•
•

úřední doba: pondělí a středa 9:00 – 12:00 hodin
úřad funguje jako bezkontaktní (výjimku lze dohodnout předem telefonicky)
jsou zrušeny všechny domluvené kontakty
žádosti lze podávat datovou schránkou, elektronicky emailem, poštou, vložením do schránky
úřadu práce
důležité: veškeré žádosti je třeba řádně vyplnit, uvést i kontaktní telefon a email, podepsat
veškeré tiskopisy, další informace a kontakty na úřad práce jsou na webu
https://www.uradprace.cz/

Pro nezaměstnané (Kontaktní pracoviště Třemošnice)
•
•
•

evidovat se lze i v době nařízené karantény a době OČR, nelze se evidovat v době pracovní
neschopnosti
k žádosti o zprostředkování připojit doklad o skončení zaměstnání, potvrzení pro účely přiznání
podpory v nezaměstnanosti a další potřebné doklady
podpory v nezaměstnanosti budou vypláceny v běžných termínech

Pro zaměstnavatele (Kontaktní pracoviště Chrudim)
•
•

•

spuštěn cílený program „Antivirus“ s cílem umožnit zaměstnavatelům překlenout současnou
situaci vyplacením příspěvku na kompenzaci náhrad mezd
oblasti podpory programu Antivirus:
- Režim A: nařízení karanténa zaměstnancům
- Režim B: překážka v práci na straně zaměstnavatele – povinnost uzavřít provoz
- Režim C: nemožnost přidělovat práci z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u
významné části zaměstnanců
- Režim D: omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb)
- Režim E: omezení poptávky po službách, výrobcích
informace pro zaměstnavatele v Chrudimi: vladimir.mladek@uradprace.cz ; tel. 950 119 410

Nepojistné sociální dávky (Kontaktní pracoviště Třemošnice)
•
•
•

•
•

nepojistné sociální dávky budou vypláceny v běžných termínech
klientům hmotné nouze nebude po dobu mimořádných opatření vyplácena dávka poukázkami,
dávka bude zasílána na bankovní účet nebo poštovní složenkou
občané, kteří mají v důsledku mimořádných opatření nedostatek příjmů, mohou požádat o
mimořádnou okamžitou pomoc (nenároková dávka, která se poskytuje pouze v odůvodněných
případech na zajištění základních životních potřeb, poskytnutí dávky vždy předchází zjištění
finanční hotovosti žadatele a s ním společně posuzovaných osob)
ve II. čtvrtletí 2020 bude zjednodušeno dokládání žádostí na přídavek na dítě a na příspěvek na
bydlení, Úřad práce použije doklady doložené k žádosti na I. čtvrtletí 2020
do sociálních dávek se promítne vládou schválené zvýšené životní a existenční minimum

