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práce

Služby Úřadu 
práce ČR

Další 
studium

Program



Další studium:

• Veletrhy VŠ, VOŠ, Dny otevřených dveří

Jazykové školy & studium v zahraničí

Zkrácené studium
• Maturitní vzdělání 

• Výuční list

Vysoké školy, Vyšší odborné školy

Nultý ročník



• 75% studentů se dostane na VŠ
• pouze 40% na VŠ vybranou jako 

„první volbu“

• žádané obory si drží nízké šance na přijetí:
medicína od 19%
právo od 18%
psychologie 5-20%
policejní akademie 10%
umělecké obory 10%



Status studenta

A) řádné ukončení ZZ = 
do 31.8.

B) neúspěšní u ZZ, 
nepřipuštění k ZZ = 
do 31.8. (od září si 
řešíte zdravotní 
pojištění sami)

C) Přerušení studia 
nebo předčasné 
ukončení studia před 
30.6. (po tomto datu už 
zdravotní pojištění hradí 
sám!)

PO SKONČENÍ STUDIA SE INFORMUJTE U SVÉ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNY, DO KDY MÁTE STATUS STUDENTA!



Uplatnění na trhu práce

PŘIJÍMACÍ 
POHOVOR

Nabídky 
práce

Motivační 
dopis 

(průvodní 
dopis)

Životopis



Situace na trhu práce
(k 31.12.2020) 

Nezaměstnanost v ČR

Podíl nezaměstnaných: 291 977 – 4,0 %

Počet volných míst: 318 582

Počet absolventů: 13 647

Zlínský kraj

Podíl nezaměstnaných: 12 819– 3,22 %

Počet volných míst: 10 807

Počet absolventů: 639

okres Vsetín

Podíl nezaměstnaných: 3 875 – 3,96 %

Počet volných míst: 3 903

Počet absolventů: 207



Jaké jsou možnosti hledání práce:

▪ Internet, mobilní aplikace

▪ Personální agentury

▪ Úřady práce

▪ Inzeráty v tisku

▪ Veletrhy pracovních příležitostí

▪ Návštěva firmy

▪ Známí, přátelé, rodinní příslušníci



https://www.uradprace.cz/volna-mista-v-cr#/volna-mista-detail/1251213

Ukázka inzerce

https://www.uradprace.cz/volna-mista-v-cr#/volna-mista-detail/1251213


OSOBNÍ PORTFOLIO

• Životopis, motivační dopis, průvodní dopis

• Doklady o dosaženém vzdělání

• Osvědčení, certifikáty (kurzy)

• Výpis z evidence rejstříku trestů (Czech Point)

• Reference z předchozích zaměstnání



http://www.ajvngou.cz/ctenar-myslenek/

Sebeprezentace

http://www.ajvngou.cz/ctenar-myslenek/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.wasteyourtime.co/2018/11/linkedin-breaks-the-rules&psig=AOvVaw1ZXlLGPhNR1KNdcktT8F3W&ust=1544774782406056
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.wasteyourtime.co/2018/11/linkedin-breaks-the-rules&psig=AOvVaw1ZXlLGPhNR1KNdcktT8F3W&ust=1544774782406056
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.wasteyourtime.co/2018/11/linkedin-breaks-the-rules&psig=AOvVaw1ZXlLGPhNR1KNdcktT8F3W&ust=1544774782406056
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl56fUrJzfAhWSY1AKHeA5B2cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wasteyourtime.co/2018/11/linkedin-breaks-the-rules&psig=AOvVaw1ZXlLGPhNR1KNdcktT8F3W&ust=1544774782406056


Motivační dopis & průvodní dopis

• pozitivní - napište, čím vás zaujala 
nabídka, co a proč by vás bavilo v nové 
práci

• struční - maximálně 1 strana

• motivovaní - napište, že se těšíte na 
setkání



Vážená paní Nováková,

ucházím se o místo obchodního zástupce pro oblast Severní a Jižní
Moravy, které inzerujete na webu Vaší firmy.
Mám s touto prací určité zkušenosti, jak poznáte z mého přiloženého
životopisu. Chtěla bych se v této oblasti dále zdokonalovat, protože mě
baví práce s lidmi a mám dobré organizační a komunikační
dovednosti.
Ráda bych pracovala právě ve Vaší společnosti, protože hledám práci
ve stabilní firmě s tradicí, která zároveň uplatňuje moderní principy.

Pokud Vás moje žádost o zaměstnání oslovila, ráda Vám doplním další
potřebné informace na osobním pohovoru.

S pozdravem

Karolína Válková



Osobní údaje

Jméno a příjmení: Kája Válková
Datum a místo narození: 23. 5. 1985, Zlín
Adresa: Lesní 5608, Zlín 760 05
Kontakt: 577 896 745, 777 88 99 44

silenaberuska1@seznam.cz

Stav: rozvedená – 4 děti
Vzdělání

2000 – 2004 OA Praha, maturita obor ekonomika a management

Prakse

2008 – 2017 Bahlsen s.r.o. – junior produkt manager

- monitoring konkurence

- analýzi prodejních výsledků

2006 – 2008 Delvita a.s. – asistentka marketingu, manager

propagace - programy na podporu propagace

2004 – 2006 ČSOB – pracovnice marketingu a propagace

Znalosti Práce na PC: Word, Excel, programy na podporu propagace

Anglický jazyk: anglicky celkem umím
Schopnosti Řidičský průkaz sk. B, ale moc nejezdím

Samostatnost, spolehlivost, organizační a komunikativní dovednosti.

Reference Ing. Jaroušek Kotrba, tel.: 777 886 997

Ve Vsetíně dne 30.11.2018 Válková

Najděte chyby



Osobní údaje

Jméno a příjmení: Karolína Válková
Datum a místo narození: 23. 5. 1985, Zlín
Adresa: Lesní 5608, Zlín 760 05
Kontakt: 577 896 745, 777 88 99 44

karolina.valkova@seznam.cz

Vzdělání
2000 – 2004 OA Praha, maturita obor ekonomika a management

Praxe

2008 – 2017 Bahlsen s.r.o. – junior produkt manager

- monitoring konkurence

- analýzy prodejních výsledků

2006 – 2008 Delvita a.s. – asistentka marketingu, manager

- propagace - programy na podporu propagace

2004 – 2006 ČSOB – pracovnice marketingu a propagace

Znalosti Práce na PC: Word, Excel, programy na podporu propagace

Anglický jazyk: komunikativně velmi dobře, maturitní zkouška z AJ

Schopnosti Řidičský průkaz sk. B, aktivní řidička
Samostatnost, spolehlivost, organizační a komunikativní dovednosti.

Reference Ing. Jaromír Kotrba, tel.: 777 886 997

Ve Vsetíně dne 15.1. 2019 Válková

Životopis po opravě



Nikdy nemáte druhou šanci 
udělat první dojem.

https://youtu.be/hcTakneBoOw

• telefonování

• pohovor- vzhled, etiketa

https://youtu.be/hcTakneBoOw


Na co se Karolíny ptali?

▪ Proč chcete pracovat právě u nás?

▪ Jaké jsou vaše silné/slabé stránky? 

▪ Jaký si představujete výdělek? 

▪ Máte nějaké dotazy?

• Proč jste opustil své poslední zaměstnání?

• Co jste dělal, když jste byl nezaměstnaný?

Padne-li však dotaz příliš na tělo, např. na plánování rodiny apod., 
NEMUSÍTE ODPOVĚDĚT! 



Úřad práce ČR & Česká správa 
sociálního zabezpečení

důchod

Zprostředkování

Státní podpora
Poradenství



https://www.uradprace.cz/



Služby ÚP ČR v oblasti  zaměstnanosti
Všem občanům poskytuje informační služby v oblasti  pracovních příležitostí, 

zejména informace o:

 volných pracovních místech v ČR a zemích EU 

 situaci na trhu práce v České republice a zemích EU 

 podmínkách zaměstnávání v zahraničí

 možnostech dalšího vzdělávání

Poskytuje poradenské služby pro:

 volbu povolání 

 volbu rekvalifikace 

 zprostředkování vhodného zaměstnání 

 volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením 

 výběr vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti



Je evidence na úřadu práce povinná?

Není, jedná se o dobrovolné rozhodnutí!



Co je k evidenci potřeba?

• Žádost o zprostředkování zaměstnání 

• Občanský průkaz

• Doklad o ukončení studia

Jak je to s podporou v nezaměstnanosti?

• Alespoň 12 měsíců odvodu důchodového pojištění v uplynulých 2 letech

• Žádost o podporu v nezaměstnanosti)

• výše podpory: (výpočet z čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu)

o první 2 měsíce: 65 %
o další 2 měsíce: 50 %
o další měsíce: 45 %               
o při rekvalifikaci: 60 %

Práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání
• Pomoc s vyhledáváním vhodného uplatnění 
• Podpora státu - odvod zdravotního pojištění, nepojistné sociální dávky
• Poradenské aktivity & aktivní politika zaměstnanosti
• Spolupráce klienta



• VPP

• Dotace na zahájení podnikání

• Příspěvek na dojížďku

• Příspěvek na mzdu

• Bez překážek ve Zlínském kraji

• Nová šance ve Zlínském kraji

• Záruky pro mladé ve Zlínském 
kraji

• Péče a příležitost ve Zlínském kraji

• Cíl = prevence nezaměstnanosti

• Poradenské činnosti

• Pomoc s volbou povolání

• Cíl = získání/navýšení 
uplatnitelnosti na trhu práce

• Zabezpečovaná & zvolená

• Při splnění podmínek je hrazena 
prostřednictvím ÚP ČR

Rekva-
lifikace

Informační 
poradenské 

středisko

Trh práce
Regionální 
individuální 

projekty



EURES = evropské služby zaměstnanosti 

• 28 států EU

• státy EHP: Norsko, 
Island a 
Lichtenštejnsko

• Švýcarsko

Česká republika 

je součástí EU od 1.5.2004



EURES

• databáze pracovních nabídek ze všech zemí EU, EHP a Švýcarska

• evropský portál www.eures.europa.eu

český portál www.eures.cz

• informace o registraci k pobytu, zdravotním pojištění, sociálním pojištění, 

uznávání kvalifikací, daních, hledání zaměstnání, specifikách 

jednotlivých zemí apod.

• informace o sezónních pracích 

Je důležité brát v potaz: jazykové znalosti, vzdělání, pracovní zkušenosti, 

cílovou zemi, osobní situaci..

Při nedostatečných jazykových znalostech – možnost informovat se u 

agentur práce. 

Práce v zahraničí

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.cz/


Evropský portál  - www.eures.europa.eu

http://www.eures.europa.eu/


Český portál - www.eures.cz

http://www.eures.cz/


Předpoklady: dívka / chlapec ve věku 17 – 30 let, svobodní, bezdětní, 
zkušenosti s dětmi výhodou, znalost jazyka na úrovni střední školy, řidičský 
průkaz

Pobyt spíše dlouhodobý – zpravidla 1 rok.
Pobyt zahrnuje péči o děti a malé domácí práce. 

Hostitelská rodina poskytuje ubytování, stravu, kapesné, jazykový kurz, 
účast na volnočasových aktivitách rodiny. 

Pozor! Au pair má status hosta, nejedná se o pracovní poměr, ale o studijní 
pobyt. Je třeba řešit platbu zdravotního pojištění.

Jak si zařídit au pair pobyt?
✓agentury (poplatky, důležité jsou reference)
✓internetové stránky (bez poplatků, komunikace v cizím jazyce, 
administrativní záležitosti si musíte řešit sami)

Au pair



Dobrovolnictví

• tzv. work-campy nebo dlouhodobé pobyty

• zaměření: kultura, ekologie, sport, sociální péče, umění, archeologie, 

renovace, práce s dětmi…

Proč se stát dobrovolníkem?

Ačkoliv za práci neobdržíte žádnou finanční odměnu, dobrovolnická 

činnost přináší nové jazykové, komunikační, manažerské či kreativní 

kompetence, osobní rozvoj, osobní zkušenost se životem v cizí zemi, 

odbornou praxi, nové přátele, zkušenosti v reálném životě, radost  z 

pomoci a ze seberealizace..

Informace: 

Evropská dobrovolná služba 

http://www.naerasmusplus.cz/

INEX – sdružení dobrovolných aktivit

https://www.inexsda.cz/



Work-campy v ČR i zahraničí



Nepojistné sociální dávky

• Přídavek na dítě

• Rodičovský příspěvek

• Příspěvek na bydlení

• Porodné

• Pohřebné

• Dávky pěstounské péče

Státní sociální 
podpora

• Příspěvek na péči

• Příspěvek na mobilitu

• Průkaz OZP

• Příspěvek na zvláštní 
pomůcku

OZP

• Příspěvek na živobytí

• Doplatek na bydlení

• Mimořádná okamžitá 
pomoc

Pomoc v 
hmotné nouzi

životní minimum 3 860,- Kč 



Pracovně právní poměr
Dohoda o provedení práce (DPP)

• 300 hod./rok

• do 10.000 Kč/měsíc není povinnost sociální pojištění

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

• 20 hod./týden

• do 3.000 Kč/měsíc není povinnost hradit zdravotní a sociální pojištění

Pracovní smlouva

• Doba určitá, neurčitá

• Minimální a zaručená mzda

• Kdo s kým, co a kde bude dělat



NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

▪ Nemáte zdravotní pojištění
▪ Neodvádí se vám „léta na důchod“
▪ Neuvedete si práci v CV

▪ POKUTA:
▪ Vykonávající do 100 000 Kč
▪ „zaměstnavatel“ do 10 miliónů Kč  



Důchodový systém
Podmínkou nároku na starobní důchod je získání potřebné doby pojištění (35 let) 

a dosažení stanoveného věku (tj. důchodového věku, popř. věku od něho odvozeného. U 

ročníků narozených po roce 1971 činí důchodový věk 65 let. U žen narozených před r.1972 

se započítávají děti, viz zde.

Osobní informativní list důchodového pojištění 1x ročně zdarma 

https://www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod-podrobne


Děkujeme za pozornost. 

Bc. Renata Dorňáková
950 173 446, 770 160 730

renata.dornakova@uradprace.cz

Kateřina Pončíková
950 173 433 

katerina.poncikova@uradprace.cz


