Informace pro uchazeče a zájemce o zaměstnání
Příspěvek na dojížďku
Úřad práce ČR může poskytovat příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé České
republiky.
Žádost o příspěvek podává žadatel místně příslušnému pracovišti úřadu práce,
které eviduje žadatele v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o
zaměstnání a současně zde má tento žadatel bydliště v územním obvodě této
krajské pobočky.
Tiskopis žádosti je umístěn na portále MPSV na adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni
Příspěvek není nárokový a může být poskytnut pouze žadateli, u kterého jsou
splněny následující předpoklady:
Žadatelem může být pouze:
 uchazeč o zaměstnání s nepřetržitou délkou evidence déle než 5 měsíců,
nebo
 uchazeč o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do
evidence uchazečů o zaměstnání ke skončení pracovního poměru v důsledku
hromadného propouštění zaměstnanců, nebo
 uchazeč o zaměstnání, kterému je věnována zvýšená péče při
zprostředkování zaměstnání a na základě rozboru situace na místním trhu
práce, s přihlédnutím k dlouhodobým trendům v oblasti požadavků na volná
pracovní místa, nebude možné jinak zprostředkovat vhodné zaměstnání,
nebo
 zájemce o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do
evidence zájemců o zaměstnání nebo dojde v průběhu doby vedení v evidenci
zájemců o zaměstnání ke skončení pracovního poměru v důsledku
hromadného propouštění zaměstnanců.
Některé z dalších podmínek k poskytnutí příspěvku:
 Pracoviště žadatele je v jiné obci než bydliště.
 Pracovní poměr žadatele musí být sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu
určitou delší než 6 měsíců.
 Žádost musí být podána v době, kdy je žadatel veden v evidenci ÚP ČR a
zároveň již má se svým budoucím zaměstnavatelem předběžně rozjednaný
nástup na nové pracovní místo a tento nástup bezprostředně navazuje na
ukončení evidence. Není možný souběh pracovně právního vztahu
s uvedeným zaměstnavatelem a evidence na ÚP ČR.
 Dohodu lze uzavřít až po doložení pracovní smlouvy – žadatel doloží do 8
kalendářních dnů ode dne nástupu (nejdéle do jednoho měsíce od nástupu do
zaměstnání).

Výše příspěvku
Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí od 1 000 Kč do 3 500 Kč měsíčně podle
dojezdové vzdálenosti. Na nejvyšší částku dosáhnou ti, kteří budou za prací dojíždět
více než 50 km.
Doba poskytování příspěvku zpravidla 6 měsíců.

Žádosti o příspěvek na podporu regionální mobility a administrativu s ním spojenou
(příspěvek na dojížďku, příspěvek na přestěhování) vyřizují v Pardubickém kraji:


KrP Pardubice: Mgr. Eliška Habrmanová, tel. 950 144 433



KoP Chrudim: Bc. Michaela Jeřábková, tel. 950 119 411



KoP Svitavy: Bc. Ivana Frycová, tel. 950 163 425



KoP Ústí nad Orlicí: Bc. Petra Vajsová, tel. 950 172 300

