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Na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v nařízené karanténě, izolaci či 

se na ně vztahuje karanténní opatření a nemohou plnit své povinnosti vůči 

Úřadu práce ČR, nahlíží úřad stejně jako na ty, kteří jsou nemocní či po 

úrazu. V praxi to znamená, že tito klienti musí doložit „Potvrzení o dočasné 

neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče  

o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu“. ÚP ČR tento důvod uzná jako 

vážný, bránící klientovi ve spolupráci při zprostředkování vhodného 

zaměstnání. Obdobně vstřícně přistupuje ke klientům i v případě, že pečují o 

dítě do 10 let kvůli uzavření škol a nemohou tak absolvovat předem 

stanovené aktivity nebo se nemohou dostavit k osobnímu jednání v určeném 

termínu.  

 

S ohledem na mimořádnou situaci související s nutností dodržovat 

karanténu či jiné karanténní opatření v délce 14 dní není nutné, aby dotyčný 

klient osobně chodil na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Potvrzení za něj 

může na podatelně ÚP ČR odevzdat jiná osoba a je možné poslat jej i poštou 

nebo emailem.  

Prioritním posláním Úřadu práce ČR je zprostředkování vhodného 

zaměstnání. Tuto službu poskytuje všem evidovaným uchazečům o zaměstnání. 

Její součástí není jen pomoc při hledání vhodného pracovního místa, ale také 

zařazení do řady aktivit, které pomáhají konkrétnímu klientovi zvýšit jeho šance na 

pracovní uplatnění. Patří mezi ně například poradenské (individuální, skupinové) 

služby, rekvalifikace, účast v některém z projektů atd. Povinností uchazeče je 

pak tyto aktivity, včetně pravidelných návštěv u poradce pro zprostředkování 

zaměstnání, ve stanovených termínech absolvovat. Jestliže se jich bez 

vážných důvodů (např. zdravotní stav, péče o dítě apod.) a omluvy neúčastní, 

může jej Úřad práce ČR podle zákona o zaměstnanosti vyřadit z evidence 

uchazečů o zaměstnání.  

Vážným důvodem je i nemoc nebo úraz, které brání uchazeči o zaměstnání 

plnit jeho povinnosti. V souvislosti s momentální situací kolem onemocnění 
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COVID-19 patří mezi vážné důvody také nařízená karanténa či péče o dítě do 

10 let po uzavření škol.  

Pokud se tedy klient ocitne v této situaci a nemůže tak plnit své povinnosti 

uchazeče o zaměstnání, je třeba se ze stanovených aktivit omluvit a doložit 

jako důvod své nepřítomnosti „Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče  

o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo 

úrazu“, které potvrdí lékař. Dotčení klienti mohou doložit i jakékoli jiné potvrzení, 

jež jim vydá registrovaný poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné 

praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Úřad práce 

ČR akceptuje též potvrzení dokládající skutečnost nařízené karantény, tj. např. 

výměnný list, který vydá zdravotnické zařízení, jež pečuje  

o uchazeče o zaměstnání v případě onemocnění koronavirem. V neposlední řadě 

ÚP ČR uzná i doklad vystavený příslušnou hygienickou stanicí, pokud už ho 

vydala.  
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