
                                                                              

 

Česká biskupská konference 
IČ 00540838 

se sídlem Thákurova 3, 160 00 Praha 6 

zastoupena kardinálem Dominikem Dukou OP, předsedou České biskupské konference 

(dále jen „Konference“)  

a 

Úřad práce České republiky 
IČ 72496991 

se sídlem Karlovo náměstí 1359/1,128 00 Praha 2 - Nové Město  

zastoupena Ing. Marií Bílkovou, generální ředitelkou Úřadu práce ČR 

 
(dále jen „ÚP ČR“) 

 

 

tímto vyhlašují 

spolupráci při zajišťování podpory zaměstnávání 
uchazečů o zaměstnání v rámci nástrojů a opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti 

  



                                                                              

 

Preambule – společný cíl, spolupráce při zajišťování Deklarace 

 

Úřad práce České republiky (ÚP ČR) a Česká biskupská konference (ČBK) tímto 

deklarují zájem a ochotu spolupracovat na podpoře tvorby pracovních příležitostí 

v rámci celé České republiky. ÚP ČR i ČBK využijí zejména svých složek v území pro 

vzájemné informování o možnostech při vytváření pracovních míst a o struktuře 

obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnání. Vzájemná spolupráce je zaměřena 

na podporu vzniku pracovních příležitostí pro mladé do 30 let věku nebo osoby starší 

55 let věku, dlouhodobě nezaměstnané převážně s nízkým stupněm kvalifikace 

a osoby, které se ocitly v mimořádně obtížných poměrech. 

 

 

Prostředky realizace spolupráce při zajišťování Deklarace 

 

Vzájemnou spoluprací účastníci Deklarace chtějí podporovat snahu uchazečů 

o zaměstnání, kteří mají zájem řešit svou nepříznivou situaci na trhu práce a umožnit 

jim získání či obnovení pracovních návyků a pracovních zkušeností, které by mohli 

uplatnit při hledání nového pracovní umístění na současném trhu práce. 

ČBK vnímá obtížnost situace, v níž se nacházejí uchazeči o zaměstnání 

v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Konference proto vyjadřuje svou 

připravenost při realizaci společného cíle přispět ke zmírnění této situace podle svých 

možností a v rámci pravidel, jimiž je povinna se řídit. 

ÚP ČR v souladu s příslušnými právními předpisy může poskytovat příspěvek na 

částečnou úhradu mzdových nákladů na umístění touto Deklarací zmiňovaných 

skupin uchazečů o zaměstnání, s to až po dobu 12 kalendářních měsíců. 

ÚP ČR jako orgán státní správy, v jehož kompetenci je oblast zaměstnanosti a mezi 

jehož hlavní priority patří i podpora tvorby nových pracovních míst a zlepšení přístupu 

k zaměstnání, vyjadřuje svou připravenost spolupracovat s ČBK, 

a to uplatňováním nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti v souladu  

 



                                                                              
 

s právními předpisy, a v rozsahu poptávky vytvořené Konferencí vhodným uchazečům 

o zaměstnání evidovaným na ÚP ČR. 

 
 
Ustanovení společná – podmínky realizace spolupráce při zajišťování Deklarace 
 

Tato Deklarace má charakter předběžného ujištění účastníků Deklarace o shodných 

úmyslech při zajišťování společného cíle. Účelem této Deklarace není doslovná 

precizace jednotlivých práv a povinností při realizaci společného záměru. Stanovení 

jednotlivých práv a povinností bude předmětem samostatné dohody, jejíž uzavření je 

podmínkou pro realizaci jakýchkoli právních úkonů ve smyslu této Deklarace ze strany 

jejích účastníků. 

Účastníci této Deklarace prohlašují a jsou si vědomi, že jednání kteréhokoli 

z účastníků této Deklarace při realizaci společně deklarovaného cíle nemůže, má-li být 

skutečně účinným, vybočit z rámce obecně závazných pravidel daných právním 

řádem, jímž jsou účastníci Deklarace povinni se řídit. 

Tato Deklarace je vyhotovena ve dvou výtiscích, po jednom výtisku pro každého 

účastníka Deklarace. 

 

 

V Praze dne 8. 4. 2014 

 

 

 

Česká biskupská konference  Úřad práce České republiky 
 
 
  
 

 
 


