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Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o 
zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku

A. Uchazeč o zaměstnání:

Příjmení:   Jméno:   Rodné číslo v ČR1):   

B. Úřad práce v

tímto potvrzuje, že výše uvedená osoba je (byla) vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a není (nebyla) jí poskytována podpora v 
nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci.

C. Obě uvedené podmínky jsou (byly) splněny v období:
Zaškrtněte jednu z uvedených možností.

od: .     . 20   do2) .     . 20

  výše popsaný stav trvá k datu vydání tohoto potvrzení

D. Toto potvrzení se vydává pro příslušný úřad, který o dávce rozhoduje, za účelem stanovení nároku a výše dávek státní sociální podpory, 
dávek pěstounské péče, hmotné nouze, sociálních služeb a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Jedno potvrzení může sloužit 
současně jako příloha k několika žádostem o dávku.

Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné texty, 
pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování

V   dne .     . 20

podpis a razítko

Formuláře všech uvedených potvrzení a dokladů najdete na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare nebo si je 
vyzvednete na pracovišti příslušného úřadu, který o dávce rozhoduje. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování 
pochybnosti.
1) Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru: M 

nebo Ž (muž nebo žena).
2) Kolonku do zaškrtněte pouze v případě, že k tomuto datu zanikl nárok na hmotné zabezpečení nebo byl uchazeč vyřazen z evidence.
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