
1210 Využití nezaměstnaných  
 

Na využití nezaměstnaných lze nahlížet ze dvou úhlů a to civilně správního a krizově správního. 
 
Civilně správní pozice je zabezpečována většinou obcemi a je vykonávána osobami v hmotné nouzi 
na principu dobrovolnosti.1 Bohužel ve většině případů jde o velmi nemotivující systém. 
Hlavními činnostmi veřejné služby je úklid veřejného prostranství, zeleně, likvidace černých skládek, 
úklid sněhu, uvolněných bytů, stěhování, roznášková služba pro město, pomoc při organizaci akcí pro 
veřejnost aj. Na financování se podílí obce a města, Úřad Práce, Technické služby apod. Veřejnou 
službu je možné považovat za významnou zejména pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří mohou 
získat možnost aktivního zapojení, obnovovat si nebo získávat pracovní dovednosti a návyky, vytvářet 
nové sociální vztahy. 

 
Krizově právní pozice: 
Institut pracovní povinnosti, nebo pracovní výpomoci je možné uložit povinně, pokud je nelze zajistit 
smluvně.2 Tyto činnosti může nařídit i hejtman.3 
Fyzická osoba je při krizovém stavu povinna vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní 
výpomoc. Tuto povinnost je možné odmítnout, jen pokud by jejím plněním ohrozila život nebo zdraví 
vlastní nebo jiných osob nebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. Práce, obsah, 
rozsah a místo v době nouzového stavu a stavu ohrožení stanoví hejtman pracovním příkazem.4 
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