Žádosti o podporu v nezaměstnanosti na
základě příjmu pro občany ze zemí
Evropské unie.
Změny, které mohou ovlivnit váš nárok na platbu podpory v nezaměstnanosti.
Úvod

Co se bude dít po 3 nebo 6 měsících?

Změny předpisů ministerstva vnitra znamenají,
že vaše rezidenční právo ve Velké Británii jako
uchazeče o zaměstnání nebo někoho, kdo si
zachovává status pracujícího, bude omezeno na
určitou dobu. Tato omezená doba může být na
konci dále prodloužena, budete-li schopní
poskytnout přesvědčivé důkazy o tom, že stále
aktivně hledáte práci a jste schopní si práci najít.

Pokud si v průběhu 3 měsíců (6 měsíců u osob,
které si zachovaly status pracovníka) nenajdete
práci, budete pozvání na pohovor, abyste
předložili důkazy o tom, že si práci stále aktivně
hledáte a máte dobré vyhlídky si práci najít.
Pokud nebudete schopni poskytnout přesvědčivé
důkazy, vaše rezidenční právo skončí a budete
vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání.

Pokud máte status uchazeče o zaměstnání,
musíte splnit 3 měsíční požadavek rezidentury,
tzn., musíte ve Velké Británii žít 3 měsíce
bezprostředně před podáním Vaší žádosti o
podporu v nezaměstnanosti (JSA (IB)).

Přesvědčivé důkazy, které budete muset
poskytnout, mohou být například důkaz o
nabídnutém pracovním místě nebo nedávném
dokončení odborného školení, které prokazatelně
povede k příslušnému zaměstnání. Také
uvážíme jakoukoliv dobu, kdy jste
z osobních důvodů byli zbaveni povinnosti
aktivního hledání práce. Veškeré podklady, které
poskytnete, budou posouzeny rozhodcem.

Od 10. listopadu 2014 budete mít na podporu v
nezaměstnanosti nárok po 91 dní. Poté
zhodnotíme, zda máte skutečné vyhlídky na
nalezení práce. Po dobu vaší evidence na úřadě
práce stále musíte splňovat všechny stávající
požadavky podpory v nezaměstnanosti.
Předchozí pobírání podpory v nezaměstnanosti
může ovlivnit, na jak dlouho vám bude podpora
přiznána v budoucnu. Pokud máte nárok na
podporu v nezaměstnanosti založenou na
příspěvcích do sociálního pojištění (JSA (C)),
tato ovlivněna nebude.
Pokud jste osoba zachovávající si status
pracujícího, nemusíte splnit 3 měsíční požadavek
rezidentury a můžete pobírat podporu v
nezaměstnanosti po 6 měsíců. Poté zhodnotíme,
zda máte skutečné vyhlídky na nalezení práce.
Po dobu vaší evidence na úřadě práce
samozřejmě stále musíte splňovat všechny
stávající požadavky podpory v nezaměstnanosti.
Občané Evropské unie s rezidenčním právem
uchazeče o zaměstnání, kterým byla schválena
podpora v nezaměstnanosti, od 1. dubna 2014
nemohou dostávat příspěvky na bydlení (HB).
Ti občané Evropské unie se statusem uchazeče
o zaměstnání, kteří k 1. dubnu 2014 již JSA(IB) a
HB pobírali stále budou moci HB pobírat, pokud
ovšem neztratí na jednu z dávek nárok a
nepodají znova žádost o HB. Uchazeči, kteří si
zachovali status pracovníka, touto změnou
ovlivněni nebudou.
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V závislosti na vašich okolnostech vám vaše
rezidenční právo a dávka podpory v
nezaměstnanosti mohou být s omezením
prodlouženy.
Pokud Vaše rezidenční právo skončí jako
důsledek ohodnocení Vašich skutečných
pracovních vyhlídek, může to mít vliv také na
vaše příspěvky na bydlení. DWP uvědomí místní
úřady o tom, že vaše podpora v nezaměstnanosti
skončila, a ty vaši žádost přehodnotí.
Za rozhodnutí ohledně příspěvků na bydlení jsou
zodpovědné místní úřady. S případnými dotazy
byste se proto měli obrátit na ně.
Kdo je občan EU?
Občan EU je osoba, která je státním
příslušníkem jedné z těchto zemí: Rakousko,
Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká
republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko,
Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko (včetně Baleárských a Kanárských
ostrovů), Švédsko, Island, Lichtenštejnsko,
Norsko a Švýcarsko1.
1

Švýcarsko není členem EU, avšak podepsalo dohodu, která
poskytuje jeho občanům stejné právo volného pohybu jako u
občanů EU.

Claiming Income Based Jobseeker’s
Allowance (JSA(IB)) as an European Economic
Area (EEA) National
Changes which may affect your right to be paid JSA(IB).
Introduction

What happens at 3 or 6 months?

Changes to Home Office Regulations mean that
you will only have the right to reside in the UK as
a jobseeker or as someone who retains worker
status for a limited period. At the end of this
period, if you can provide compelling evidence
that you are still actively seeking work and have
a genuine prospect of work, this limited period
may be extended further.

If you have not found work within 3 months (6
months for those with retained worked status)
you will be invited to an interview to present
evidence that you have a genuine prospect of
work. If you cannot provide compelling evidence,
then your right to reside will end and we will
close your claim to JSA(IB).

If you have a right to reside as a jobseeker you
must satisfy a 3 month residency requirement,
this means you must have spent 3 months
residing in the UK immediately prior to your claim
before you can be awarded JSA(IB).
From the 10th November 2014 you will now be
entitled to JSA(IB) for 91 days before we assess
whether you have a genuine prospect of work.
You must still meet all existing requirements for
JSA(IB) during the period of your claim. A
previous JSA(IB) claim, may affect any future
period that you may be allowed as an EEA
National residing as a jobseeker. If you are
entitled to contribution based JSA(JSA(C)) this
will not be affected.
If you have a right to reside as a retained worker
you do not have to satisfy the 3 month residency
requirement and so can claim JSA(IB) for 6
months before we assess whether you have a
genuine prospect of work. You must, of course,
still meet all existing requirements for JSA(IB)
during the period of your claim.
EEA nationals residing as a jobseeker who make
a successful claim to JSA(IB) have been unable
to access Housing Benefit(HB) from the 1st April
2014. EEA nationals residing as jobseekers who
were already in receipt of JSA(IB) and HB on 1st
April 2014 will still be able to claim HB unless
they lose entitlement to either benefit and make
a new claim to HB. Claimants whose right to
reside is as a retained worker will not be
affected.

Find out more about existing requirements at
www.gov.uk/jobseekers-allowance
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Examples of the compelling evidence (proof) that
you will need to provide could include evidence
of a job offer or recent completion of a vocational
course that you can show is likely to lead to a
related job imminently. We will also take into
consideration any period during your claim that
you have been excused from actively seeking
work for personal reasons. Any evidence which
you provide will be assessed by a Decision
Maker.
Depending on your circumstances you may be
allowed a limited extension to your right to reside
and therefore your benefit.
If your right to reside ends following the genuine
prospect of work assessment, your access to HB
may be affected. Department for Work &
Pensions(DWP) will notify your local authority
(LA) that your JSA(IB) has stopped and they will
review your claim. LA’s have responsibility for HB
decisions so you should contact your LA if you
have any questions on this issue.
Who is an EEA National?
An EEA National is someone who is a national of one
of the following countries Austria, Belgium, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands,
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain
(including Balearic and Canary Islands), Sweden,
Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland 1
1

Switzerland is not a member of the EEA but has signed an
agreement which allows its citizens the same free movement
rights as EEA nationals.

