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Podpora v nezaměstnanosti 
 
Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon“) 
má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti, který 
a) získal v rozhodném období (§ 41 zákona) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností 
dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“) - 
tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání, 
b) požádal kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce, u kterého je veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a 
c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního 
důchodu (včetně předčasného starobního důchodu). 
 
Podle ustanovení § 39 odst. 2 zákona nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ten 
uchazeč o zaměstnání, 
a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o 
zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým 
způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu, 
b) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o 
zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení 
stanoveného režimu dočasně práce neschopného zvlášť hrubým způsobem (§ 301a 
zákoníku práce), 
c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek, a tento příspěvek je vyšší než podpora v 
nezaměstnanosti, která by mu náležela; je-li výsluhový příspěvek nižší než podpora v 
nezaměstnanosti, která by mu náležela, náleží podpora v nezaměstnanosti ve výši 
odpovídající rozdílu mezi touto podporou a výsluhovým příspěvkem, 
d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává některou 
z činností podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona. 
 
Podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona jsou rozhodným obdobím pro splnění podmínek 
nároku na podporu v nezaměstnanosti 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o 
zaměstnání. 
 
Podle ustanovení § 41 odst. 3 zákona se za náhradní dobu zaměstnání považuje doba 
a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci (§ 72 zákona), 
b) pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, 
c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let, 
d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za 
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni 
III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání 
trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o 
osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou, 
e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající 
organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby 
na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v 
průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, 
f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zákona o sociálních službách 
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost). 
 
Podle ustanovení § 42 zákona náleží uchazeči o zaměstnání, který splnil podmínky nároku 
na podporu v nezaměstnanosti, náleží tato podpora ode dne podání písemné žádosti o 
podporu v nezaměstnanosti nebo ode dne zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, 
pokud o podporu v nezaměstnanosti požádá nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení 
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zaměstnání nebo jiných činností uvedených v ustanovení § 25 odst. 1 zákona nebo činností, 
které jsou podle ustanovení § 41 odst. 3 zákona považovány za náhradní doby zaměstnání. 
 
Podle ustanovení § 43 zákona činí doba poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. 
podpůrčí doba) u uchazeče o zaměstnání 
a) do 50 let věku 5 měsíců, 
b) nad 50 let a do 55 let věku 8 měsíců, 
c) nad 55 let věku 11 měsíců. 
Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání 
žádosti o podporu v nezaměstnanosti. 
 
Podle ustanovení § 50 zákona činí výše podpory v nezaměstnanosti 

 v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po 
zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u 
uchazeče o zaměstnání zjištěn v posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období, 
nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 
kalendářní měsíc, vykonával-li uchazeč o zaměstnání naposledy samostatnou výdělečnou 
činnost. 

 45% po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence 
uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo 
dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti 
a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z 
vážných důvodů). 

 v případě, že uchazeč o zaměstnání splnil podmínku doby předchozího zaměstnání 
započtením náhradní doby, a tato doba byla v rozhodném období dobou poslední, nebo 
pokud uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného 
měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, anebo nelze-li u uchazeče o 
zaměstnání stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, činí 
podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15násobek, další 2 měsíce 
0,12násobek, a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobek průměrné mzdy v národním 
hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející kalendářnímu roku, 
ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. 

 maximální výše podpory činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 
první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející kalendářnímu roku, ve kterém byla 
podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. 

 
Uchazeči o zaměstnání se podle ustanovení § 44 zákona podpora v nezaměstnanosti 
neposkytuje po dobu: 

 poskytování starobního důchodu, 

 poskytování dávek nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, 
ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), s výjimkou dávek 
nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na 
nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona 
nebo zaměstnání podle ustanovení § 25 odst. 6 zákona,   

 vazby. 
 
Podpora v nezaměstnanosti se podle ustanovení § 44a a 44b zákona rovněž neposkytuje 
po dobu, za kterou bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo 
odchodné (dále jen „odstupné“), nebo za kterou byla poskytnuta kompenzace. Kompenzaci 
poskytuje krajská pobočka ÚP uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v 
nezaměstnanosti, ale nebylo mu ve stanoveném termínu vyplaceno odstupné. Doba 
posunutí začátku výplaty podpory v nezaměstnanosti se u odstupného určí podle počtu 
násobků průměrného měsíčního výdělku (služebního příjmu), ze kterých byla odvozena 
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minimální výše odstupného. K případnému navýšení vyplývajícímu z kolektivní smlouvy nebo 
z vnitřního předpisu se nepřihlíží. Kompenzace se poskytuje za dobu od zařazení do 
evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby, po kterou náleží zákonné odstupné. 
Výše kompenzace činí 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 15% průměrné 
mzdy v národním hospodářství, nemůže-li uchazeč o zaměstnání průměrný výdělek doložit. 
Výplata kompenzace se provádí jednorázově.  
 
Podle ustanovení § 45 zákona zaniká nárok na podporu v nezaměstnanosti: 

 uplynutím podpůrčí doby,  

 ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 29 zákona) nebo 

 vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání (§ 30 zákona) 
 
Další důležité informace (kontakty na krajské pobočky, úřední desku, formuláře žádostí, 
potvrzení a ostatních dokladů, atd.) lze dohledat na internetových stránkách Úřadu práce 
České republiky http://portal.mpsv.cz/upcr. 
Nejnovější informace z Úřadu práce můžete také sledovat na Facebooku: 
http://www.facebook.com/uradprace.cr. 
 
zdroj: http://portal.mpsv.cz/upcr 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=58235&recShow=52&fulltext=&nr=435~2F2004&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=58235&recShow=32&fulltext=&nr=435~2F2004&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=58235&recShow=33&fulltext=&nr=435~2F2004&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.mpsv.cz/upcr
http://www.facebook.com/uradprace.cr
http://portal.mpsv.cz/upcr

