
Občanská výchova 9. ročník 

výuka v týdnu od 6. 4.  do 10. 4 2020 

Téma: výpočet podpory v nezaměstnanosti 

Co víme z minulého zadání: 

 Co je Zákoník práce a co obsahuje. 

 Kolik Kč činí minimální mzda za měsíc a za hodinu práce. 

 Co je úřad práce, co tato instituce poskytuje a kdy se má člověk na ÚP evidovat a proč. 

 Také jistě víte, kde se nachází nejbližší pracoviště ÚP. 

Úkol: tentokrát se zaměříme na výši a délku podpory v nezaměstnanosti a její výpočet. 

Pracuj podle osnovy: 

1. Zamysli se …Víš, jak dlouho je vyplácena podpora v nezaměstnanosti? Kolik Kč ÚP vyplácí? A 

vyplácí všem stejně? Mají nárok na podporu v nezaměstnanosti všichni lidé? 

2. Přečti si následující text – výklad. 

Co je podpora v nezaměstnanosti? 

Podpora v nezaměstnanosti je pravidelná měsíční dávka, která 

má nezaměstnanému člověku poskytnout potřebné 

finance k překlenutí nezbytně krátké doby, po kterou nemá 

práci (zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost).  

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti 2020? 

Na podporu v nezaměstnanosti (nikoliv příspěvek v nezaměstnanosti) máte nárok při současném splnění 

těchto podmínek: 

 máte bydliště na území ČR 

 o podporu požádáte do tří pracovních dnů po ukončení zaměstnání, nebo náhradní doby zaměstnání 

 nepobíráte starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění 

 v posledních 2 letech jste alespoň 12 měsíců platili sociální pojištění    

Náhradní doba zaměstnání je období, ve kterém jste například: 

 pobírali plný invalidní důchod 3. stupně 

 pečovali o dítě do 4 let 

 pečovali o osoby s různým stupněm závislosti 

 vykonávali dlouhodobou dobrovolnickou službu více než 20 hodin týdně 

 byli na dočasné pracovní neschopnosti 

 a další případy, podrobně specifikované na portálech příslušných Úřadů práce 

Výpočet a výše podpory v nezaměstnanosti 2020 

Pro výpočet vaší podpory v nezaměstnanosti potřebujete potvrzení o průměrném měsíčním výdělku, které 

vám vystaví zaměstnavatel. Důležité je období posledních dvou let před zařazením do evidence. V případě, 



že jste naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání pracovali jako OSVČ, výše podpory 

v nezaměstnanosti se určuje procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období. 

Výše podpory v nezaměstnanosti 2020: 

 první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % 

 další 2 měsíce 50 % 

 po zbývající část podpůrčí doby 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího 

základu 

Délka podpůrčí doby 2020 – doba, po kterou je podpora v nezaměstnanosti vyplácena: 

 u osob do 50 let je 5 měsíců 

 od 50 do 55 let je 8 měsíců 

 nad 55 let je 11 měsíců 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2020 může dosáhnout až 19 389 Kč.  

Maximální výše podpory při rekvalifikaci, která je stanovena jako 65 % z průměrné mzdy, může v roce 

2020 dosáhnout až 21 729 Kč. V minulém roce to bylo 20 297 Kč 

Zaměstnavatel, u kterého jste byli naposledy zaměstnaní vám vydá potvrzení, se kterým se dostavíte 

na ÚP. 

 

 
 



Jak vypočítat podporu v nezaměstnanosti? 

Tabulka % výše podpory v nezaměstnanosti a její délka v závislosti na věku žadatele. Podpora 

v nezaměstnanosti se vypočítá z průměrného výdělku, který potvrdil zaměstnavatel. 

 

Příklad: 

František Vomáčka, 45 let, přichází na ÚP žádat o podporu v nezaměstnanosti. Má všechny potřebné 

doklady a potvrzení. Podpora v nezaměstnanosti /dále jen PvN/se mu přiznává.                                   

Vypočítej výši PnV: 

průměrná mzda: 25000Kč 

výše PvN:  

a) podívej se na věk pana Vomáčky, 

b) podívej se do tabulky na řádek do 50 let, 

c) použij dobu /v tomto případě 5 měsíců/ a % výši. 

měsíc % vyměř. základ – mzda, ze které se 

počítá v Kč 

výše příspěvku v nezaměstnanosti v Kč 

výpočet: 1% . příslušná výše % 

1. 65               25000 250 . 65 = 16250 

2. 65 25000 250 . 65 = 16250 

3. 50 25000 250 . 50 = 12500 

4. 50 25000 250 . 50 = 12500 

5. 45 25000 250 . 45 = 11250 

 

Pokud by měl pan Vomáčka 52 let, počítala by se výše PvN podle tabulky po dobu 8 měsíců a příslušné % 

výše. Pokud by měl více než 55 let, pobíral by PvN po dobu 11 měsíců a příslušné % výše. 

Zamysli se nad tím, proč mají osoby starší 50 let delší dobu vyplácení PvN. 



3. Vypracuj, vypočítej, vyfoť, pošli – vojcakovas@skolazh, messenger /Šárka Vojčáková/ do 10.4.2020 

Jana Nováková 47 let, přichází na ÚP žádat o podporu v nezaměstnanosti. Má všechny potřebné doklady a 

potvrzení. Podpora v nezaměstnanosti /dále jen PvN/se jí přiznává. Vypočítej výši PnV, jestliže její 

průměrná mzda potvrzená zaměstnavatelem činila 21500 Kč. Vytvoř tabulku – vzor ve výkladu a použij 

informace, které jsem ti předložila.  

 

 

 

 

 

 

zdroj: https://www.skrblik.cz/rodina/dane-a-statni-podpora/podpora-v-nezamestnanosti/ 

             https://www.aktualne.cz/wiki/finance/podpora-v-nezamestnanosti-2020/r~i:wiki:3552/ 

            https://www.fondik.cz/zajimavosti-ze-sveta-financi/urad-prace 

            https://www.prispevky.cz/nezamestnani/podpora-v-nezamestnanosti 
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