
Podpora v nezaměstnanosti 
 

Podpora v nezaměstnanosti se počítá tak, že první dva měsíce nezaměstnaný pobírá 65 % průměrné 

měsíční mzdy, další dva měsíce 50 % průměrné měsíční mzdy, pátý měsíc 45 % průměrné měsíční 

mzdy. Toto platí do 50. roku věku nezaměstnaného, poté se podpůrná doba zvětšuje. Ale 

v následujících úlohách se budeme bavit o podpoře 5 měsíců po ztrátě zaměstnání do 50. roku věku. 

Podpora se pak vypočítává z průměru čisté mzdy z posledních dvou let, ale nezaměstnaný musel být 

alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech zaměstnán (odvádět důchodové pojištění). 

 

1. Za poslední dva roky Jiří dohromady vydělal 374 400 Kč, ale teď bude pobírat podporu 

v nezaměstnanosti. Podpora se vypočítává z měsíčního průměru posledních dvou let. Vypočítej, 

kolik Jiří dostane první a druhý měsíc, když bude pobírat 65 % měsíčního průměru a kolik peněz 

5. měsíc, když bude pobírat 45 % měsíčního průměru. 

Řešení: 

měsíční průměr: 374 400 : 24 = 15 600 Kč 

1. a 2. měsíc: 15 600 : 100 = 156 Kč = 1 %, 65 % = 10 140 Kč 

5. měsíc: 156 x 45 = 7 020 Kč 

V 1. a 2. měsíci bude Jiří pobírat 10 140 Kč a v 5. měsíci 7 020 Kč. 

 

2. Martina si za poslední dva roky vydělala 566 400 Kč. Podpora se vypočítává z měsíčního 

průměru posledních dvou let. Ve 3. měsíci ovšem našla práci, kde bude její mzda 15 000 Kč. 

Vypočítej, kolik Martina dostane první měsíc, když bude pobírat 65 % měsíčního průměru. Zjisti 

také, jestli si finančně polepší, když přijme práci ve 3. měsíci, když se její podpora 

v nezaměstnanosti počítá z 50 % měsíčního průměru posledních dvou let. 

Řešení: 

měsíční průměr: 566 400 : 24 = 23 600 Kč 

1. měsíc: 23 600 : 100 = 236 Kč = 1 %, 65 % = 15 340 Kč 

3. měsíc: 236 x 50 = 11 800 Kč 

V 1. měsíci bude Martina pobírat 15 340 Kč a ve 3. měsíci by pobírala pouze 11 800 Kč, takže 

se Martině vzít práci za 15 000 Kč vyplatí. 

 

3. Oldřich je již druhý měsíc na podpoře v nezaměstnanosti. Dostává 11 245 Kč, což je 65 % jeho 

průměrné měsíční mzdy z posledních dvou let. 5. měsíc dostane už pouze 45 % své průměrné 

měsíční mzdy z posledních dvou let. Zjisti, kolik si Oldřich vydělal dohromady za poslední dva 

roky práce a kolik peněz dostane 5. měsíc na podpoře v nezaměstnanosti.  

Řešení: 

měsíční průměr: 11 245 : 65 = 173 Kč = 1 %, 100 x 173 = 17 300 Kč 

poslední dva roky dohromady: 24 x 17 300 = 415 200 Kč 

5. měsíc: 173 x 45 = 7 785 Kč 

Za poslední dva roky práce si dohromady Oldřich vydělal 415 200 Kč a 5. dostane na podpoře 

v nezaměstnanosti 7 785 Kč. 

 

Doplňující otázky, motivace a náměty k diskusi. 
1. Diskuse k tématu, kdy člověk nemůže dostat podporu v nezaměstnanosti. (např. při výpovědi 

kvůli hrubému porušení práce, pokud vykonáváte další nekolidující zaměstnání, pokud máte 

starobní důchod, pokud jste nepracoval aspoň 12 měsíců za poslední 2 roky, krácení podpory – 

45 % každý měsíc - ukončení pracovního poměru bez vážného důvodu sami nebo dohodou se 

zaměstnavatelem) 

2. Povědět si o tom, že člověk může být vyřazen z evidence kvůli tomu, že nepřišel na dohodnutou 

schůzku s úřadem práce, odmítnutí navrženého místa bez relevantního důvodu nebo nepřebírání 

korespondence z úřadu práce. 

3. Diskuse o nezaměstnanosti v České republice. Říct si, kolik je v ČR lidí bez práce. Které oblasti 



trpí nejvíce nezaměstnaností, které naopak mají minimální nezaměstnanost. Proč tomu tak je. Říct si 

o průměrných výdělcích v jednotlivých krajích.  

4. Diskutovat o tom, proč někteří lidé radši nejdou do práce a jsou doma, jaké můžou mít důvody 

(např. nemoci, výše výdělků, kvalifikace apod.) 

5. Diskuse o možnostech zvýšení zaměstnanosti v podniku, o benefitech, které podniky nabízí. 

(stravenky, dovolená navíc apod.) 

6. Zeptat se žáků, o kterých středních školách uvažují, proč zrovna tato škola apod. Jestli budou mít 

větší uplatnění na trhu práce a ve kterém sektoru. 


