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Na co máte nárok od Úřadu práce ČR, 
pokud přijdete o práci, případně práci 

neseženete? 

 

 Na bezplatnou registraci 

 Na podporu v nezaměstnanosti 

 na bezplatnou poradenskou činnost v                              

 oblasti zaměstnanosti 

 musíme splnit stanovené podmínky 



Úřad práce – nárok na podporu 

Nárok na podporu není automatický! 

To že jste přišli o práci, neznamená 
automaticky, že byste měli nárok na podporu 
pro nezaměstnané. O přiznání této sociální 
dávky musíte požádat na příslušném úřadu 
práce, a ten ji buď schválí, nebo zamítne. Jít se 
zaregistrovat na „pracák“ a dostávat podporu 
jsou tedy dvě různé věci. 

 



Úřad práce – výše podpory 

Pro výpočet výše podpory je určující to, 

jestli jste v posledních třech letech 

odpracovali alespoň 12 měsíců. 

 

Pokud ano, tak vaše podpora 

v nezaměstnanosti bude vypočítána 

z průměrné výše vašeho výdělku.  
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Úřad práce – nárok na podporu 

Uchazeč o zaměstnání má nárok: 

1) Při ukončení zaměstnání z vážných             

důvodů 

první dva měsíce – 65 % z  prům. platu 

další dva měsíce – 50 % z prům. platu 

zbytek doby – 45 % z prům. platu 

 

 



Úřad práce – nárok na podporu 

 

2) Při ukončení zaměstnání na dohodu, 

nebo výpovědí bez vážných důvodů 

  

po celou dobu trvání – pouze 45 % z 

prům. platu 



. 
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