
PĚT RAD aneb Vyplacení odstupného odloží
výplatu dávky podpory v nezaměstnanosti

Z tráta zaměstnání s se-
bou přináší kromě dal-
ších negativních dopa-

dů především ztrátu pravi-
delného příjmu, kterým za-
městnanec pokrýval své kaž-
dodenní životní náklady. Pro
tyto případy jsou pak určeny
dávky státu na podporu v ne-
zaměstnanosti, které mají
čerstvě nezaměstnaným po-
moci překlenout období, než si
naleznou nové zaměstnání.
Nárok na podporu v neza-
městnanosti však nemají
všichni zaměstnanci, proto se
v dnešním článku budeme vě-
novat tomu, jaké podmínky je
nutné pro tuto dávku splnit.

Rada první
Základem pro přiznání
podpory v nezaměstnanos-
ti je především registrace
na úřadu práce do evidence
uchazečů o zaměstnání.

Podle zákona o zaměstna-
nosti má nárok na podporu
v nezaměstnanosti uchazeč
o zaměstnání, který získal
v rozhodném období zaměst-
náním nebo jinou výdělečnou
činností dobu důchodového
pojištění v délce alespoň dva-
náct měsíců; požádal kraj-
skou pobočku úřadu práce,
u které je veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání, o po-
skytnutí podpory v nezaměst-
nanosti a ke dni, k němuž má

být podpora v nezaměstna-
nosti přiznána, není poživa-
telem starobního důchodu.

Rada druhá
Pokud byl se zaměstnan-
cem ukončen pracovní
poměr pro hrubé porušení
pracovněprávních povin-
ností, nárok na podporu
v nezaměstnanosti nemá.

Platí, že nárok na podporu
v nezaměstnanosti nemá
uchazeč o zaměstnání, se kte-
rým byl v době posledních
šesti měsíců před zařazením
do evidence uchazečů o za-
městnání zaměstnavatelem
skončen pracovněprávní
vztah z důvodu porušení po-
vinnosti vyplývající z práv-
ních předpisů vztahujících se
k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem.

To platí i v případě skonče-
ní jiného pracovního vztahu
z obdobného důvodu, dále se
kterým byl v době posledních
šest měsíců před zařazením
do evidence uchazečů o za-
městnání zaměstnavatelem
skončen pracovněprávní
vztah z důvodu porušení lé-
čebného režimu v době pra-
covní neschopnosti práce
zvlášť hrubým způsobem,
kterému vznikl nárok na vý-
sluhový příspěvek a tento
příspěvek je vyšší než podpo-
ra v nezaměstnanosti, která
by uchazeči o zaměstnání ná-
ležela, pokud by neměl nárok
na výsluhový příspěvek,
a který ke dni, k němuž má být
podpora v nezaměstnanosti
přiznána, vykonává některou
z činností uvedenou v zákoně
o zaměstnanosti (například
osoby samostatně výdělečné
činné, soudci, poslanci a po-
dobně).

Rada třetí
Podpora v nezaměstnanos-
ti se přiznává pouze na

omezenou dobu, a to v zá-
vislosti na věku uchazeče
o zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti
náleží uchazeči o zaměstnání
při splnění stanovených pod-
mínek po podpůrčí dobu.

Podpůrčí doba činí
u uchazeče o zaměstnání:

• do 50 let věku pět měsíců
• nad 50 do 55 let věku osm

měsíců
• nad 55 let věku 11 měsíců

Rada čtvrtá
V případě, že zaměstnanec
ukončí zaměstnání sám bez
vážného důvodu, náleží mu
nižší podpora v nezaměst-
nanosti.

Procentní sazba podpory
v nezaměstnanosti činí první
dva měsíce podpůrčí doby
65 procent, další dva měsíce
podpůrčí doby padesát pro-
cent a po zbývající podpůrčí
dobu 45 procent průměrného
měsíčního čistého výdělku
nebo základu pojistného.

V případě, že uchazeč o za-
městnání před zařazením do
evidence uchazečů o zaměst-
nání bez vážného důvodu
ukončil poslední zaměstnání
sám nebo dohodou se zaměst-
navatelem, činí procentní
sazba podpory v nezaměstna-
nosti 45 procent průměrného
měsíčního čistého výdělku
nebo vyměřovacího základu.

Ukončil-li uchazeč o za-
městnání sám nebo dohodou
ve stejný den více zaměstná-
ní, z nichž alespoň jedno bylo
ukončeno z vážných důvodů,
náleží mu podpora v neza-
městnanosti ve výši procentní
sazby podpory v nezaměstna-
nosti.

Rada pátá
Jestliže měl zaměstnanec
nárok na odstupné, a toto

mu zaměstnavatel nevy-
platil, úřad práce mu po-
skytne kompenzaci.

Uchazeči o zaměstnání,
kterému bylo z posledního za-
městnání vyplaceno odstup-
né, odbytné nebo odchodné, se
podpora v nezaměstnanosti
poskytne až po uplynutí doby,
která se určí podle počtu ná-
sobků průměrného výdělku
nebo měsíčního služebního
příjmu, ze kterých byla odvo-
zena minimální výše odstup-
ného, odbytného nebo od-
chodného.

Uchazeči o zaměstnání,
kterému vznikl nárok na pod-
poru v nezaměstnanosti, ale
odstupné, odbytné nebo od-
chodné mu nebylo vyplaceno
po skončení pracovního nebo
služebního poměru v nejbliž-
ším výplatním termínu urče-
ném u zaměstnavatele pro vý-
platu mzdy nebo platu anebo
v den skončení pracovního
nebo služebního poměru, po-
skytne úřad práce kompenza-
ci. Podpora v nezaměstnanos-
ti se poskytne uchazeči
o zaměstnání až po uplynutí
doby, za kterou byla poskyt-
nuta tato kompenzace.

V tomto článku jsme čerpali z níže uve-
dených právních předpisů:

Zákon č. 435/2004Sb., o zaměstna-
nosti

Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektemDeníku a internetové

právní poradnyPrávní linka –
www.pravnilinka.cz.

Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku, často-
krát si však ani neuvědomu-
jeme, že konkrétní záležitost
v sobě skrývá mnohem více
právních problémů a její řeše-
ní není tak jednoduché, jak se
mohlo zpočátku zdát.

NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích a čeho
se naopak vyvarovat.

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma: Vyvlastnění

Kuriózní drogové
odhalení: jezdec
na koloběžce dorazil
k autu pro léky
Nad vysvětlením, že jde o psí medikamenty, se policisté začali
smát. To ještě netušili, že show bude pokračovat…

JAROSLAV PERDOCH

Ostrava – Kuriózní perviti-
nový případ, ve kterém figu-
rují těhotná zdrogovaná ři-
dička, „psí“ chřipkové medi-
kamenty a půlnoční jezdec na
koloběžce, vyšetřují ostravští
policisté.

Vše začalo ve chvíli, kdy
policisté v nočních hodinách
kontrolovali vůz, který před-
váděl podivné kousky u pro-
dejny ve Slezské Ostravě.
„Vjel na travnatý vyvýšený
val, odrazil se a couvl zpět na
parkoviště. Za volantem se-
děla třicetiletá žena, v autě byl
dále šestatřicetiletý spolujez-
dec,“ uvedla mluvčí krajské
policie Gabriela Holčáková.

Žena ochráncům zákona
řekla, že zazmatkovala při
spatření hlídky. Dobře si totiž
byla vědoma toho, že má blo-

kovaný řidičský průkaz. Sna-
ha o zmizení ve tmě však
skončila výše popsaným fi-
askem. Následný orientační
test ukázal, že řidička, která
později uvedla, že je ve vyso-
kém stupni těhotenství, má v
sobě drogy. „Při kontrole si
policista všiml také desítek
tablet odložených v interiéru
vozidla. Nápis na lécích sice
dával tušit léčivo, jež obsahu-
je pseudoefedrin, nicméně
spolujezdec zakročujícímu
policistovi sdělil, že jde o
tablety pro psy,“ řekla Holčá-
ková. Nezvyklé vysvětlení po-
licisty pobavilo. To ještě ne-
tušili, že představení zdaleka
nekončí...

Komedie pokračuje
Po chvíli dorazil k autu
osmatřicetiletý muž na ko-
loběžce. Prohlásil, že si přijel
pro své věci. „Mezi věcmi
chtěl odnést i tablety s léči-

vem. Policistovi sdělil, že jde o
léky na chřipku, které mu při-
vezli, neboť je nemocný,“ do-
dala Holčáková.

Jezdec na koloběžce si vy-
slechl obvinění z trestného či-
nu výroby a držení předmětu
k nedovolené výrobě omamné
a psychotropní látky. „Na zá-
kladě shromážděných důkazů
bylo zahájeno trestní stíhání.
Osmatřicetiletý muž je pode-
zřelý, že s vědomím, o jaké
předměty jde, přechovával
neoprávněně nejméně 220
tablet farmaceutického pro-
středku. Každá tableta obsa-
hovala určitou dávku prekur-
zoru pseudoefedrinu. Před-
mětný prekurzor je využíván
k výrobě pervitinu. Muž měl
tyto tablety zapomenout ve
vozidle, kterým předtím ces-
toval,“ uvedla mluvčí s tím, že
dotyčnému hrozí až pět let vě-
zení. „Z přestupkového jed-
nání je podezřelá také řidič-
ka,“ uzavřela Holčáková.

Deník zaujalo

KRÁTCE

Z parkoviště
si udělali
driftovací
dráhu
Opava – Ještě před sil-
vestrovskou půlnocí skončil
na záchytce pětadvacetiletý
řidič, který na parkovišti před
Obchodním centrem Silesia v
Opavě nacvičoval jízdu ve
smyku. U volantu se měl stří-
dat s o dva roky mladším spo-
lujezdcem.

„U řidiče strážníci naměřili
1,58 promile alkoholu v dechu.
Po deseti minutách bylo u ři-
diče provedeno druhé měření,
kdy se hodnota vyšplhala na
1,14 promile. V tu chvíli začal
muž telefonovat, byl vulgární,
hlídce vyhrožoval, jeho agre-
sivita se stupňovala a šel smě-
rem k vozidlu. Strážník dal
muži výzvu, aby se zastavil,
avšak na toto nereagoval a
chtěl sednout za volant.

Zasahující hlídka využila
svého zákonného oprávnění a
použila hmaty, chvaty a byla
mu přiložena pouta. Vzhle-
dem k silné podnapilosti a
opakovanému protiprávnímu
jednání byl pachatel převezen
na opavskou protialkoholní
záchytnou stanici,“ sdělila
tisková mluvčí opavských
strážníků Petra Stonišová.

Jak opavská policejní
mluvčí Petra Stonišová dále
dodala, mladšímu spolujezdci
bylo při dechové zkoušce na-
měřeno 0,54 promile alkoholu
v dechu. (kup)

staňte se fanouškem Deníku www.facebook.com/msdenik.cz
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