
Jak se vypočítává výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci? 

 

Od ledna 2019 došlo k nárůstu minimální mzdy. Nyní bychom rádi upozornili i na fakt, že vzrostla také 

průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, která má vliv na některé 

příspěvky a dávky, my se však nyní zaměříme na vliv této částky na pravidla pro podporu v 

nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Předem se omlouváme, že tato pasáž bude poněkud zatížena 

číselnými údaji, ale bez nich by postrádala svoji informační hodnotu. 

Ze sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí vydaného pod číslem 311/2018 Sb. vyplývá, že průměrná 

mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 činí 31 225 Kč. Oproti minulému roku tedy 

došlo k nárůstu o 2 464 Kč. 

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrného měsíčního výdělku v posledním 

skončeném zaměstnání, popř. u OSVČ z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden 

měsíc. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 

měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 

vyměřovacího základu.  

Pokud však uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence bez vážného důvodu ukončil poslední 

zaměstnání sám, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % po celou podpůrčí dobu. 

Ovšem ne vždy je možné poslední průměrný měsíční výdělek stanovit, např. tehdy, když uchazeč splní 

podmínku zaměstnání náhradní dobou, třeba péčí o dítě do čtyř let nebo tím, že je poživatelem 

invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. Právě v těch případech se výše podpory v 

nezaměstnanosti stanoví ve výši 0,15, 0,12 a 0,11 násobku průměrné měsíční mzdy, kterou jsme uvedli 

výše. To znamená, že po první dva měsíce podpůrčí doby by letos takovýmto osobám byla vyplácena 

částka 4 684 Kč, po další dva měsíce částka 3 747 Kč a po zbytek podpůrčí doby částka 3 435 Kč. U 

podpory při rekvalifikaci by pak šlo o 0,14 násobek, tedy 4 372 Kč měsíčně po celou podpůrčí dobu. 

Ale průměrná mzda v národním hospodářství má význam i pro stanovení maxima vyplácené podpory 

v nezaměstnanosti, která pro rok 2019 bude činit 18 111 Kč, při rekvalifikaci pak maximum podpory 

činí 20 296 Kč. 
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