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Podpora v nezaměstnanosti v členských zemích OECD 


(u 40letého občana s 22 lety pojištění) 

Země 
Kdo má na podporu nárok 
Maximální délka 
Výše podpory 
Maximální podpora 


podpory 
(v % z průměrného 
(v % z průměrné 


(v měsídch) 
příjmu) 
mzdy) 
Rakousko 
12 měsíců v posledních dvou letech 
9 
55 % 
40 
Belgie 
468 dní v posledních 27 měsících 
bez limitu 
50 % - 60 % 
34 
Kanada 
665 hodin během posledního roku 
9 
55 % 
54 
Dánsko 
12 měsíců v posledních třech letech 
48 
90 % 
53 
Finsko 
43 týdnů v posledních 28 měsících 
23 
fixní 18 % + 45 % 

Francie 
6 měsíců v posledních 22 měsících 
23 
57 % -75 % 
224 
Německo 
12 měsíců v posledních třech letech 
12 
60% 
90 
Řecko 
125 dní v posledních 14 měsících 
12 
40 % - 50 % 
19 
Maďarsko 
200 dní v posledních 4 letech 
9 
65% 
29 
Island 
10 týdnů v posledním roce 
60 
fixní 37 % 

Irsko 
39 týdnů během posledního roku 
15 
fixní 27 % 

Itálie 
52 týdnů během posledních dvou let 
7 
40 % - 50 % 
52 
Japonsko 
6 měsíců během posledního roku 
10 
50 % - 80 % 
53 
Korea 
6 měsíců během posledních 18 měsíců 
7 
50 % 
44 
Lucembursko 
26 týdnů během posledního roku 
12 
80% 

Nizozemí 
26 týdnů během posledních 39 týdnů 
24 
70% 
113 
Polsko 
365 dní během posledních 18 měsíců 
18 
fixní 26 % 

Portugalsko 
270 dní během posledního roku 
24 
65 % 
101 
Slovensko 
tři roky během posledních čtyř let 
6 
50 % 
94 
Španělsko 
360 dní během posledních šesti let 
24 
60 % -70% 
48 
Švédsko 
6 měsíců během posledního roku 
14 
80% 
57 
Švýcarsko 
12 měsíců v posledních dvou letech 
18 
70 % 
104 
Turecko 
600 dní během posledních tří let 
10 
50 % 
27 
Velká Británie 
dva roky během posledních tří let 
6 
fixní 10 % 

USA 
20 týdnů během posledního roku 
6 
53 % 
61 
• Poznámka: fixní podpora v % se vypočítává v z průměrné mzdy v národním hospodářství v daném roce 

• Pramen: OECD, Benefit and Wages, Unemployment benefits 













FORMULÁŘ E301 - potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti (čl. 67 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71) 
http://portal.mpsv.cz/eures/e301
Česká republika
Zašlete vyplněný a podepsaný formulář žádosti o E301 doc ke stažení zde 
poštou na místně příslušný úřad práce dle sídla posledního zaměstnavatele v ČR - adresy viz http://portal.mpsv.cz/sz/local  
Pro celou Prahu je v této záležitosti místně příslušný Úřad práce hl.m. Prahy, Domažlická 11, 130 00, Praha 3
Bezpodmínečně uveďte své rodné číslo, pokud jej nemáte, evidenční číslo pojištěnce.
Application form for E301 from the Czech Republic - English version download here.

K žádosti přiložte kopie těchto dokumentů:
potvrzení o zaměstnání z ČR - nutně z posledního zaměstnání, fakultativně z předcházejících zaměstnání za relevantní období (liší se v závislosti na požadavcích konkrétního státu)
evidenční list důchodového pojištění - ze všech zaměstnání za relevantní období
                                          
potvrzení o výdělku z posledního zaměstnání z ČR 
potvrzení osvědčující způsob ukončení pracovního poměru - dohoda, výpověď
pracovní smlouva - v případě, že pracovní pozice není uvedena na potvrzení o zaměstnání
vystavení formuláře trvá v rozmezí 6 - 8 týdnů
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce
Na Poříčním právu 1
Praha 2, 128 01
ČESKÁ REPUBLIKA
posta@mpsv.cz
ludmila.holcova@mpsv.cz 
tel: +420 221 923 450
fax:+420 221 923 786
FORMULÁŘ E303 - potvrzení týkající se udržení nároku na dávky v nezaměstnanosti
                             (čl. 69 a 70 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71)
                            - vystavují úřady práce na základě žádosti uchazeče o zaměstnání při splnění všech podmínek
Česká republika
Kontaktujte prosím místně příslušný úřad práce, v místě vašeho bydliště ČR - adresy viz http://portal.mpsv.cz/sz/local  
S dotazy se obracejte na úřady práce nebo kontaktujte MPSV - ludmila.holcova@mpsv.cz


