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H. R. 5002 Výbor pro školství a práci 

Český model amerického kongresu 2017 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o reformě podmínek podpory v nezaměstnanosti 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto 

zákonu: 

Hlava I – Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Účel zákona. 2 

Účelem tohoto zákona je zreformovat podmínky podpory v nezaměstnanosti ve Spojených 3 

státech amerických. 4 

Hlava II – Podmínky podpory 5 

Par. 201. Certifikace programů. 6 

(1) Stávající systém certifikace státních programů podpory v nezaměstnanosti, včetně 7 

jednotlivých certifikací, se zrušuje. 8 

(2) Ministr práce posuzuje soulad státních programů podpory v nezaměstnanosti 9 

s podmínkami tohoto zákona. Jednotlivé programy mohou být certifikovány jako základní 10 

v případě, že ministr kladně posoudí jejich soulad s podmínkami dle Par. 202. zákona, a 11 

jako rozšířené v případě, že ministr kladně posoudí jejich soulad s podmínkami dle 12 

Par. 203. zákona. 13 

(3) Ministr práce soulad posoudí a o certifikaci rozhodne do 90 dnů od obdržení žádosti ze 14 

strany státního programu. Certifikace jsou účinné 30 dní po rozhodnutí, nejdříve však k 15 

1. 1. 2019. 16 

Par. 202. Základní podmínky. 17 

(1) Program může být certifikován jako základní v případě, že splňuje následující podmínky: 18 

(A) žádost o vyplácení podpory je možné podat osobně, na papírovém formuláři 19 

i elektronicky; 20 



 

 

 

 
Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu 2017 Jan Papajanovský. 

© 2017 Centrum politických studií, z. s. | www.americkykongres.cz | info@americkykongres.cz 

 

(B) rozhodnutí o přidělení podpory je zpravidla vydáváno do 14 dnů od doručení 21 

žádosti; 22 

(C) rozhodnutí o přidělení podpory je možné soudně přezkoumat, do doby soudního 23 

rozhodnutí je pak žadateli vyplácená zatímní podpora ve výši alespoň 50 % 24 

podpory standardní; 25 

(D) každému žadateli je zaručeno právo odmítnout nabídku, aniž by přišel o nárok na 26 

vyplácení podpory, a to v případě, kdy je nabízené místo z hlediska druhu práce, 27 

pracovní doby či příjmu méně výhodné než místo předcházející; 28 

(E) každému žadateli je zaručeno právo na podporu v alespoň minimální výši 29 

s výjimkou případů, kdy byl z předcházejícího zaměstnání propuštěn kvůli zvlášť 30 

závažnému porušení pracovních povinností či pokud se v souvislosti s pobíráním 31 

podpory dopustil podvodu. 32 

(2) Další parametry programu certifikovaného jako základní, zejména výši podpory, způsob 33 

jejího vyplácení a dobu, po kterou je vyplácena, stanoví stát. 34 

Par. 203. Rozšířené podmínky. 35 

(1) Program může být certifikován jako rozšířený v případě, že splňuje následující podmínky: 36 

(A) výše vyplácené podpory dosahuje nejméně 80 % mediánu příjmu zaměstnanců 37 

v daném státě, není však vyšší než předcházející příjem žadatele; nesmí také 38 

přesáhnout trojnásobek mediánu příjmu zaměstnanců v daném státě; 39 

(B) podpora je vyplácena alespoň po dobu 36 měsíců, v případě, že nezaměstnanost 40 

v daném státě přesahuje 8 %, alespoň po dobu 60 měsíců; 41 

(C) podpora je vyplácená na bezhotovostní platební kartu, prostřednictvím které není 42 

možné platit za alkohol ani za tabákové výrobky, a která neumožňuje hotovostní 43 

výběr většího než malého množství finančních prostředků; 44 

Hlava III – Zdanění 45 

Par. 301. Daň. 46 

(1) Stávající daň odváděná do Federálního fondu pojištění pro případ nezaměstnanosti (dále 47 

jen „FFPPN“) se zrušuje. 48 

(2) Zaměstnavatelé jsou povinni do FFPPN odvádět z příjmu zaměstnanců následující daň: 49 

a. 1 % z prvních 50 000 dolarů vyplacených zaměstnanci v daném kalendářním roce; 50 

b. 1,5 % z dalších 50 000 dolarů vyplacených zaměstnanci v daném kalendářním 51 

roce; 52 
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c. 2 % z další mzdy či platu vyplacené zaměstnanci v daném kalendářním roce. 53 

Par. 302. Snížení daně. 54 

Daň stanovená v par. 301 odst. 2 se snižuje: 55 

a. až o 50 %, a to o částku, kterou zaměstnavatel zaplatí ve formě státní daně v rámci 56 

programu certifikovaného jako základní dle Par. 201. odst. 2 zákona. 57 

b. až o 90 %, a to o částku, kterou zaměstnavatel zaplatí ve formě státní daně v rámci 58 

programu certifikovaného jako rozšířený dle Par. 201. odst. 2 zákona. 59 

Hlava IV – Závěrečná a přechodná ustanovení 60 

Par. 401. Účinnost. 61 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019 s výjimkou ustanovení Par. 201. odst. 2 a 3, 62 

Par. 202. a Par. 203., která nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2018. 63 


