
Informace ÚP ČR k situaci ve firmě Pilsen Steel k datu 9.1.2020 
 

Úřad práce ČR bere, stejně jako v jiných případech, i tentokrát celou situaci velice vážně a 
rozhodně nepodceňuje pečlivou přípravu. Krajská pobočka UP v Plzni je již dlouhou dobu v 
pravidelném kontaktu se zaměstnavatelem i zástupci odborové organizace společnosti. 
Specialisté ÚP ČR jsou vždy připraveni podat zaměstnancům, v případě jejich zájmu, 
informace o trhu práce nebo třeba širokém portfoliu služeb, které úřad klientům nabízí.  

1) Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti (zákon č. 118/2000 Sb.) 
- poskytnutí náhrady mzdy Úřadem práce 

Insolvenční řízení s firmou bylo zahájeno 22.1.2019.  
 
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni za měsíce 03/2019 a 04/2019, tj. v tehdy možném 
rozhodném období podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební 
neschopnosti zaměstnavatele, v květnu a červnu uspokojil přes 600 zaměstnanců 
společnosti Pilsen Steel, konkrétně vyplatil mzdové nároky ve výši 15,7 mil. Kč a 
provedl srážky a odvody ve výši cca 7 mil. Kč, celkem tedy uhradil 22,7 mil. Kč. 

 
Na základě platné legislativy, tj. omezení vyplývajících z § 3 písm a), § 4 odst. 5 a § 5 
odst. 1 zákona č. 118/2000 Sb., není aktuálně možné uspokojit další nároky 
zaměstnanců ze strany Úřadu práce podle uvedeného zákona. 
 
Takto jsou informováni i případně dotazující se zaměstnanci. 

2) Situace v druhé polovině roku 2019 

Zaměstnanci také obdrželi po dobu asi třech měsíců od zaměstnavatele i část mezd (cca 75 
% dle dohody o odstávce a za srpen už obdrželi jen cca 40%), na které byly získány prostředky 
z prodeje emisních povolenek.  

Od září již opět mzdy nejsou vypláceny a zaměstnanci jsou bez prostředků. I přes to 
zaměstnanci nevyužívali možnost okamžitého ukončení pracovního poměru z důvodu 
neobdržení mzdy.  

3) Úřad práce nyní a vlastně po celou dobu problémů firmy nabízí v oblasti 
zaměstnanosti: 

Možnost poradenství, zaevidování se jako zájemci o zaměstnání,  zvolenou rekvalifikaci, 
zaevidování se jako řádní uchazeči o zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti, 
rekvalifikaci zabezpečovanou úřadem práce, dotovaná společensky účelná pracovní 
místa, zprostředkování vhodných volných míst. (Jen menší počet zaměstnanců toto v roce 
2019 využil.) Samozřejmostí je v případě potřeby  otevření kanceláře Úřadu práce ve 
firmě za účelem snadnější komunikace, stejně tak i otevření extra vyčleněných prostor 
i úředních hodin přímo na UP. 

4) Kompenzace nevyplaceného odstupného  

V případě, že zaměstnanci neobdrží standardní odstupné ze strany zaměstnavatele 
z posledního zaměstnání, mohou uplatnit za splnění zákonných podmínek nárok na 
kompenzaci odstupného úřadem práce.  



Zákonná úprava je v § 44b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Podle § 44b odst. 1 zákona o zaměstnanosti, uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na 
podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po 
skončení pracovního nebo služebního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u 
zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo 
služebního poměru, poskytne krajská pobočka Úřadu práce kompenzaci za dobu od zařazení 
do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby uvedené v § 44a ZoZ. Podpora v 
nezaměstnanosti se poskytne uchazeči o zaměstnání až po uplynutí doby, za kterou byla 
poskytnuta kompenzace podle věty první. 

V daném případě je tedy podmínkou úhrady tzv. kompenzace, že jde o uchazeče o 
zaměstnání, který splňuje podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a 
zaměstnavatel mu nevyplatil odstupné po skončení pracovního poměru. Výše 
kompenzace se stanoví jako násobek doby, za kterou náleží odstupné (např. 3 násobek při 
standardním 3 měsíčním odstupném) a 65ti % průměrného měsíčního čistého výdělku, který 
byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho 
posledním ukončeném zaměstnání podle pracovněprávních předpisů. 

Proto je nutno zdůraznit, že pokud někteří zaměstnanci dnes skutečně souběžně pracují 
v jiných firmách, nemohou do evidence, pouze pokud by měli výdělek do výše poloviny 
minimální mzdy (= tzv. nekolidující zaměstnání), ale ani v tomto případě by neměli nárok na 
vyplacení kompenzace odstupného úřadem práce (podmínkou je splnění nároku na podporu 
v nezaměstnanosti, což není splněno při nekolidujícím zaměstnání).  

Rovněž platí, že pokud zaměstnanci podají okamžité zrušení pracovního poměru pro 
nevyplácení mzdy, tak podle zákoníku práce není nárok na odstupné, ale na náhradu mzdy a 
tedy neměli by nárok na výše uvedenou kompenzaci.  

Pokud zaměstnanci jsou bez jiného zaměstnání a tedy prostředků, mohou již nyní  
uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru (samozřejmě za souhlasu 
zaměstnavatele), v této dohodě je třeba uvést organizační důvody (nadbytečnost), aby 
vznikl nárok na odstupné, zaevidovat se na Úřadu práce, a pokud splní nároky na 
podporu v nezaměstnanosti, mohou obdržet kompenzaci  odstupného. (Vyplácení 
podpory se jen odloží o počet měsíců, za které obdrží kompenzaci odstupného.) 

5) Nároky v oblasti NSD: 

Zaměstnanci bez prostředků mohou rovněž požádat na Úřadu práce o případné zhodnocení 
možností v oblasti nepojistných sociálních dávek (státní sociální podpora – příspěvek na 
bydlení, přídavek na děti / hmotná nouze apod.). 

6) Statistiky a aktuální informace:  

Nyní je  v evidenci cca 12 uchazečů o zaměstnání, jejichž posledním zaměstnavatelem byl 
Pilsen Steel. Zaznamenáváme dotazy ohledně PvN, případně rekvalifikace či kompenzace v 
případě nevyplacení odstupného.  
 
Podíl nezaměstnaných k 31.12.2019 činil v Plzeňském kraji 2,3 % stejně jako v Plzni městě, 
uchazečů bylo v kraji 9811, v Plzni městě 3153,  Volných pracovních míst bylo k dispozici 
v kraji 37 tisíc, z toho v Plzni 10 tis. 
 
Od pondělí 6.1.2020 se na právním oddělení UP  ptalo cca 15 zaměstnanců Pilsen Steel 
obecně na své možnosti. Byly jim poskytnuty základní informace, tj. že aktuálně není již možné 



čerpat nárok podle zákona č. 118/2000 Sb. a dále základní podmínky evidence, podporu v 
nezaměstnanosti a dopadu skončení pracovního poměru výpovědí či dohodou z nadbytečnosti 
(s odstupným) a v případě neuhrazení odstupného zaměstnavatelem možnosti poskytnutí 
kompenzace za podmínek ZoZ (nikoliv však, jak se často zaměstnanci mylně domnívají, při 
okamžitém zrušení pracovního poměru pro nevyplácení mzdy, neboť jeho součástí není nárok 
na odstupné). 
 
Co se týče nabídky rekvalifikací, můžeme v podstatě nabízet vše, co zvýší naději na uplatnění 
na trhu práce, a to formou zvolené či zabezpečované rekvalifikace. Např. kurzy na obsluhu 
CNC obráběcích strojů, svářeče, rozšíření řidičského oprávnění, PC, obsluhu 
vysokozdvižných vozíků atd. Finančních prostředků na rekvalifikační kurzy máme dostatek.  
 
Osoby nad 50 let lze zařadit do projektu Šance pro padesátníky, kde je jim k dispozici 
komplexní péče zahrnující poradenskou činnost (individuální i skupinové poradenství, bilanční 
diagnostika), pomoc při zprostředkování zaměstnání, možnost rekvalifikace. 
 
 
Zatím dohodnuto s personalistkou společnosti: 

 
- Úřad práce bude k dispozici ve společnosti Pilsen Steel dne 20 a 22.1.2020 pro 

ty, jež budou potřebovat informace nebo budou pracovní poměr končit dříve 
- Dále úřad práce předpokládá své výjezdní pracoviště ve firmě dne 30.-31.3.2020 

především z důvodu evidence  
- Pilsen Steel obdržel kontakty na kompetentní pracovníky úřadu práce z oddělení 

zprostředkování a oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti – může je kdykoli 
kontaktovat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


