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1. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení 
 

- účastníky právních vztahů podle zákona o sociálním zabezpečení a dalších předpisů  
sociálního zabezpečení jsou občané, organizace a orgány sociálního zabezpečení, dále  
OSVČ, Ministerstvo zdravotnictví + zdravotní pojišťovny. 

- občan má v těchto právech způsobilost od narození do smrti, způsobilost k vlastním 
právním úkonům  nabývá občan dovršením  18 let. 

- organizace – rozumějí se jí právnické osoby a občané zaměstnávající jiné občany.  
- vrcholovým orgánem sociálního zabezpečení je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

toto ministerstvo přímo řídí Českou správu sociálního zabezpečení ( dále jen ČSSZ) a 
úřady práce. ČSSZ zřizuje v územních obvodech shodných s okresními úřady  okresní 
správy sociálního zabezpečení, to kromě jiného pro dávky důchodového a nemocenského 
pojištění. Orgány sociálního zabezpečení jsou  dále krajský úřad, obecný úřad  obce 
s rozšířenou působností, pověřený obecný úřad, obecný úřad. Dále jsou to Ministerstvo 
vnitra , Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany – v rámci svých zaměstnanců. 

  

2. Obsah právních vztahů sociálního zabezpečení 
 

- právo sociálního zabezpečení je v podstatě samostatným odvětvím našeho právního řádu, i 
když dosud neexistuje jednotný kodex. Je souhrnem právních norem, které upravují 
společenské vztahy mezi subjekty při poskytování hmotného zabezpečení občanům, kteří 
pomoc potřebují a stát situaci, do které se občané dostali, uznává. 

- za základní právní vztahy sociálního zabezpečení je možno považovat: 
o právní vztahy, které vznikají při poskytování zdravotní péče – zákon č. 

592/1992 Sb.,o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, - zák. č. 551/1991 Sb.,o 
Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, - zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním 
pojištění. 

o právní vztahy s nemocenským pojištěním – zák. č. 54/1956 Sb.,o nemocenském 
pojištění, - zák. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. –
zák. č. 32/1957 Sb. , o nemocenském péči v ozbrojených silách. Atd. 

o právní vztahy s důchodovým pojištěním – zák. č. 155/1995 Sb. O důchodovém 
pojištění, - zák. č.100/1988 Sb., FS o sociálním zabezpečení, - zák. č. 589/1993Sb. , 
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
atd. 

o právní vztahy vznikající při zabezpečení těhotných žen, matek a dětí – zák. č. 
88/1968 Sb.  , o prodloužení mateřské dovolené, dávkách v mateřství a o přídavcích 
na děti z nemocenského pojištění 

o právní vztahy vznikající při poskytování  sociální podpory – zák. č. 117/1995 
Sb. , o státní sociální podpoře 

o právní vztahy při poskytování služeb a dávek sociální péče (nově pomoci) – zák. 
č. 100/1988 Sb. FS o sociálním zabezpečení 

3. Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení 
 

- základní principy  vnímáme : 
• princip sociální solidarity – společné utváření a rozdělování životních podmínek a 

prostředků jedinců a sociálních skupin. Tato vzájemná podpora a sounáležitost je 
pojímána jako rodinná, celostátní a mezinárodní.   

• princip subsidiarity  – poskytování pomoci – vycházíme z toho, že každý by si měl 
nejdříve pomoci sám, potom může pomoci rodina, obec a okolí a nakonec stát. 
Předpokládá výchovu obyvatelstva k přebírání vlastní  odpovědnosti.   



4 
 

• princip participace – občané se podílejí na společnosti a jejím vývoji. Znamená to 
participovat na tom, co bezprostředně ovlivňuje život občana, - zdraví, zajištění 
v nemoci, stáří apod. , a to nejenom na tvorbě zdrojů, ale i na jeho statcích.  

 
- právo sociálního zabezpečení je součástí českého právního řádu a plní proto jednak funkce 

shodné s tímto právním řádem, ale i další funkce, které plynou z jeho specifického 
postavení. Právo sociálního zabezpečení má proto funkci obecnou a zvláštní. Obecná je 
forma je  vlastní celému právnímu řádu, tedy i právu sociálního zabezpečení. Můžeme sem 
zařadit funkci regulační a preventivně výchovnou. Pokud jde o funkci zvláštní ta plní 
právo sociálního zabezpečení i specifické úkoly, které uvedené právní odvětví upravuje. 
Můžeme sem  zařadit funkci obrannou, ekonomickou, psychologickou a stimulační. 

4. Vznik, změna a zánik právních vztahů sociálního zabezpečení 
 

- vznik právních vztahů  sociálního zabezpečení vzniká na základě vzniku nějaké 
skutečnosti, která vyvstane, vznikne a je třeba ji řešit v rámci pomoci sociálního 
zabezpečení. 

- změna právních vztahů nastane v případě nějaké změny skutečnosti  v případě sociálního 
zabezpečení, např. změna částky dávky z důvodu nárůstu finančních prostředků v rodině.  

- zánik právních vztahů nastane , když dojde k zániku skutečnosti kvůli kterému tento vztah 
vyvstal, např. konec rodičovské dovolené z důvodu nástupu do zaměstnání, nebo 
potřebnosti určitých dávek, neboť rodina má větší finanční prostředky a nemá již nárok na 
některé dávky. 

5. Správa a řízení v nemocenském pojištění 
 

- celý systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby a jeho účelem je to 
aby v případě krátkodobých  sociálních událostech zabezpečil osobu tak, aby vyplácení 
tohoto pojištění dostala. Jde o nárokové pojištění, které není zdaňováno.  

- základní zákon, který se k tomuto vztahuje je zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském 
pojištění zaměstnanců.  Jiná úprava je pro OSVČ zde jde o zákon 100/1988 Sb., o 
sociálním zabezpečení. 

- nemocenské pojištění vzniká  dnem vstupu do zaměstnání a tento den nemusí být 
totožný se dnem  uvedeným v pracovní smlouvě a končí dnem skončení zaměstnání. Co 
se týká zaměstnanců, tak zde se považují  podmínky proto, aby byli považovány za 
zaměstnance  splněny , podle zákona o nemocenském pojištění tehdy, aby byli činní 
v pracovním poměru i když tento pracovní poměr de iure nevznikne, tak i zde jsou 
považování za zaměstnance. Je to např. v případě, že je špatně uzavřena pracovní smlouva. 

- u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je nemocenské pojištění dobrovolné. 
Jeho vznik je proto spojen vždy i s právním úkonem osoby samostatně výdělečně činné, 
kterým tato osoba projeví vůli účastnit se tohoto pojištění. Podmínkou účasti je, aby OSVČ 
řádně a včas splnila pojistnou povinnost. Projeví-li tím, že je v prodlení, svůj nezájem na 
další účasti, dojde k zániku pojištění ze zákona. Pojištění rovněž zaniká dnem, od kterého 
se OSVČ odhlásila dnem z nemocenského pojištění. Vzhledem k tomu, že účast OSVČ se 
odvozuje  od  účasti  na  důchodovém zabezpečení, zaniká rovněž dnem zániku účasti na 
důchodovém zabezpečení. Nemocenského pojištění může tedy být účastná jen OSVČ, která 
je účastná  důchodového zabezpečení OSVČ. Pro nemocenské pojištění OSVČ platí 
s některými výjimkami ustanovení předpisů o NP zaměstnanců. 

- v dávkových věcech nemocenského pojištění rozhoduje OSSZ zejména 
• a) vznikl-li spor o nárok na dávku nebo její výši,  o jejím snížení nebo odnětí, o 

zastavení její výplaty. 
• b) o vrácení přeplatku na dávce, způsobené zaviněním příjemce této dávky. 
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• c) o dobrovolných dávkách (nemocenského po vyčerpání podpůrčí doby, -
nemocenského v případech, kdy nevzniká zákonný nárok). 

 
Předmětem dávkového řízení jsou i případy, kdy práce  neschopný občan nedodržuje léčebný režim.  Kromě výše 
uvedených skutečností rozhodují správy soc.zabezpečení ještě o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění 
nemocenského pojištění, pokud jim toto bylo v jednotlivých případech svěřeno. 
     Řízení o dávce se zahajuje na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise nebo na návrh organizace anebo 
také z podnětu okresní správy sociálního zabezpečení. Řízení o dobrovolné dávce se zahájí i na základě písemné 
žádosti volnou formou. 
     Promlčení dávky je doba, za kterou se dávky již zpětně neposkytují.  Tato doba je časově omezena a nazývá se 
promlčecí doba. Nárok na nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství nebo 
peněžitou pomoc v mateřství za jednotlivé dny se promlčuje, nebyl-li uplatněn  do tří let ode dne, za který náleží. 

6. Správa a řízení v důchodovém pojištění 

 
- systém dávek důchodového pojištění zahrnuje v zásadě jen důchody, které jsou odvozeny z 

příjmů z výdělečné činnosti a z délky doby důchodového pojištění.   V rámci   základní  
důchodové soustavy jsou poskytovány dlouhodobé peněžité dávky pro případy 
dlouhodobého ohrožení následkem  sociální události, při které dochází ke ztrátě zdroje 
obživy  /výdělku/ občana a  schopnosti  si takový zdroj opatřit. Podle příčiny vzniku a jí 
odpovídajících způsobů  řešení  jsou rozlišovány následující sociální situace zabezpečené 
dlouhodobými dávkami  : stáří , invalidita, ovdovění a osiření.  

- důchod se skládá ze dvou složek, a to ze  základní výměry a procentní výměry. Základní  
výměra je určena pevnou částkou, procentní výměra se stanoví procentní sazbou závislou 
na délce doby pojištění z  výpočtového základu.  Na rozdíl od základní výměry  je  výše 
procentní  výměry důchodu individuální, neboť závisí na délce doby pojištění a výši  
výpočtového základu pojištěnce.  

- nárok na důchod  a jeho výplatu vzniká splněním podmínek stanovených zákonem  o 
důchodovém pojištění pro vznik nároku na důchod a na jeho výplatu a podáním žádosti. 
Nárok na důchod nezaniká uplynutím času, avšak nárok na výplatu důchodu  zaniká  
uplynutím tří  let ode dne za období, za které důchod náleží.  

- řízení o přiznání dávky důchodového pojištění se zahajuje na základě písemné žádosti  a 
na předepsaném tiskopisu. Za den uplatnění nároku na tuto dávku se považuje den, kdy se 
oprávněný  poprvé obrátil na příslušnou organizaci nebo na  příslušnou okresní správu 
sociálního zabezpečení  se žádostí o její přiznání.  Řízení o změně poskytování nebo výše 
již přiznané dávky se zahajuje  též na základě písemné žádosti. Takové řízení však může 
být zahájeno i z podnětu správního orgánu.  Zahájení řízení o dávce důchodového pojištění 
brání tomu, aby v téže věci probíhalo jiné řízení. Zahájení řízení o plném invalidním 
důchodu brání tomu, aby bylo zahájeno řízení o částečném invalidním důchodu a naopak. 

- řízení  o plném nebo částečném invalidním důchodu při přechodu z pracovní 
neschopnosti do invalidity  je odlišné podle toho zda se jedná : 

• a) o plný invalidní nebo částečný invalidní důchod požádá sám  občan 
• b)předchází řízení o plné nebo částečné invaliditě z podnětu okresní správy 

sociálního zabezpečení 
- rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění se vydává písemně.  Proti rozhodnutí ČSSZ 

ve věcech důchodového pojištění lze zásadně  /nikoliv proti rozhodnutí, které je podkladem 
pro rozhodnutí o důchodu z důchodového pojištění / podat opravný prostředek, o němž 
rozhoduje soud. Písemné rozhodnutí se nevydává, jde-li o hromadné zvyšování 
vyplácených dávek důchodového pojištění. V těchto případech obdrží  občan písemné 
oznámení o zvýšení těchto dávek.Nárok na důchod nezaniká uplynutím času, avšak 
nárok na výplatu důchodu  zaniká  uplynutím tří  let ode dne, od kterého  důchod 
náleží.  
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Část třetí (§ 17 - § 19) zákona 117/1995 Sb. Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou 
dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která 
jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou 
a výživou nezaopatřených dětí.  

Dávka státní soc. podpory závislá na výši 
příjmu rodiny. 

Část čtvrtá (§ 49 - § 60) zákona 117/1995 Sb. 

7. Správa a řízení v oblasti státní sociální podpory 
 

- sociální podpora řeší situace, jež stát obecně uzná za potřebné a  je charakterizována 
většinou jako státní dávka financovaná z daní – ze státního  rozpočtu. Tyto dávky jsou 
zejména výrazem solidarity mezi bezdětnými  manželi a rodinami s dětmi, mezi občany 
s vyššími příjmy a občany s nižšími příjmy. Cílem státní sociální podpory je, aby se stát 
podílel na krytí nákladů na výživu a ostatní základní potřeby  dětí a rodin. O dávkách 
rozhodují obce s přenesenou pravomocí podle místa kde je oprávněná osoba hlášena k 
trvalému pobytu. Ve statutárních městech (jako např. Brno, Ostrava a Plzeň) rozhodují o 
těchto dávkách  magistráty těchto měst. 

- nárok na dávku má pouze občan a s ním posuzovaní členové domácnosti, kteří mají trvalý 
pobyt na území ČR. Při posuzován nároků na SSP se netestuje majetek rodiny , pouze 
příjem občanů a to pouze u některých dávek. Rodina může pobírat i několik dávek SSP 
souběžně. Žádost o dávky se podávají na  předepsaných tiskopisech Nárok na výplatu 
dávek SSP zaniká uplynutím 1 roku ode dne za který dávky náleží.  

- nárok na dávku a její výplatu vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených 
zákonem pro vznik nároku na dávku a na její výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky. 
Podmínkou nároku na dávku je mimo jiné i písemný souhlas oprávněné osoby společně s ní 
posuzovaných osob s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily 
okresnímu úřadu, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, výši příjmu těchto osob a další 
skutečnosti prokazující splnění podmínek nároku nebo údaje potřebné pro rozhodování a 
výpočet dávky. Změní-li se v období, na něž byla dávka přiznána, okruh společně 
posuzovaných osob nebo jiné skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku nebo její výši, 
posoudí se nově nárok na dávku a její výši ke dni, ke kterému k takové změně došlo. 

- výplata dávek - dávky se vyplácejí zpravidla měsíčně, a to okresním úřadem, který je 
příslušný k rozhodování o dávkách. Dávka se poukazuje buď na účet příjemce u banky 
v České republice, nebo se vyplácí v hotovosti. Oprávněná osoba je povinna v žádosti 
uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. 

- řízení o dávce - v řízení podle zákona o státní sociální podpoře se v zásadě postupuje podle 
obecných předpisů o správním řízení (zákon číslo 71/1967 Sb.).   O dávkách rozhodují 
pověřené obce. Řízení o přiznání dávky se zahajuje na základě písemné žádosti oprávněné 
osoby podané příslušnému okresnímu úřadu na tiskopisu předepsaném MPSV ČR.  Řízení 
o změně výše již přiznané dávky nebo jejím odnětí či zastavení její výplaty se zahajuje na 
návrh oprávněné osoby nebo z podnětu příslušného úřadu. 

8. Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení 

 
 

- vznik nároku na dávku SSZ – vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených 
zákonem pro vznik nároku na dávku a její výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky. 

- změna dávky – pokud se změní okolnosti, skutečnosti rozhodné pro nárok na tuto dávku. 
- zánik dávky  -  odpadne-li některá podmínka na tuto dávku 

9. Přídavek na dítě 

 
- nárok na přídavek na dítě má 

nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný 
příjem v rodině nepřevyšuje součin 
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Část třetí (§ 86) zákona 100/1988 Sb., o 
soc.zabezpečení – kapitola sociální péče 

částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 
- výše přídavku na dítě podle § 17 zákona 117/1995 Sb. činí za kalendářní měsíc, jde-li o 

nezaopatřené dítě ve věku  
 

 
 
 

- z výše uvedené tabulky vyplývá, že přídavek na dítě již není jako v minulých letech 
vyplácen v základní a zvýšené výměře 

- pokud jde o nezletilé dítě, dostávají přídavek rodiče nebo osoba, která má dítě v  přímém 
zaopatření 

- po dosažení zletilosti nezaopatřené dítěte náleží přídavek přímo do rukou tohoto dítěte a 
pokud si neurčí jinak, je mu vyplácen v hotovosti 

- pokud je dítě v dětském domově nebo jiném ústavu, který vykonává trvalé přímé 
zaopatření, připadá tento přídavek tomuto zařízení 

- pokud je v rodině více osob, které by mohli na dítě pobírat přídavek na dítě, je na dohodě  
nebo na určení orgánu státní soc. podpory, aby určil jedinou osobu, která bude přídavek za 
nezletilé nezaopatřené dítě pobírat 

 
- do konce roku 2007 byl přídavek vyplácen ve třech výších – v základní, snížené nebo 

zvýšené výměře podle konkrétní výše příjmu rodiny 

10. Systém dávek sociální podpory 
 

- státní sociální podpora se týká zákona 117/1995 Sb.  v současné době byl více než 40 krát 
novelizován 

- státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní 
potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích 

- náklady na státní sociální podporu hradí stát 
- v současné době se vyplácí 7 druhů dávek státní sociální podpory. Dávky dělíme na dva 

druhy :  
o a) testované 
o b) netestované 

- a) testované jsou dávky, které jsou závislé na příjmu rodiny, nebo jednotlivce. Zde nám 
zbyly pouze 3 – a to přídavky na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení.  

- b) zde se nezkoumá příjem žadatele a zde je pouze rodičovský příspěvek, dávka 
pěstounské péče, porodné a pohřebné. Ke 30. 6.2004 skončil příspěvek na dopravu, a tento byl 
nahrazen úlevami na jízdném od září 2005.  

- o dávky státní sociální podpory  můžeme žádat pouze o 3 měsíce zpětně, kromě porodného, 
pohřebného a dávek pěstounské péče.  

- dávky jako takové mají sloužit pouze jako částečné pokrotí potřeb rodiny a především rodin 
s dětmi.  

- dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče je zcela něco jiného. Péči  vyplácejí 
obecní úřady s rozšířenou působností a podporu od 1.4.2004 vyplácejí Úřady práce.  

11. Péče o staré občany a občany těžce postižené na zdraví 
 
 
 
 

- občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které podstatně 
omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle druhu a stupně 

a) do 6 let, 500 Kč,
b) od 6 do 15 let, 610 Kč,
c) od 15 do 26 let,                          700 Kč. 
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postižení mimořádné výhody I., II. a III. stupně, zejména v dopravě nebo při potřebě 
průvodce.  

-  postižení jsou taxativně vyjmenovaná a posouzení zdravotního pojištění provádí lékař 
OSSZ pro rozhodnutí OkÚ. 

-  I. stupně (průkaz TP – těžce postižený)  
- II. stupně  (průkaz  ZTP – zvlášť těžce postižený) 
- III. stupně (průkaz ZTP/P -  ZTP s nutností průvodce).     
- v rámci sociální péče se poskytují zejména tyto dávky: 

• peněžité dávky 
• věcné  dávky  
• mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně 

postižených 
- dále jsou vyhláškou MPSV 182/1991 Sb. určeny: 

• jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek,  pokud je neposkytují 
zdravotní pojišťovny,  s úhradou 50 % až 100 % ceny. 

• příspěvek na úpravu bytu se poskytuje občanům s těžkými vadami nosného nebo 
pohybového ústrojí a  nevidomým. Výše příspěvku se poskytuje až  do výše 70 % 
nákladů s horní hranicí příspěvku 100 tis. Kč při instalaci výtahu (stav 1998) .  

• příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla - 
Výše příspěvku činí maximálně 100 tis.Kč na zakoupení a 60 tis.Kč  na celkovou 
opravu vozidla. Příspěvek se poskytuje jedenkrát za pět let a celková částka za 10 let 
nesmí převýšit 200 tis.Kč. 

• příspěvek na provoz motorového vozidla a na úhradu pojistného  se poskytuje 1 x 
za rok úhrada povinného ručení maximálně do zdvihového objemu 1 350 cm3 .  

• příspěvek na individuální dopravu  se poskytuje na kalendářní pololetí . Výše 
příspěvku činí 6 000,--Kč .  

• příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči  může  poskytnout obec  nepracujícímu 
důchodci  - jednotlivci i manželské dvojici  až do výše plné ceny poukazu. 

• příspěvek na úhradu užívání bezbariérového bytu a garáže může  poskytnout obec 
občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí  a nevidomým  částku 
ve výši  400,--Kč a na garáž až do výše 200,--Kč měsíčně  

• příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 

12. Zdravotní a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných 
 

- výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí:  
o podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu 

evidována podle zvláštního zákona,  
o provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního 

zákona,  
o činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní 

společnosti vykonávaná pro tuto společnost,  
o výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, 

pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon,  
o výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních 

předpisů, která není výše uvedena a výkon činnosti mandatáře konané na základě 
mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku; podmínkou zde je, že jsou 
tyto činnosti konány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění 
(nemocenské péči), a jde-li o činnost mandatáře, též to, že mandátní smlouva nebyla 
uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti.  

o výkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 
účelem dosažení přijmu, pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost 
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jedná o soustavný výkon. Za výkon těchto činností se nepovažuje pronájem 
nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí 

- pro OSVČ je povinná účast na důchodovém pojištění a platba příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Z nemocenského pojištění OSVČ je 
poskytováno nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství. 

- jsou povinny odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy 
sociálního zabezpečení - místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí 
místem trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné,  

- jsou povinny platit  
o buď pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,  
o nebo zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, které se vždy za kalendářní rok vyúčtují a je-li úhrn záloh  
� vyšší než pojistné, jedná se o přeplatek na pojistném,  
� nižší než pojistné, jedná se o doplatek pojistného, který je splatný do osmi 

dnů po dni, ve kterém bylo, popřípadě mělo být roční vyúčtování provedeno, 
- zálohy na pojistné se platí jednotlivě za kalendářní měsíce, které jsou splatné od prvního 

dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního 
měsíce,  

- pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou dobrovolně k tomuto pojištění přihlášeny, 
platí za jednotlivé kalendářní měsíce spolu se zálohou na pojistné. 

- osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
formou záloh na účet zdravotní pojišťovny. OSVČ platí pojistné měsíčně. 

- od 1. ledna 2008 je výše minimální měsíční zálohy 1 456 Kč. 

13. Doplňkové penzijní systémy 
 

-  jsou to :  
o pojistné pro penzijní připojištění se státním příspěvkem = jeho účast je 

dobrovolná. Jde o doplněk ke starobnímu důchodu, který si neklade za cíl řešit 
obtížné životní situace, avšak nevylučuje zmírnění dopadu těchto situací. Minimální 
částkou je 100 Kč,- a státní příspěvek činí 50 Kč,- až 150 Kč,- u částek vyšších než 
500 Kč. 

o pojistné pro individuální pojištění – jedná se o komerční pojištění, které lze 
rozčlenit na tyto typy : - pojištění pro případ smrti nebo dožití, - pojištění prostředků 
na výživu dětí, - důchodové pojištění,- pojištění pro případ nemoci nebo úrazu. 
Výše pojistného je dána smlouvou. Účast na pojištění je dobrovolná. Nabídka 
komerčních pojišťoven je velmi pestrá.  

14. Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc a občany společensky 
nepřizpůsobené 
 

- zvláštní pomoc – jsou to občané, kteří se ocitli v mimořádné situaci nebo v nich žijí, 
poskytuje obec pomoc k překonání tohoto stavu, zejména při získávání zaměstnávání, 
zvyšování kultury bydlení, vzdělávání děti  apod. Poskytují se jim dávky – peněžní a 
věcné , - dávky poskytované při požáru nebo živelné pohromě, které poskytují obce 
s ohledem na příjem rodiny jako jednorázovou peněžní částku až do výše 30 000 Kč. 

- společensky nepřizpůsobivý – jsou jimi osoby propuštěné z výkonu trestu, v podmíněném 
trestu, v trestním řízení, závislé na alkoholu, toxikomany, občany žijící nedůstojným 
životem a propuštěné z ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti. Jsou jim 
poskytnuty peněžité a věcné dávky až do výše 1 000 Kč. Dále se těmto občanům 
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Sociální péči a její dávky upravuje zákon č. 
100/188 Sb., o sociálním zabezpečení. Tento 
zákon provádí vyhláška MPSV č. 149/1988 

Sb. a také vyhláška č. 182/1991 Sb. 

Sociální péčí zajišťuje stát pomoc : 

• občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně  
zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami 
důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popř. 
jinými příjmy 

• občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nebo věku 

• občanům, kteří bez pomoci společnosti nemohou 
překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé 
životní poměry 

zabezpečuje výchovná a poradenská péče, zprostředkovávají přijetí do ústavů sociální 
péče přímo po výkonu trestu. 

15. Dávky a služby sociální péče 

 
- v oblasti sociální péče stát zajišťuje 

poradenskou a výchovnou činnost, 
především pomoc občanům těžce 
zdravotně postiženým a starým 
občanům 

- při plnění úkolů sociální péče státní orgány úzce spolupracují se společenskými a jinými 
organizacemi 

- v rámci sociální péče se poskytují zejména tyto dávky: 
o peněžité 
o věcné 
o mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených 

- základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování 
nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Obsah základních 
činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí předpis. 

- do sociálních služeb spadají například tyto činnosti: 
o Sociální poradenství – bezúplatně poskytováno osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné 

informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů 
sociálních služeb. 

o Sociálně zdravotní služby - napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým 
jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči 
(dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, že 
potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů 
nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány 
v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby 
sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají 
úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. 

o Osobní asistence – poskytuje se v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením 
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. 
Služba se poskytuje za úplatu. 

o Pečovatelská služba – poskytuje se dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje 
rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo 
více dětí, účastníkům odboje1) a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 
70 let. 

o Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba - poskytuje se osobám se zdravotním 
postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a 
napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
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o Domovy pro osoby se zdravotním postižením - poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se 
zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při 
prosazování práv a zájmů.Služba se poskytuje za úplatu. 

o Domovy pro seniory - poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí 
ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 

16. Jednorázové dávky státní sociální podpory 
 

- POHŘEBNÉ (hlava devátá - §47 - §48) 
o nárok na něj má osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti 

neopatřeným dítětem nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného 
dítěte 

o nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zákona o pohřebnictví 
o výše pohřebného činí 5000 Kč 

- PORODNÉ (hlava osmá - §44 - §46) 
o nárok na něj má žena, která dítě porodila nebo otec dítěte, jestliže žena, která dítě 

porodila, zemřela 
o nárok na porodné vzniká dnem porodu 
o nárok na porodné má ode dne převzetí rovněž osoba, která převzala dítě do jednoho 

roku věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů 
o výše porodného činí 13 000 Kč na každé narozené dítě 

- DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE  (hlava sedmá - §36 - §43) 
o příspěvek při převzetí dítěte - § 41 

� na tento příspěvek má nárok pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče 
� příspěvek činí do 6 let 8 000 Kč, do 15 let 9 000 Kč, do 18 let 10 000 Kč 

o příspěvek na zakoupení motorového vozidla - § 42 
� na tento příspěvek má nárok pěstoun, který má v pěstounské péči nejméně 
čtyři děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodů péče o čtyři děti, 
včetně zletilých nezaopatřených dětí, pokud zakoupil osobní motorové 
vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou opravu osobního motorového 
vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost 

� výše příspěvku na zakoupení činí 70% pořizovací ceny osobního 
motorového vozidla nejvýše však 100 000 Kč 

- MIMO ŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC  
o dávka je obsažena v § 36 a dále v zákoně č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi 
o prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc 

v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy není osoba v hmotné 
nouzi, ale je jí vhodné bezprostředně poskytnout pomoc. 

o zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku 
pomoci v hmotné nouzi poskytnout.  
 

- pozn. do 31. 12. 2007 byl vyplácen i např. příspěvek na školní pomůcky ve výši 1000 Kč 

17. Nemocenské 
 

- lékař uzná práce neschopným občana, jestliže mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz 
nedovoluje vykonávat dosavadní výdělečnou činnost. 
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- dále občana, který byl přijat do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo mu byla 
poskytnuta na náklady zdravotní pojišťovny komplexní lázeňská péče a to na celou dobu 
pobytu. 

- Také u občana, který byl jako průvodce přijat s nezletilým dítětem do ústavní péče 
- z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky: 

o nemocenské  
o podpora při ošetřování člena rodiny  
o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství  
o peněžitá pomoc v mateřství  

- z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se poskytují 2 
dávky: 

o nemocenské  
o peněžitá pomoc v mateřství  

Zaměstnanci 
o uznání dočasné neschopnosti k práci či nařízená karanténa  
o účast na nemocenském pojištění v době vzniku dočasné pracovní neschopnosti 

(karantény). Tato podmínka je splněna i tehdy, došlo-li ke vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti či počátku nařízené karantény sice v době po skončení nemocenského 
pojištění, ale v době, kdy má bývalý pojištěnec ještě zachovány nároky ze zaniklého 
nemocenského pojištění. Nárok na nemocenské proto vznikne i v případě, že 
podmínky pro jeho přiznání se splnily v ochranné lhůtě nebo v době pobírání 
peněžité pomoci v mateřství nebo podpory při ošetřování člena rodiny. Ochranná 
lhůta činí 7 dnů ode dne skončení zaměstnání; jestliže zaměstnanec byl naposledy 
zaměstnán kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů byl naposledy 
zaměstnán  

o nevykonávání práce v tom zaměstnání, z něhož bylo nemocenské přiznáno  
o nevyčerpaná podpůrčí doba  

� dávky nemocenského pojištění se poskytují za kalendářní dny po stanovenou 
dobu (tzv. podpůrčí dobu). Podpůrčí doba u nemocenského činí maximálně 
rok . V některých případech se do ní započítávají též předchozí období 
pracovní neschopnosti pro nemoc a nepracovní úraz. Kratší podpůrčí doba 
platí pro poživatele starobního důchodu a plného invalidního důchodu při 
pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či nepracovního úrazu a činí 81 
kalendářních dnů při téže pracovní neschopnosti; při více pracovních 
neschopnostech v kalendářním roce také činí v úhrnu 81 kalendářních dnů. 

� nemocenské se poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu 
poskytuje nejdéle do dne, jímž končí zaměstnání. 

� nemocenské náleží, trvá-li pracovní neschopnost (karanténa) déle než 3 
kalendářní dny a poskytuje se od 4. kalendářního dne pracovní 
neschopnosti (karantény). 

OSVČ (mimo podmínek stanovených pro zaměstnance) 
o nesmí v době pracovní neschopnosti nebo karantény osobně vykovávat samostatnou 

výdělečnou činnost  
o musí mít zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění  
o musí být účastná nemocenského pojištění OSVČ po dobu aspoň 3 měsíců 

bezprostředně předcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti (karantény); to 
však neplatí v případě, kdy účast na nemocenském pojištění OSVČ vznikla ode dne 
zahájení či znovuzahájení samostatné výdělečné činnosti  
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Pěstounská péče je formou náhradní rodinné 
výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi 
do péče na jeho žádost v případech, kdy 
se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí 
starat. 

Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi 
i další dávky státní sociální podpory, například 
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma 
sociálního příplatku.  

18. Péče o rodinu a dítě, rodičovský příspěvek 
 

- lze zakomponovat i přídavek na dítě (ot. 9), sociální příplatek a příspěvek na bydlení 
- mezi hlavní dávky péče o rodinu patří rodičovský příspěvek, který se podstatně změnil od 

1. 1. 2008 
- nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně 

a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodičovský příspěvek je stanoven ve 
třech výměrách daných v pevných měsíčních částkách - zvýšené (11 400 Kč), základní 
(7 600 Kč) a snížené (3 800 Kč). 

- rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let. 
Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to: 

o rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství nebo 
peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře 
(11 400 Kč) do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat 
pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den;  

o klasické čerpání - po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte; 
o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM;  

o pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) 
v základní výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře 
(3 800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte.  

- o vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat 
příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři. O rychlejší čerpání musí 
rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší 
dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou 
věku 31 týdnů života. O klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním 
měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku. Pokud rodič nepožádá 
o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 21. měsíci věku dítěte 
vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře. 
Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných 
obdobích. Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji 
uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku. 

- u zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte 
dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na 
rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na 
dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního 
stavu dítěte). 

- podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 3 let nenavštěvuje jesle nebo 
jiné zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. 
Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné 
obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních 
dnů v kalendářním měsíci. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na 
výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale 
musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. 

19. Druhy dávek pěstounské péče 
 

a) příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte 

 
- nárok na příspěvek na úhradu potřeb 

dítěte má nezletilé dítě svěřené do 
pěstounské péče 
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Část čtvrtá (§ 38 - § 45) zákona č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění, a pak ještě 

vyhláška MPSV 284/1995 Sb. (provádí zákon) 

Existuje plný a částečný invalidní důchod. 

Jednou z nejdůležitějších součástí sociální 
politiky je zabezpečení občanů důchody ve 
stáří, při invaliditě a jiných uznaných soc. 
událostech. 

Systém dávek důchodového pojištění 
zahrnuje v zásadě jen důchody, které jsou 
odvozeny /přímo nebo u důchodů pozůstalých 
nepřímo/ z příjmů z výdělečné činnosti a z 
délky doby důchodového pojištění.    

Hlava sedmá (§ 36 - § 43) zákona 117/1995 
Sb. 

Druhy dávek pěstounské péče: 
• příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
• odměna pěstouna 
• příspěvek při převzetí dítěte 
• příspěvek na zakoupení motorové vozidla 

- výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte 
činí za kalendářní měsíc součin částky 
životního minima dítěte a koeficientu 
1, 40, jde-li o nezaopatřené dítě, 
použije se koeficient 2,30. 

- tento příspěvek se vyplácí pěstounovi 
 
           b) odměna pěstouna 

 
- nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má pěstoun, kterému bylo dítě svěřeno do 

pěstounské péče, a to až do zletilosti tohoto dítěte a poté po dobu, po kterou má dítě svěřené 
do pěstounské péče nárok na úhradu potřeb dítěte 

- nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má i pěstoun, jestliže dítě, které mu bylo svěřeno 
do pěstounské péče, nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá 
důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek 

- odměna pěstouna ve zvláštních případech 
o výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby 

pěstouna a koeficientu 5,50, pečuje-li pěstoun alespoň o 3 děti svěřené mu do této péče 
nebo alespoň o jedno dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené… 

o uvedená odměna se zvyšuje o koeficient 0,50 za každé další dítě… 
 

c) příspěvek při převzetí dítěte 
 
- nárok na příspěvek má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče, tento příspěvek, jde-li o 

totéž dítě, náleží jen jednou. 
- příspěvek se vyplácí jednorázově při převzetí dítěte 
- do 6 let – 8 000 Kč, do 15 let – 9 000 Kč, do 18 let – 10 000 Kč 
 

d) příspěvek na zakoupení motorového vozidla 
 

- nárok má pěstoun, který má v pěstounské péči nejméně 4 děti nebo má nárok na odměnu 
pěstouna z důvodu péče o 4 děti a pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil 
nezbytnou celkovou opravu osobního motorového vozidla a toto vozidlo není používáno pro 
výdělečnou činnost. 

- výše příspěvku činí 70% pořizovací ceny vozidla nebo prokázaných výdajů na opravu, nejvýše 
však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých pěstounovi v období posledních 10 
kalendářních let před dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč. 

- příspěvek může být poskytnut v bezhotovostní formě i před zakoupením, ale použití příspěvku 
je pěstoun povinen prokázat a v případě nepoužití k zakoupení vozidla, je povinen příspěvek 
vrátit. 

20. Invalidní důchody a zvýšení důchodu pro bezmocnost 

- nárok na invalidní důchod (plný nebo 
částečný) má občan, pokud je (plně či 
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částečně) invalidní a získal potřebnou dobu pojištění. Podmínka potřebné doby pojištění se 
nevyžaduje v případě, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu (choroby 
z povolání). 

- zdravotní stav posuzují lékaři České správy sociálního zabezpečení. 

Plný invalidní důchod 
- je podmíněn poklesem schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu nebo podmíněnou skutečností, že schopnost soustavné 
výdělečné činnosti je z důvodu zdravotního postižení možná jen ze zcela mimořádných 
podmínek 

- nárok na plný invalidní důchod má pojištěnec, jestliže se stal:  
o plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku plné 

invalidity podmínky nároku na starobní důchod při dosažení důchodového věku, 
popř. byl-li mu přiznán starobní důchod před dosažením důchodového věku podle § 
31 zákona o důchodovém pojištění, pokud nedosáhl důchodového věku,  

o nebo plně invalidním následkem pracovního úrazu. 
- pojištěnec je plně invalidní, jestliže jeho zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý a z 

důvodu tohoto dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu mu poklesla výdělečná 
schopnost nejméně o 66 %, nebo z důvodu jeho zdravotního postižení je schopen soustavné 
výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek. Zdravotní stav pojištěnců posuzují 
lékaři okresní správy sociálního zabezpečení. 

Potřebná doba pojištění 

- potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod činí:  

• u pojištěnce do 20 let méně než 1 rok,  
• u pojištěnce od 20 do 22 let 1 rok,  
• u pojištěnce od 22 let do 24 let 2 roky,  
• u pojištěnce od 24 let do 26 let 3 roky,  
• u pojištěnce do 26 do 28 let 4 roky,  
• u pojištěnce nad 28 let 5 let. 

- potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 
let, z posledních 10 let před vznikem plné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje též za 
splněnou, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období 10 roků dokončeném po vzniku plné invalidity (u 
pojištěnce mladšího 24 let přitom činí 2 roky). 

Výše plného invalidního důchodu 

• Výše plného invalidního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry.  
• Výše základní výměry je stanovena pevnou částkou, která činí 1 700 Kč měsíčně. 
• Procentní výměra plného invalidního důchodu činí měsíčně nejméně 45 % výpočtového základu i u 

pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal bez přihlédnutí k náhradním dobám pojištění 
aspoň 15 roků pojištění. 

• Procentní výměra plného invalidního důchodu činí nejméně 770 Kč. Maximální hranice není stanovena. 

Plný invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech 

- na plný invalidní důchod má nárok též osoba, která  
o dosáhla aspoň 18 let věku,  
o má trvalý pobyt na území ČR,  
o je plně invalidní, jestliže plná invalidita vznikla před dosažením 18. roku věku a tato 

osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu.  



16 
 

- výše základní výměry činí 1 700 Kč měsíčně. Procentní výměra činí 45 % výpočtového 
základu. Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu, za který se 
považuje všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku 
přiznání důchodu, vynásobený koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího 
základu. 

Částečný invalidní důchod 

- pojištěnec má nárok na částečný invalidní důchod, jestliže se stal částečně invalidním  
o a získal potřebnou dobu pojištění  
o nebo následkem pracovního úrazu.  

- částečně invalidní je pojištěnec, jestliže mu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % nebo jestliže 
mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Okruh 
zdravotních postižení značně ztěžující životní podmínky stanoví vyhláška MPSV ČR č. 
284/95 Sb. 

Potřebná doba pojištění 

- potřebná doba pojištění pro nárok na částečný invalidní důchod činí:  

• u pojištěnce do 20 let méně než 1 rok,  
• u pojištěnce od 20 do 22 let 1 rok,  
• u pojištěnce od 22 let do 24 let 2 roky,  
• u pojištěnce od 24 let do 26 let 3 roky,  
• u pojištěnce od 26 do 28 let 4 roky,  
• u pojištěnce nad 28 let 5 let.  

- potřebná doba pojištění se zjišťuje obdobně jako u plného invalidního důchodu.  
- podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, pokud bezprostředně před vznikem částečné 

invalidity náležel plný invalidní důchod podle § 42 odst. 1 ZDP (tzv. důchod invalidy z mládí). 

Výše částečného invalidního důchodu 

• Výše částečně invalidního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. 
• Výše základní výměry je stanovena pevnou částkou, která činí 1 700 Kč měsíčně. 
• Procentní výměra částečného invalidního důchodu činí měsíčně nejméně 22,5 % výpočtového základu i u 

pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal bez přihlédnutí k náhradním dobám pojištění 
aspoň 15 roků pojištění.  

• Procentní výměra činí nejméně 385 Kč. 

BEZMOCNOST 

- Je omezení nebo ztráta soběstačnosti 
- Důchody pro bezmocnost neprošly do zákona o důchodovém pojištění a byly poskytovány 

dle zákona o soc. zabezpečení do 31. 12. 2006 

21. Podpora při ošetřování člena rodiny 

- účast na nemocenském pojištění v době vzniku potřeby ošetřování (péče) o člena rodiny. 
- zaměstnanec nepracuje z důvodu ošetřování člena rodiny nebo péče o dítě ve věku do 10 let 

ze stanovených důvodů  
- žití v domácnosti s ošetřovaným, tato podmínka se nevztahuje na ošetřování dítěte 

mladšího 10 let rodičem  
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- nevykonávání práce v tom zaměstnání, z něhož byla podpora při ošetřování člena rodiny 
přiznána  

- podpora při ošetřování člena rodiny se poskytuje nejvýše po dobu prvních 9 kalendářních 
dnů, popř. nejvýše 16 kalendářních dnů zaměstnanci, který má v péči dítě do skončení 
povinné školní docházky a je jinak osamělý.  

- poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu se poskytuje podpora při ošetřování 
člena rodiny nejdéle do dne, jímž končí zaměstnání. 

22. Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém 
 

- účelem nemocenského pojištění je zajistit osoby účastné tohoto zabezpečení dávkami 
nemocenského pojištění, při předem zákonem určených sociálních událostech tak,aby 
dopad těchto událostí byl odstraněn nebo zmírněn. Nemocenské pojištění je pojištěním 
státním. Je určeno především pro ekonomicky činné občany, tomu odpovídá pak soustava 
dávek, které se z něj poskytují. 

- z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky: 
• nemocenské  
• podpora při ošetřování člena rodiny  
• vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství  
• peněžitá pomoc v mateřství  

- z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se poskytují 2 
dávky: 

• nemocenské  
• peněžitá pomoc v mateřství  

23. Pojem důchodového pojištění a dávkový systém 

- český důchodový systém se skládá ze dvou částí. 
- prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované (DB) a 

průběžně financované (PAYGO). Je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní 
osoby, právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce, neexistují speciální odvětvová 
schémata apod. Pouze v oblasti organizačního a administrativního zabezpečení platí určité 
odchylky pro tzv. silové resorty (např. vojáci, policisté, celníci, hasiči). Důchod ze 
základního důchodového pojištění pobírá více než 99 % obyvatel ve věku vyšším, než je 
věková hranice pro nárok na starobní důchod. 

- vedle toho existuje dobrovolné doplňkové, příspěvkově definované (DC), kapitálově 
financované penzijní připojištění se státním příspěvkem. Penzijní připojištění se státním 
příspěvkem je možno podle terminologie EU považovat za třetí pilíř důchodového systému. 
Součástí třetího pilíře jsou i produkty komer čních pojišťoven - zejména životního 
pojištění. Důchody přiznávané ze třetího pilíře se zatím podílejí na příjmech důchodců 
zanedbatelnou měrou. Tento pilíř však není v obsahu webových stránek Ministerstva práce 
a sociálních věcí, protože jde o působnost Ministerstva financí. V členských státech EU 
obvyklý druhý pilíř (zaměstnavatelské penzijní systémy) v českém důchodovém systému 
neexistuje. 

- základním hmotněprávním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního 
důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu, je 
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který 
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996. 

- ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody: 
• starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu) – ot. 28 
• plný invalidní – ot. 20 
• částečný invalidní – ot. 20 
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• vdovský a vdovecký – ot. 26 
• sirotčí – ot. 26 

- důchod se skládá ze dvou složek, a to 
• ze základní výměry (stanovené pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů 

bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků) a  
• z procentní výměry  

- jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na 
výplatu starobního důchodu, plného invalidního nebo částečně invalidního důchodu, 
vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na 
výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu a na výplatu 
vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu a nebo sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší 
důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-
li zákon o důchodovém pojištění jinak. 

- o nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení 
s výjimkou případů, kdy jsou příslušné k rozhodování orgány sociálního zabezpečení 
ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti (v případě příslušníků ozbrojených sil a sborů). 

24. Péče o zdraví, zdravotní pojištění 
 

- zákon č. 592/ 1992 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění. 
- zákon č. 551/1991 Sb., o VZP ČR 
- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění  
- toto pojistné není příjmem státního rozpočtu, odvádí se na účet VZP, nebo jiné zdravotní 

pojišťovny.  
- poplatníky tohoto pojištění jsou zaměstnavatelé, pojištěnci a stát.  
- stát je plátcem za určité kategorie lidí.  
- samoplátce – je každý, kdo není zaměstnancem, OSVČ nebo osoba za kterou platí stát.  
- každý je v ČR poplatníkem zdravotního pojištění – od narození až do smrti.  
- stát je plátcem ze nezaopatřené děti, důchodce, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na 

MD, ženy a muži pobírající pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání, osoby pobírající 
dávky z důvodu bezmocnosti, osoby o ně pečující, osoby ve vazbě nebo výkonu trestu, 
osoby, které dosáhli důchodového věku ale nesplnili podmínky, osoby pečující o dítě do 7 
let nebo 2 děti do 15 let.  

25. Dávky nemocenského pojištění poskytované v těhotenství a mateřství 
 
1) vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství (tento se také týká zaměstnanců, ne OSVČ) 

• tato dávka náleží zaměstnankyni, která nemůže vykonávat práci, která je těhotným 
ženám zakázána nebo dle lékaře její dosavadní práce ohrožuje její těhotenství, a 
proto je převedena na jinou práci, při níž dosahuje nižšího příjmu než při dosavadní 
práci 

• poskytuje se za kalendářní dny po převedení na jinou práci.  
 
2) dávka pomoci v mateřství (toto se týká zaměstnanců i OSVČ) 
Zaměstnankyně 

• účast ženy na nemocenském pojištění, trvání ochranné lhůty, nebo pobírání nemocenského 
až do začátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu  

• získání aspoň 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou 
letech před porodem  

• porod  
• nevykonávání práce v tom zaměstnání, z něhož byla peněžitá pomoc v mateřství přiznána  
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Část čtvrtá (§ 49 - § 53) zákona č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění, a pak ještě 

vyhláška MPSV 284/1995 Sb. (provádí zákon) 

Existuje vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. 

Nejstarší typy důchodů poskytovaných na 
našem území. Důchody pro vdovy a sirotky 
zavedla císařovna Marie Terezie v roce 1771. 
 
Nárok na pozůstalostní důchod má pouze 
manžel, manželka a děti. Pozůstalostní 
důchody jsou dávkami nárokovými a 
odvozují se z přímého důchodu zemřelého, na 
který zemřelý měl nebo by měl nárok. 

OSVČ (mimo podmínek stanovených pro zaměstnankyně) 
• zaplacení pojistného na nemocenské pojištění  
• osobně nevykonávat samostatnou výdělečnou činnost  
• získat též aspoň 180 dnů účasti na nemocenském pojištěni osob samostatně výdělečně 
činných v období jednoho roku před porodem  

- peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje maximálně 28 týdnů, popř. 37 týdnů v případě 
žen, které porodily více dětí současně a starají se aspoň o dvě z nich, anebo se jedná o ženy 
svobodné, ovdovělé, rozvedené nebo z jiných závažných důvodů osamělé, které nežijí 
s druhem. 

- peněžitá pomoc v mateřství (peněžitá pomoc) se poskytuje maximálně po dobu 22 týdnů, 
popř. 31 týdnů, nejdéle však do osmi měsíců věku dítěte, při převzetí dítěte do trvalé péče 
na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo jehož matka zemřela a při převzetí dítěte do 
péče manželem ženy, která nesmí nebo nemůže ze zdravotních důvodů o dítě pečovat a 
sama nepobírá peněžitou pomoc v mateřství. 

- peněžitá pomoc se poskytuje též zaměstnanci nebo zaměstnankyni, kteří převzali do své 
trvalé péče dítě, jež jim bylo svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu, nebo dítě, jehož 
matka zemřela, a to po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítěte, došlo-li k převzetí do 7 let 
věku dítěte. 

- vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje nejdéle do nástupu ženy na 
mateřskou dovolenou a po ukončení mateřské dovolené nejdéle do konce devátého měsíce 
po porodu. 

26. Důchody pozůstalých 

1) Vdovský a vdovecký důchod 

- vdovský důchod náleží v případě úmrtí 
manžela - je koncipován jako dávka, 
která má  přispět  ženě k vyrovnání  životní úrovně v důsledku  úmrtí manžela.  Úmrtím 
muže  zpravidla dochází k celkovému snížení úrovně příjmů v rodině 

- Vdovecký důchod náleží, zemřela-li manželka - účelem vdoveckého důchodu je přispět 
muži na úhradu výdajů, které mu vznikají po úmrtí manželky , (větší výdaje spojené s péči 
o děti, u starších mužů nebo plně invalidních vzniká  větší potřeba využívat placených 
služeb k udržení chodu domácnosti), a  zrovnoprávnit postavení  vdovce a vdovy  v oblasti  
sociálního zabezpečení. 

- vdova (vdovec) má nárok na vdovský (vdovecký) důchod po manželovi (manželce), 
který(á) byl(a) poživatelem důchodu nebo ke dni smrti splnil(a) podmínku potřebné doby 
pojištění pro vznik nároku na plný invalidní nebo starobní důchod. 

- vdovský důchod (vdovecký důchod) náleží po dobu 1 roku od smrti manžela (manželky). 
Po uplynutí této doby náleží pouze pokud pozůstalá osoba: 

o pečuje o nezaopatřené dítě,  
o pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující 

mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné,  



20 
 

o pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého 
manžela, který s ní žije ve společné domácnosti, nebo o takového rodiče, který je 
částečně bezmocný a starší 80 let,  

o je plně invalidní,  
o dosáhla věku 55 let, jde-li o ženu, nebo 58 let, jde-li o muže. 

- dítětem se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v 
rodině zemřelé(ho) vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo vdovce, které 
bylo alespoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči 
rodičů a bylo v rodině zemřelé(ho) vychováváno.  

- jestliže pozůstalá osoba přestane plnit podmínky pro nárok na vdovský nebo vdovecký 
důchod po uplynutí 1 roku od smrti druhého z manželů, nárok zanikne.  

- nárok na vdovský nebo vdovecký důchod zaniká i uzavřením nového manželství.V 
takovém případě potom vzniká nárok na poskytnutí tzv. „odbytného“ ve výši 12 měsíčních 
splátek vdovského (vdoveckého) důchodu. 

- vdovský i vdovecký důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Výše základní 
výměry činí 1 700 Kč měsíčně. 

2) Sirotčí důchod 
 

- sirotčí důchod náleží pouze nezaopatřenému dítěti, zemřel-li jeho rodič (popř. osvojitel), 
nebo osoba, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů a dítě na ní bylo v době její 
smrti převážně odkázáno výživou, kterou mu ze závažných příčin nemohli zajistit vlastní 
rodiče. 

- současně je nutné pro nárok na sirotčí důchod splnění podmínky, aby zemřelý byl ke dni 
smrti poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečně invalidního důchodu, nebo 
aby splňoval ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní 
důchod nebo podmínku nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního 
úrazu. 

- oboustranně osiřelé dítě má při splnění výše uvedených podmínek nárok na sirotčí důchod 
po každém z rodičů, anebo osobě, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů a na 
níž bylo dítě převážně odkázáno výživou v době její smrti, pokud tuto výživu nemohli ze 
závažných příčin zajistit vlastní rodiče.  

- nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo po jeho manželovi.  
- nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením.  
- za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné 

školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže 
o se soustavně připravuje na budoucí povolání,  
o nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou 
činnost pro nemoc nebo úraz nebo  

o z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 
soustavnou výdělečnou činnost.  

- po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené i dítě, 
které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání.  

- výše sirotčího důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Výše základní výměry 
činí 1 700 Kč měsíčně. 
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Část první (§ 2), část třetí (§17 - §28) zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní soc. podpoře 

Dávky státní soc. podpory poskytované 
v závislosti na výši příjmu: 

• Přídavek na dítě 
• Sociální příplatek 
• Příspěvek na bydlení 

Státní sociální podporou se stát podílí na krytí 
nákladů na výživu a ostatní základní osobní 
potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při 
některých dalších soc. situacích. Náklady na 
státní soc. podporu hradí stát. 

Příjem rozhodný pro přiznání dávky – 
definice v § 4 – měsíční průměr příjmů 
rodiny připadajících na rozhodné období. 
Měsíční průměr příjmů rodiny se stanoví jako 
součet jednotlivých měsíčních průměrů 
příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně 
posuzovaných(§ 7 odst.2). 

27. Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmu 

 

1) Přídavek na dítě -  § 17 - § 19 
 

- má na něj nárok nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin 
částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40. 

- Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě: 
o Do 6 let – 500 Kč 
o Do 15 let – 610 Kč 
o Do 26 let – 700 Kč 

- zletilému nezaopatřenému dítěti se tento přídavek vyplácí tomuto dítěti, v případě, že se jedná o nezletilé 
dítě, tak se přídavek vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření 

- má-li nezaopatřené nezletilé dítě v přímém zaopatření více osob, vyplácí se přídavek na dítě osobě 
určené na základě dohody těchto osob (nedohodnou-li se, rozhodne o tom úřad státní sociální podpory) 

- nezaopatření dítě – definice § 11 = dítě do skončení povinné šk. docházky a poté nejdéle však do 26. 
roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole 

2) Sociální příplatek - § 20 - § 22 
 

- nárok má rodič pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě, s výjimkou dítěte svěřeného do 
pěstounské péče, jestliže rozhodný příjem rodiny je nižší než součin částky ŽM rodiny a 
koeficientu 2,00 

- splňuje-li v rodině podmínky nároku na sociální příplatek více osob – náleží sociální příplatek jen 
jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob (nedohodnou-li se, rozhodne úřad státní 
sociální podpory) 

- výše sociálního příplatku činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi částkou na osobní potřeby nezaopatřeného 
dítěte a částkou určenou jako podíl, v jehož čitateli je součin částky životního minima uvedeného dítěte 
nebo uvedených dětí a rozhodného příjmu rodiny a ve jmenovateli součin částky životního minima 
rodiny a koeficientu 2,00. 
 

3) Příspěvek na bydlení - § 24 - § 28 
 

- nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže  
o a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a 

koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35 
o b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hl. města 

Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení 
- splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, náleží příspěvek na bydlení jen jednou, a 

to osobě určené  na základě dohody těchto osob (nedohodnou-li se, rozhodne úřad státní sociální 
podpory) 

- normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a 
počtu členů v domácnosti 
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Starobní důchod představuje základní dávku 
důchodového pojištění. Nárok na starobní 
důchod je vázán především na dosažení 
stanoveného věku a zisku potřebné dobu 
pojištění. Jeho účelem je zabezpečit 
pojištěnce v období, kdy vzhledem k věku je 
zpravidla ukončována výdělečná činnost. 
Největší počet důchodců tvoří právě 
poživatelé starobních důchodů. 

Část čtvrtá (§ 28 - § 37) zákona č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění, a pak ještě 

vyhláška MPSV 284/1995 Sb. (provádí zákon) 

- např. za nájemce bytu se považuje též nájemce obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému 
bydlení podle zvláštního právního předpisu 

28. Starobní důchod 

- zjednodušeně se dá říci, že u mužů je 
důchodový věk 60 let, u žen od 53 do 57 
let podle počtu vychovaných dětí. Tento 
důchodový věk ale platí pouze pro ty 
pojištěnce, kteří daného věku dosáhli do 
31. 12. 1995.  

- od té doby se věková hranice pro odchod do důchodu pravidelně zvyšuje – u mužů o 2 
kalendářní měsíce a u žen o 4 kalendářní měsíce za každý započatý rok po 31. 12. 1995. A 
to tak, aby po 31. 12. 2012 byl důchodový věk u mužů 63 let a u žen od 59 do 63 let – opět 
podle počtu vychovaných dětí. 

- potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod činí nejméně 25 let. Při dosažení 65 
let věku pojištěnce činí potřebná doba pojištění 15 let. 

- Důchodový věk činí 
o a) u mužů 60 let, 
o b) u žen  

� 1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,  
� 2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,  
� 3. 55 let pokud vychovaly dvě děti,  
� 4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo  
� 5. 57 let, 

pokud pojištěnci dosáhli tohoto věku do 31. prosince 1995. 

- Od 1. ledna 2013 bude věk u mužů 63let a u žen nejméně 59 let(bezdětné také v 63 letech) 
- Výše starobního důchodu - § 33 a dále 

o Výše základní výměry starobního důchodu činí 1 700 Kč měsíčně.  
o Výše procentní výměry starobního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně. 

- rozeznáváme tři subtypy této důchodové dávky: 

I. Starobní důchod při dosažení důchodového věku  
- pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně 

o a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nebo 
o b) 15 let a dosáhl aspoň 65 let věku, pokud nesplnil podmínky podle písmene a) 

 
II. Starobní důchod před dosažením důchodového věku s objektivní podmínkou 

- každý pojištěnec, který splní stanovené objektivní podmínky, může požádat o důchod 
dříve, než dosáhne důchodového věku 

- v praxi hovoříme o tzv. předčasném důchodu 
- 1. možnost, jak odejít do předčasného důchodu - pojištěnec má nárok na starobní 

důchod před dosažením důchodového věku, jestliže 
o a) získal dobu pojištění nejméně 25 let, 
o b) ke dni, od něhož má být starobní důchod přiznán, je poživatelem částečného 

invalidního důchodu a 
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o c) ke dni uvedenému v písmenu b) do dosažení důchodového věku mu chybí 
nejvýše dva roky. 

- 2. možnost, jak odejít do předčasného důchodu - pojištěnec má nárok na starobní 
důchod před dosažením důchodového věku též, jestliže 

o a) získal dobu pojištění nejméně 25 let,  
o b) pobíral plný invalidní důchod nepřetržitě aspoň po dobu pěti let, a 
o c) nárok na plný invalidní důchod pobíraný po dobu uvedenou v písmenu b) 

zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku mu chybí 
nejvýše pět let. 

- dvě výše uvedené možnosti odchodu do předčasného důchodu se vztahují pouze na 
pojištěnce, splní-li se podmínky do konce roku 2006 

III. Starobní d ůchod před dosažením důchodového věku bez objektivní podmínky 
- pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku též, jestliže 

o a) získal dobu pojištění nejméně 25 let, a 
o b) do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod 

přiznává, chybí nejvýše tři roky. 
- tento důchod se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. 
- za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se považuje den, od něhož je 

tento důchod přiznán. 
 

- výplata jakéhokoliv typu tzv. předčasného starobního důchodu nenáleží do dosažení 
důchodového věku, pokud je vykonávaná výdělečná činnost nebo je poskytováno hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání.  

29. Podpora při ošetřování člena rodiny 
 

- Stejná otázka jako č. 21. 

30. Zdravotní péče v rámci EU a EHP 
 

- v rámci EU a EHP jsou poskytovány věcné dávky vztahující se na lékařskou a 
stomatologickou péči, na léky, hospitalizaci a na přímé platby určené k proplacení 
těchto nákladů 

- věcné dávky jsou v kompetenci zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad 
- poskytování zdravotní péče v rámci EU je také upraveno Nařízeními Rady EHS č. 

1408/71 a 574/72, která jsou přímo platná ve všech zemích EU a mají přednost před 
vnitrostátním právem 

- pokud se občan pohybuje mezi státy EU, měl by být pojištěn pouze v jednom státě, tím 
státem by měl být stát, ve kt. pracuje 

- ve státech EU, EHP mají občané nárok na zdravotní péči na účet své české zdravotní 
pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní pojištění občané, tzn., že občan bude 
muset zaplatit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnec 

- pro uplatnění nároku je vždy nutné prokázat se Evropským průkazem zdravotního 
pojištění 

- nárok na zdravotní péči se liší co do rozsahu v závislosti na tom, z jakého důvodu občan 
v jiném státě bydlí či pobývá – příklad některých skupin: 

o čeští turisté – nutná a neodkladná péče při pobytu v jiném členském státě 
s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu – je dobré uzavřít 
před cestou komerční zdravotní pojištění, vyhne se tak nákladům na spoluúčast 

o čeští pracovníci vyslaní svým podnikem do jiného členského státu a jejich 
nezaopatření rodinní příslušníci – nutné péče po dobu vyslání, před cestou musí 
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zaměstnanec vyplnit na okresní správě soc. zabezpečení formulář E101, potom 
na české zdravotní pojišťovně formulář E128 – obdobně se postupuje i u OSVČ 

o čeští studenti studující v jiném členském státě a jejich nezaopatření rodinní 
příslušníci – nutná péče po dobu studia, před cestou nutno vyplnit formulář 
E128 

o příhraniční pracovníci (pendleři) – pracovník má nárok na plnou zdravotní péči 
ve státě bydliště i ve státě pojištění 

o pracovníci a jejich nezaopatření rodinní příslušníci bydlící v jiném členském 
státě – mají nárok na plnou péči podle předpisu státu bydliště i podle předpisu 
státu pojištění pracovníka 

o čeští důchodci bydlící v jiném členském státě – plná péče podle předpisu státu 
bydliště, v ČR a v jiných státech pouze nutná péče 

o uchazeči o zaměstnání – veškerá nutná péče po dobu ucházení se o zaměstnání 
v zemi pobytu, maximálně však tři měsíce  

- spoluúčast na hrazení zdravotní péče 
o jedná se o finanční částku, kterou musí český pojištěnec uhradit a která následně 

nebude českým nositelem pojištění refundována 

31. Vysílání zaměstnanců a OSVČ  
 

- v jednotlivých členských státech EU existují odlišné systémy sociálního zabezpečení 
- pravidlo státu výkonu činnosti je zakotveno v Nařízení 1408/71 a vztahuje se na různé 

kategorie osob: 
o zaměstnaná osoba podléhá právním předpisům státu výkonu práce a nezáleží na 

tom, kde zaměstnanec bydlí, či kde je sídlo jeho zaměstnavatele 
o OSVČ podléhá právním předpisům státu, ve kterém vykonává samostatnou 

výdělečnou činnost, i když bydlí na území jiného členského státu 
o osoby zaměstnané na palubě lodi plující pod vlajkou členského státu podléhají 

právním předpisům toho státu, pod jehož vlajkou plují 
o státní úředníci a osoby za takové považované podléhají právním předpisům 

státu, kterému podléhá úřad, který je zaměstnává 
o osoba odvedená nebo znovu povolaná do služby v ozbrojených silách nebo do 

náhradní civilní služby členského státu podléhá právním předpisům státu, za 
který slouží 

- základním pravidlem je, že se na danou osobu vztahují právní předpisy státu, kde 
pracuje bez ohledu na místo jejího bydliště, přičemž z tohoto pravidla existuje řada 
výjimek, nejběžnější z nich se vztahuje na pracovníky vyslané do zahraničí 

- vysílání pracovníků = zaměstnavatel vyšle svého zaměstnance dočasně pracovat do 
ciziny, přičemž zaměstnanec i nadále podléhá právním předpisům vysílajícího státu 

- vyslaným zaměstnancem je osoba: 
o zaměstnaná v jedné členské zemi 
o která je dočasně vyslána do jiné členské země svým zaměstnavatelem 
o na dobu nepřevyšující 12 měsíců 
o aby tam pracovala pro svého zaměstnavatele 
o a nebyla vyslána, aby nahradila jinou již vyslanou osobu 

- OSVČ 
o OSVČ vysílá sama sebe 
o OSVČ je možno vyslat, pokud 

� samostatná výdělečná činnost je provozována jak na území vysílajícího 
státu, tak i na území jiného členského státu 

� maximální doba vyslání může činit nejvýše 12 měsíců 
- u obou skupin lze prodloužit dobu vyslání, max. však o 12 měsíců 
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- nutnou podmínkou pro vyslání pracovníka je účast na sociálním pojištění ve vysílajícím 
státě 

- vztahu mezi vyslaným zaměstnancem a podnikem, který ho vysílá, se říká organická 
vazba 

- formuláře v oblasti vysílání 
o E101-potvrzení příslušnosti k právním předpisům 
o E102-prodloužení doby vyslání zaměstnance nebo činnosti OSVČ 
o E103-uplatnění práva volby-diplomatické mise nebo konzulární úřady si mohou 

zvolit, jakými právními předpisy se budu řídit, jinak musí podléhat předpisům 
státu na jehož území pracují 

32. Dávky v nemoci a mateřství s evropským prvkem 
 

- oblast dávek v nemoci a mateřství je upravena Nařízením 1408/71 a Nařízením 574/72 
- tyto dvě nařízení patří k důležitým nástrojům evropského práva sociálního zabezpečení 
- slouží k zajištění nároků na dávky v nemoci a mateřství pracovníků migrujících mezi 

jednotlivými členskými státy EU 
- nařízení upravují nároky na dávky v nemoci a mateřství těchto kategorií osob: 

o zaměstnanců a OSVČ 
o pracovníků v pohraničním styku 
o nezaměstnaných osob 
o žadatelů o důchod a důchodců vč. jejich rodinných příslušníků 

- nejdůležitějším principem koordinace v oblasti dávek v nemoci a mateřství je : 
o sčítání dob pojištění = vyžaduje-li se pro vznik nároku na dávku získání určité 

doby pojištění započítávají se pro splnění podmínek získání této doby i doby 
pojištění získané v jiném členském státě 

o export dávek = výplata do ciziny – dávky jsou vypláceny podle právních 
předpisů toho státu, ve kt. je osoba  pojištěna bez ohledu na to, ve kt. zemi bydlí 
nebo pobývá 

- dávky poskytované v nemoci a mateřství je třeba rozlišovat podle toho, zda jde o: 
o peněžité dávky – jejich účelem je nahradit příjem ušlý v důsledku nemoci nebo 

mateřství, v ČR jsou poskytovány z nemocenského pojištění 
o věcné dávky – vztahují se na lékařskou a stomatologickou péči, na léky, 

hospitalizace a na přímé platby určené k proplacené těchto nákladů, v ČR jsou 
poskytovány ze zdravotního pojištění 

- pro komunikaci se zahraničními institucemi se v oblasti peněžitých dávek v nemoci a 
mateřství používají formuláře řady E 100 

- lékařské vyšetření dělá stát místa bydliště pojištěnce nebo pobytu pojištěnce 
- výsledky vyšetření se posílají kompetentní instituci státu, kde je daná osoba pojištěná 

33. Důchody s evropským prvkem 
 

- nárok na jakýkoli důchod vzniká po splnění řady podmínek daných předpisy členských 
států, v jednotlivých státech se tyto podmínky liší a tyto podmínky mají koordinovat 
Koordinační nařízení 

- jestliže právní předpis členského státu stanoví podmínku pro nárok důchodu splněním 
určité doby pojištění nebo doby bydlení a jestliže tato podmínky není splněna v daném 
členském státě, musí tento stát přihlédnout k době pojištění nebo bydlení splněné 
v jiných členských státech a tyto doby bude posuzovat jako kdyby byly splněny v rámci 
systému daného státu 

- sčítání dob pojištění a bydlení má význam pro stanovení nároku na důchod a také na 
výpočet teoretické výše důchodu 
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- členský stát je povinen přihlédnout k dobám pojištění z jiných členských států 
splněných v rámci sociálního systému daného členského státu tak, jak jsou mu 
předloženy na příslušném formuláři E205 

- invalidní důchod 
o rozlišují se dva typy systémů invalidních dávek 

� systém typu A – zde není výše invalidní dávky závislá na délce doby 
pojištění 

� systém typu B – výše invalidní dávky závisí na době pojištění/bydlení, 
tento typ je u nás 

- sirotčí důchod 
o sirotek bude pobírat důchod a rodinné dávky výhradně z primárního členského 

státu, kterým je ve většině případů stát trvalého bydliště 

34. Dávky v nezaměstnanosti s evropským prvkem 
 

- volný pohyb osob = jeden ze základních principů EU zahrnuje právo přijmout nabídky 
na zaměstnání v jiných členských státech EU a volně se pohybovat za tímto účelem 

- pro snadnější využívání tohoto práva občany členských států EU byla vytvořena 
poradenská a informační síť EURES – Evropské služby zaměstnanosti 

- před odjezdem – zajít na zdravotní pojišťovnu nebo okresní správu soc. zabezpečení a 
vyplnit formulář E303, na jehož základě vám zdravotní pojišťovna vydá E119 

- po příjezdu – předat formuláře na místním úřadě práce  
- během doby, kdy hledá zaměstnání, bude osoba podléhat dohledu úřadu práce a orgánů 

pojištění v nezaměstnanosti stejně jako všechny ostatní nezaměstnané osoby v oblasti 
- na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání má uchazeč právo na zprostředkování 

vhodného zaměstnání v místě trvalého bydliště v ČR a při splnění dalších podmínek 
podle zákona č. 435/2004 Sb. na přiznání hmotného zabezpečení 

- pokud není uchazeči v ČR zprostředkováno vhodné zaměstnání, může odcestovat do 
některého státu SHP za účelem jeho získání 

- pokud uchazeč splní podmínky, je mu do dne odjezdu vypláceno hmotné zabezpečení 
českým úřadem práce 

- ode dne následujícího je mu hmotné zabezpečení vypláceno kompetentní institucí cizího 
státu 

- po celou dobu výplaty HZ v cizím státě je uchazeč veden v evidenci příslušným úřadem 
práce v ČR 

35. Rodinné dávky a pohřebné s  evropským prvkem 
 

- v ČR vstoupily v platnost v oblasti rodinných dávek hlavně Nařízení Evropského 
společenství jako základní předpisy unie 

- pro oblast dávek státní sociální podpory je důležitý okruh tzv. rodinných dávek: 
o přídavek na dítě 
o rodičovský příspěvek 
o dávky pěstounské péče – odměna pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
o zaopatřovací příspěvek – pouze do konce roku 2004 

- pohřebné tvoří v Nařízeních samostatnou oblast sociálního zabezpečení a jeho 
koordinace a aplikace má jiné principy než u rodinných dávek 

- sociální příplatek je zvláštní nepříspěvková dávka a nevyplácí se mimo ČR, tzn., že 
rodina musí pobývat na území našeho státu 

- pravidlům Nařízení (1612/68) o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství 
podléhají: 

o porodné – není rodinou dávkou, ale sociální výhodou 



27 
 

o příspěvek na bydlení 
o dávky pěstounské péče – příspěvek na převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení 

motorového vozidla 
- studenti musí splňovat podmínky národních předpisů – podmínka trvalého pobytu 
- při určování, zda je osoba příslušníkem jednoho nebo více členských států je nutno 

vycházet z definice euro – občana, která je součástí smlouvy o EU – každá osoba, která 
má národnost jednoho státu z EU, je zároveň občanem EU 

- v ČR jsou kompetentními orgány v řízení o dávkách státní soc. podpory v první instanci 
úřady práce 

- v roli tzv. styčného orgánu pro oblast rodinných dávek vystupuje MPSV ČR 
- při rozhodování o dávkách SSP ve vztahu k EU jsou důležité tyto skutečnosti: 

o kde pracuje rodič, protože stát výkonu zaměstnání je primárně kompetentním 
státem výplaty rodinných dávek 

o kde žije dítě 
o zda vzniká podle právní úpravy nárok na dávky na základě bydliště 

- pro řízení o dávkách je nezbytné užití zákonem předepsaných tiskopisů 
- pohřebné  

o v ČR v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní soc. podpoře § 47 
o z Nařízení 1408/71 pro oblast pohřebného vyplývá: 

� je-li zemřelou osobou zaměstnanec nebo OSVČ, je kompetentním státem 
stát výkonu zaměstnání nebo SVČ zesnulé osoby 

� je-li zemřelou osobou student, je kompetentním státem stát výkonu 
studia 

� je-li zemřelou osobou důchodce, je kompetentním státem stát výplaty 
důchodu 

� je-li zemřelou osobou nezaměstnaná osoba, je kompetentním státem stát 
poskytující podporu v nezaměstnanosti 

 


