
UNIVERZITA KARLOVA 

Právnická fakulta 

 

 

 

Martina Hejnicová 

 

 

Hmotné zabezpečení rodin s dětmi 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Roman Lang, Ph.D. 

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu) : 17.8.2018 

 



Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, že všechny 

použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo 

stejného titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 144 390 znaků 

včetně mezer.  

 

 

        

       Martina Hejnicová 

 

 

 

V Praze dne 17. srpna 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poděkování 

Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu mé diplomové práce JUDr. Romanu Langovi, 

Ph.D. za jeho cenné rady při psaní této práce a zároveň za jeho ochotu a vstřícnost. 

Poděkovat bych chtěla také všem mým blízkým, kteří mi po celou dobu studia byli 

oporou a podporovali mě. Poděkování patří v neposlední řadě i mé matce, díky které 

jsem dostala příležitost na této škole studovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

 

Úvod .................................................................................................................................. 1 

1. Rodinná politika v ČR .............................................................................................. 3 

1.1. Vymezení rodinné politiky v ČR ....................................................................... 3 

1.2. Cíle rodinné politiky v ČR ................................................................................. 4 

2. Základní pilíře sociálního zabezpečení ..................................................................... 6 

2.1. Sociální pojištění ................................................................................................ 7 

2.2. Státní sociální podpora ....................................................................................... 8 

2.3. Sociální pomoc ................................................................................................... 8 

3. Sociální zabezpečení rodin v systému sociálního pojištění .................................... 10 

3.1. Systém nemocenského pojištění ...................................................................... 14 

3.1.1. Nemocenské poskytované v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím ..... 14 

3.1.2. Peněžitá pomoc v mateřství ...................................................................... 15 

3.1.3. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství ..................................... 17 

3.1.4. Ošetřovné .................................................................................................. 19 

3.1.5. Otcovská poporodní péče .......................................................................... 22 

3.1.6. Dlouhodobé ošetřovné .............................................................................. 23 

3.2. Systém důchodového pojištění ......................................................................... 25 

3.2.1. Sirotčí důchod ........................................................................................... 25 

3.2.2. Vdovský a vdovecký důchod .................................................................... 27 

4. Sociální zabezpečení rodin v systému státní sociální podpory ............................... 30 

4.1. Dávky testované ............................................................................................... 31 

4.1.1. Přídavek na dítě ........................................................................................ 31 

4.1.2. Příspěvek na bydlení ................................................................................. 32 

4.1.3. Porodné ..................................................................................................... 34 

4.2. Dávky netestované ........................................................................................... 35 

4.2.1. Rodičovský příspěvek ............................................................................... 35 

4.2.2. Pohřebné ................................................................................................... 39 

5. Sociální zabezpečení rodin v systému sociální pomoci .......................................... 41 

5.1. Životní a existenční minimum ......................................................................... 45 

5.2. Dávky pomoci v hmotné nouzi ........................................................................ 47 

5.2.1. Příspěvek na živobytí ................................................................................ 47 

5.2.2. Doplatek na bydlení .................................................................................. 48 



5.2.3. Mimořádná okamžitá pomoc .................................................................... 50 

5.3. Sociální služby ................................................................................................. 51 

5.3.1. Příspěvek na péči ...................................................................................... 51 

5.3.2. Sociální služby a jejich členění ................................................................. 53 

5.4. Dávky poskytované zdravotně postiženým osobám ........................................ 55 

6. Pomoc rodinám vykonávajícím pěstounskou péči .................................................. 58 

6.1. Dávky pěstounské péče .................................................................................... 59 

Závěr ............................................................................................................................... 62 

Seznam zkratek ............................................................................................................... 65 

Seznam použitých zdrojů ................................................................................................ 66 

Abstrakt ........................................................................................................................... 72 

Klíčová slova .................................................................................................................. 73 

Abstract ........................................................................................................................... 74 

Key words ....................................................................................................................... 75 



1 

 

Úvod 

 Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala Hmotné zabezpečení rodin 

s dětmi, a to zejména pro jeho stálou aktuálnost a důležitost při realizaci rodinného 

života dotčených osob. Dávky sociálního zabezpečení jsou mnohdy jedinou pomocí 

v nelehkých životních situacích, jako je například těhotenství, porod, smrt živitele či 

dítěte, nedostatečný příjem pro zajištění bytových potřeb rodiny atd. Proto je třeba tyto 

dávky náležitě právně upravit a popsat. O představení jednotlivých dávek se budu 

pokoušet v mé diplomové práci. Jejím cílem je využít mnou nabyté znalosti při studiu 

práva sociálního zabezpečení a představit systém sociálního zabezpečení jako celek, ale 

i jeho jednotlivé subsystémy, což je sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální 

pomoc. Dále se v mé diplomové práci budu zabývat pomocí, která je poskytována 

rodinám vykonávajícím pěstounskou péči. 

 Jak jsem již nastínila výše, cílem mé diplomové práce je poskytnout obecný 

výklad o sociálním zabezpečení rodin s dětmi, za tímto účelem bude má práce rozdělena 

na šest částí. V první části se budu zabývat vymezením a cíli rodinné politiky jako 

jedním z důležitých pojmů pro oblast rodin s dětmi. Představím základní definici rodiny 

a její úlohu ve společnosti.  

Druhá část bude věnována základním pilířům sociální zabezpečení, konkrétně 

sociálnímu pojištění, státní sociální podpoře a sociální pomoci. Podrobněji se jimi budu 

zabývat v částech následujících.  

Třetí část mé diplomové práce bude patřit sociálnímu zabezpečení rodin 

v systému sociálního pojištění. Budu se zabývat jak systémem nemocenského pojištění, 

tak systémem pojištění důchodového. Pokusím se představit dávky, které jsou pro tuto 

oblast relevantní. 

Ve čtvrté části se zaměřím na sociální zabezpečení rodin v systému státní sociální 

podpory, kde představím základní pojmy důležité pro tuto oblast. Čtvrtá část bude 

věnována dvěma odlišným typům dávek, a to dávkám testovaným a dávkám 

netestovaným. Rozdílem mezi těmito dvěma typy dávek je skutečnost, zda se při 

posuzování nároku na dávku přihlíží k příjmům rodiny či ne, u dávek testovaných se 

k příjmům rodiny přihlédne, u dávek netestovaných nikoliv. Podrobněji se v této části 

zaměřím na rodičovský příspěvek. 

V páté části diplomové práce se pokusím představit problematiku sociálního 

zabezpečení rodin v systému sociální pomoci, kde zmíním velmi důležité pojmy jako 
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existenční a životní minimum. Dále se budu věnovat dávkám pomoci v hmotné nouzi, 

příspěvku na péči, s ním souvisejícím sociálním službám a stručně shrnu problematiku 

dávek poskytované osobám se zdravotním postižením. 

Poslední část bude věnována pomoci rodinám vykonávajícím pěstounskou péči. I 

když již tato problematika není upravena zákonem o státní sociální podpoře, ale jiným 

právním předpisem1, dle mého názoru je na místě tento typ náhradní rodinné péče 

zmínit. Stručně se také zaměřím na dávky pěstounské péče a pokusím se o jejich 

charakteristiku.  

 V závěru své práce shrnu problematiku hmotného zabezpečení rodin s dětmi a 

pokusím se uvést návrhy de lege ferenda, které by mohly, dle mého názoru, tuto oblast 

pozvednout na ještě vyšší úroveň a zdokonalit tak systém sociálního zabezpečení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
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1. Rodinná politika v ČR 

 

Již v ústavní rovině2 je zakotvena zvláštní ochrana rodičovství a rodiny, ale také je 

zaručena zvláštní ochrana dětem a mladistvým. Rodina jako základní sociální jednotka 

společnosti vyžaduje speciální úpravu, jak vyplývá z čl. 35 Listiny základních práv a 

svobod. Touto speciální úpravou jsou zejména předpisy z oblasti práva sociálního 

zabezpečení, práva pracovního, ale i předpisy z dalších právních odvětví jako je 

například právo daňové. Sociální zabezpečení, blíže pak státní sociální podpora, se 

v tomto směru zaměřuje zejména na tzv. podporu rodin s nezaopatřenými dětmi. 

Nezaopatřeným dítětem se dle zákona3 rozumí dítě do skončení povinné školní 

docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí 

povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 

výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.  

Pokud se podíváme na Českou republiku a její obyvatele zjistíme, že rodině 

připisují významnou roli na skutečnosti, zda budou šťastní, i proto je rodina považována 

za jednu z nejdůležitějších sociologických jednotek společnosti.4 I z tohoto důvodu je 

důležité rodiny s dětmi podporovat a umožnit jim tak spokojený s šťastný život.  

 

1.1. Vymezení rodinné politiky v ČR 

 

Rodinnou politikou se rozumí soubor opatření a činností, jejichž cílem je podpora 

rodin. Rodina je základní společenskou jednotkou5, která ve společnosti zastává velmi 

významnou roli. V rodině totiž k dochází k formování osobnosti člověka, a to zejména 

formou výchovy, ale i přebírání vzorců chování. Tyto naučené vzorce chování jedinec 

užívá ve svém každodenním životě, a tím ovlivňuje celou společnost. Je proto důležité, 

aby rodina, ve které jedinec vyrůstá, byla stabilní a vyrovnaná, jelikož jen stabilní a 

                                                 
2 Ust. čl. 35 usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součástí ústavního pořádku ČR. 

3 Ust. § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

4 HAMPLOVÁ, D. Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele: štěstí ze sociologické perspektivy. Praha: 

Fortuna Libri, 2015. ISBN 978-80-7321-947-5. 

5 TOMEŠ, I. Sociální právo České republiky. Praha: Linde Praha, 2014, 319 s. ISBN 978-80-7201-938-0. 
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prosperující rodiny jsou zárukou dobrého prostředí pro výchovu dětí, udržitelného 

rozvoje společnosti a její funkčnosti a soudržnosti.6  

Z důvodu důležitosti zachování stabilní a vyrovnané rodiny se rodinná politika 

stala jednou ze strategických priorit Vlády ČR.7 Stát má napomáhat všem rodinám 

s dětmi tak, aby každá z nich plnila své funkce8 a tím podporovala soudržnost rodin, ale 

i celé společnosti. Na provádění rodinné politiky se podílí zejména stát9 prostřednictvím 

svých institucí zejména v oblastech práce a sociálních věcí, zdravotnictví, mládeže a 

tělovýchovy aj. Rodinná politika není pouze politikou sociální, i když je s ní nejvíce 

spojena, ale politikou, která se objevuje v dalších oblastech, jako je například již 

zmíněné zdravotnictví či mládež a tělovýchova.  

 

1.2. Cíle rodinné politiky v ČR 

 

 Cíle rodinné politiky jsou vymezeny za účelem posílení soudržnosti celé 

společnosti a zvýšení důvěry obyvatelstva v budoucnost a prostředí, ve kterém vyrůstají 

a žijí.10 Koncepce rodinné politiky definuje několik cílů, které jsou dle Ministerstva 

práce a sociálních věcí stěžejní. Důležitým úkolem rodinné politiky je zajistit podporu a 

ocenění institutům jako je rodina11, rodičovství a manželství, a to ze strany celé 

společnosti. Zákon má pak za úkol těmto institutům zajistit zvláštní zákonnou ochranu.  

Zabezpečení vhodných socioekonomických podmínek rodinám je dalším z velmi 

významných cílů, kterými se zaobírá rodinná politika. Mezi tyto podmínky můžeme 

zařadit například zajištění finanční podpory, nalezení kompromisu mezi časem 

vyhrazeným pro zaměstnání a časem, který je věnován rodině a v neposlední řadě 

                                                 
6 MPSV. Koncepce rodinné politiky [online]. 2017 [cit. 2018-03-01]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/31577/Koncepce_rodinne_politiky.pdf 

7 Ibid. 

8 Tj. biologicko-reprodukční, socializační, sociálně-ekonomická, regenerační a emocionálně-stabilizační. 

9 Dalšími subjekty, provádějící rodinnou politiku jsou obce, kraje, nestátní neziskové organizace, 

zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, ale i rodiny samotné. 

10 MPSV. Koncepce rodinné politiky [online]. 2017 [cit. 2018-03-01]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/31577/Koncepce_rodinne_politiky.pdf 

11 Konkrétně je kladen důraz na autonomii rodiny. 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/31577/Koncepce_rodinne_politiky.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/31577/Koncepce_rodinne_politiky.pdf
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zaměření se na služby a péči pro závislé osoby jako jsou děti či senioři.12 Pokud dojde 

k naplnění výše zmíněných oblastí, rodiny získají více volného času, v němž mohou 

budovat a zdokonalovat své rodinné vztahy.  

Další oblastí, na kterou se rodinná politika specializuje, jsou tzv. rodiny se 

specifickými potřebami. Těmi se rozumí rodiny, jejichž člen je zdravotně postižený, 

kdy může jít o dítě13, rodiče, ale i o jiného člena rodiny, dále rodiny migrantů, rodiny 

s větším počtem dětí či rodiny, které se potýkají s problémem absolutní chudoby. 

Důležité je připomenout, že mají být přijímána cílená opatření přispívající k rovnému 

přístupu ke vzdělávání a uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve společnosti.14 

Posledním zmíněným cílem rodinné politiky je potřeba upevňovat význam 

rodinných hodnot, jako jsou láska, respekt k druhému, úcta a trvalý vztah. Pokud dojde 

k respektování těchto hodnot v rodině, jednotce, která je základní kamenem společnosti, 

tyto se postupně přenesou i do celé společnosti a tím dojde ke zkvalitnění prostředí, 

v němž všichni žijeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 KOTOUS, J., ŠTEFKO, M. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 

ISBN 978-80-87439-08-1. 

13 V roce 2012 bylo v ČR přes 67 tisíc nezletilých dětí se zdravotním postižením, z nichž naprostá většina 

žila s rodiči (92 %), 2 % žila s prarodiči a ostatní s jinou osobou. V ústavech pro zdravotně postižené žilo 

1 %, v současnosti je to necelých 600 dětí. 

14 MPSV. Koncepce rodinné politiky [online]. 2017 [cit. 2018-03-02]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/31577/Koncepce_rodinne_politiky.pdf 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/31577/Koncepce_rodinne_politiky.pdf
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2. Základní pilíře sociálního zabezpečení 

 

Chudinská péče, to je pojem, který položil základy konceptu sociálního 

zabezpečení tak, jak ho známe dnes. V průběhu vývoje samozřejmě prošel řadou změn a 

úprav a nelze obsah chudinské péče ztotožňovat s dnešním obsahem sociálního 

zabezpečení.  

Na vývoj sociálního zabezpečení měla zásadní vliv teorie sociálního státu, 

anglicky označovaná jako „social welfare state“, která bývá ne zcela přesně překládána 

jako stát sociálního blaha, sociálního blahobytu či sociální péče.15 Jména, která se 

„social welfare“ neodmyslitelně souvisí jsou lord John Maynard Keynes a jeho 

pokračovatel sir William Beveridge. První zmíněný lord Keynes stanovil ve své práci 

General Theory of Employment, Interests and Money ekonomické základy „social 

welfare“, a to v 1. polovině 20. století. Druhý zmíněný sir Beveridge seznámil veřejnost 

se svým modelem národního pojištění, který byl pro jeho progresivitu přejat i tehdejším 

československým zákonodárstvím v podobě zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění. 

16  

V 16. století byla péče o chudé dobrovolnou záležitostí, kdy se o chudé nejvíce 

staraly církve, spolky, svobodná města atp. Spolu s péčí o chudé převzaly tyto 

organizace i regulaci žebrání a později organizování azylů. Postupně se tato péče stala 

záležitostí obcí a státu, tím začala vznikat soustava, jejímž cílem bylo pomoci chudému 

obyvatelstvu. Tato soustava se časem přeměnila v systémy soudobé sociální pomoci.17  

Výše popsaný vývoj je základem pro dnešní systém sociálního zabezpečení, který 

se dělí na tři základní pilíře, a to na sociální pojištění, státní sociální podporu a sociální 

pomoc.  

 

 

                                                 
15 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 

16  KAHOUN, V. Sociální zabezpečení: vybrané kapitoly. 2. aktualizované vydání. Praha: Triton, 2013, 

466 s. ISBN 978-80-7387-733-0. 

17 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 
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2.1. Sociální pojištění 

 

Sociální pojištění je jedním ze základních pilířů sociálního zabezpečení. Na rozdíl 

od zbývajících dvou pilířů sociálního zabezpečení, jde o povinný finanční systém, na 

jehož financování se přímo podílí sám občan (nebo za něj jiná 3. osoba). Smyslem 

tohoto systému je zajištění se pro případ budoucí sociální či pojistné události, kterou 

může být například nemoc, invalidita, ztráta živitele apod.  

Sociální pojištění lze ještě dále rozdělit, a to na pojištění tzv. krátkodobá a 

dlouhodobá. Mezi krátkodobá pojištění řadíme pojištění pro případ nemoci, mateřství a 

nezaměstnanosti naopak pojištění pro případ ztráty živitele, pojištění ve stáří nebo při 

invaliditě zařazujeme mezi pojištění dlouhodobá. Rozdílem mezi těmito dvěma 

kategoriemi je doba, která je určující pro vznik nároku na plnění, při krátkodobém 

pojištění lze podmínky pro vznik nároku splnit okamžitě nebo v kratším časovém úseku, 

zatímco u dlouhodobého pojištění je nutné splnit delší dobu účastni na pojištění. 18  

Důležitou problematikou, která je součástí sociálního pojištění, je způsob jeho 

financování, obecně rozlišujeme metodu fondového financování a metodu průběžného 

financování (neboli pay-as-you-go).  

V České republice je využívána metoda průběžného financování, mezi jejíž 

klíčové principy řadíme přerozdělování a princip solidarity. První zmíněný princip se 

projevuje okamžitým přerozdělováním prostředků, které jsou vybrány od účastníků, 

které mají povinnost účasti na pojištění, a zároveň poskytnutí těchto prostředků těm 

účastníkům, kterým vznikl na danou dávku nárok. Tato metoda se projevuje zejména 

v systémech nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění. Je nutno však zmínit, 

že v ČR není využívána pouze metoda průběžného financování, ale také druhá ze 

zmíněných, tj. metoda fondového financování, která se objevuje u tzv. doplňkového 

penzijního systému, kdy podstatu tvoří individuální spoření pojištěnce na svůj vlastní 

účet. 

 

 

 

 

  

                                                 
18 KAHOUN, V.. Sociální zabezpečení: vybrané kapitoly. 2. aktualizované vydání. Praha: Triton, 2013, 

466 s. ISBN 978-80-7387-733-0. 



8 

 

2.2. Státní sociální podpora 

 

Tento pilíř sociálního zabezpečení byl do právního řádu České republiky zaveden 

zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.19 Cílovou skupinu státní sociální 

podpory představují rodiny s nezaopatřenými dětmi. Jde o státem organizovanou 

sociální solidaritu mezi rodinami bezdětnými a rodinami s dětmi, mezi rodinami 

s vyššími příjmy a rodinami s nižšími příjmy.20 Pro tento pilíř sociálního zabezpečení je 

charakteristické, že pro to, aby vznikl nárok na dávku, není zapotřebí přímo přispívat do 

určitého systému určitou částkou (jako je tomu například v systému sociálního 

pojištění), ale postačí, že budou splněny podmínky, které stanoví zákon. Splněním 

zákonných podmínek tedy automaticky vzniká nárok na příslušnou dávku.  

Dávky státní sociální podpory můžeme dělit do dvou skupin, a to na dávky 

testované a dávky netestované. Dělícím kritériem je to, zda se při posuzovaní nároku na 

dávku bere na zřetel příjmová situace rodiny. Pokud je toto kritérium relevantní, 

mluvíme o dávkách testovaných (means-tested), mezi které řadíme přídavek na dítě, 

příspěvek na bydlení a porodné. Naopak pokud při posuzování nároku na dávku není 

důležitá příjmové situace rodiny, pak jde o dávky netestované, do nichž spadá 

rodičovský příspěvek a pohřebné. Důležité je připomenout, že všechny dávky státní 

sociální podpory, jak dávky testované, tak netestované, jsou obligatorní, jde o dávky 

nepojistné tzn., že zde není podmínka, aby žadatel o dávku byl pojištěncem.  

Jak již bylo zmíněno výše, poživatel dávky se na financování systému přímo 

nepodílí, a tak náklady na státní sociální podporu hradí stát21, konkrétně je tedy systém 

financován ze státního rozpočtu.  

 

2.3. Sociální pomoc  

Poslední pilíř sociální zabezpečení, který plní funkci tzv. záchranné sociální sítě je 

sociální pomoc. Stát prostřednictvím tohoto systému poskytuje pomoc osobám, které se 

dostaly do nelehké životní situace a nedokáží si pomoci vlastními silami, ale také 

osobám, které nesplňují podmínky pro výplatu dávek ze systému sociálního pojištění či 

                                                 
19 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 

20 Ibid.  

21 Ust. § 1 odst. 2  zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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ze státní sociální podpory nebo je jejich výše nedostatečná vzhledem k nastalé obtížné 

životní situaci. Pro tento systém je charakteristický princip subsidiarity, podle něhož má 

nejprve pomoci potřebné osobě její rodina a až poté, co se i tato pomoc ukáže 

nedostatečnou, nastupuje stát. Sociální pomoc se zaměřuje především na osoby, které se 

ocitly v hmotné nouzi a nejsou schopny si prostředky na živobytí obstarat samy nebo 

jejich potřeby nejsou dostatečně zajištěny ze strany státu.22 Nezaměřuje se ale pouze na 

osoby, které jsou v hmotné nouzi, ale i na pomoc osobám, které jsou zdravotně 

postižené, osoby vyššího věku, ale i na tzv. osoby sociálně dezintegrované.23  

Třetí pilíř sociálního zabezpečení lze také charakterizovat jako zákonem upravený 

redistributivní systém, který lze vyjádřit jako bezplatné poskytování pomoci těm, kdo ji 

prokazatelně potřebují, tj. jsou ve stavu hmotné nouze a sociální pomoc má sloužit 

k uspokojení základních potřeb v nezbytném rozsahu. Není postaven na pojistném 

systému, tj. poživatel dávky finančně přímo nepřispívá. Dávky jsou tedy financovány ze 

státního rozpočtu.  

Sociální péči lze poskytovat formou sociální dávek (jednorázových nebo 

opakujících se či peněžitých nebo věcných) nebo formou sociálních služeb.24 Sociálními 

službami se rozumí činnosti zajišťující pomoc a podporu osobám jako součást systému 

prevence sociálního vyloučení a na podporu jejich sociálního začleňování.25 Cílem 

sociálních služeb je napomáhat osobám k jejich začlenění do společnosti, pomoci 

osobám, které se již neobejdou bez pomoci druhého a v neposlední řadě i umožnění 

života v prostředí, na které je daná osoba zvyklá a kde má rodinu či práci.  

 

 

 

 

 

                                                 
22 Např. pracovní činností, dávkami důchodového nebo nemocenského pojištění, ale i dalšími příjmy.  

23 Utečenci, osoby závislé na návykových látkách, bezdomovci aj.  

24 KAHOUN, V. Sociální zabezpečení: vybrané kapitoly. 2. aktualizované vydání. Praha: Triton, 2013,      

466 s. ISBN 978-80-7387-733-0. 

25 TOMEŠ, I. Sociální právo České republiky. Praha: Linde Praha, 2014, 319 s. ISBN 978-80-7201-938-

0. 
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3. Sociální zabezpečení rodin v systému sociálního pojištění 

 

Jednou ze základních funkcí rodiny je funkce biologicko-reprodukční, čili plození 

dětí. S naplňováním této funkce však vznikají rodinám nemalé finanční náklady, které 

souvisí s přípravou na příchod dítěte na svět, ale i s příchodem samotným. Tyto náklady 

ve většině případů nejsou rodiny schopné uhrazovat svépomocí, a proto stát zajišťuje 

svými dávkami poskytování příspěvků na úhradu těchto nákladů. Dávky, které souvisí 

se sociálními událostmi jako jsou těhotenství či mateřství, upravuje systém 

nemocenského pojištění. Konkrétně zákon o nemocenském pojištění upravuje 

podmínky nároku na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství, ošetřovné, dávku otcovské poporodní péče a dlouhodobé 

ošetřovné. Poslední dvě zmíněné dávky byly do zákona zařazeny v roce 2018.26 

Systém nemocenského pojištění je určen ke kompenzaci dočasně ušlého příjmu a 

k řešení situací, kdy osoba není schopna dočasně pracovat, a to z důvodu nemoci, 

těhotenství, mateřství či potřeby pečovat o osobu blízkou. Obecnou podmínkou pro 

vznik nároku na dávku ze systému nemocenského pojištění, je účast na nemocenském 

pojištění nebo trvání ochranné lhůty, a to ke dni, v němž vznikla sociální událost.27 Na 

nemocenském pojištění může být účastna pouze fyzická osoba, jejíž účast je buď 

povinná nebo dobrovolná. U první zmíněné možnosti účast vzniká povinně za 

podmínky, že osoba začne vykonávat některý z druhů závislé činnosti, přičemž ust. § 5 

zákona o nemocenském pojištění upravuje jejich výčet. Druhá zmíněná možnost účasti 

na nemocenském pojištění platí pro osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční 

zaměstnance, kteří se k účasti přihlásí dobrovolně prostřednictvím přihlášky. Nárok na 

dávku ze systému nemocenského pojištění28 vzniká i tehdy, jestliže dojde ke splnění 

podmínek pro nárok na dávky i po skončení účasti na nemocenském pojištění, avšak 

ještě v ochranné lhůtě.29 Institut ochranné lhůty platí jak pro osoby s povinnou, tak 

dobrovolnou účastí. Délka ochranné lhůty pro nemocenské činí 7 kalendářních dní a pro 

peněžitou pomoc v mateřství je stanovena na 180 kalendářních dnů.  

                                                 
26 Konkrétně otcovská poporodní péče od 1.2.2018 a dlouhodobé ošetřovné od 1.6.2018. 

27 ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění: s komentářem a příklady. Olomouc: 

ANAG, 2018, 310 s. ISBN 978-80-7554-108-6. 

28 V tomto případě toto platí jen pro nemocenské a pro peněžitou pomoc v mateřství. 

29 PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 

320 s. ISBN 978-807-3574-482. 
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Dávky náleží za kalendářní dny, přičemž má-li zaměstnanec za kalendářní den, 

v němž vznikl nárok na dávku, nebo v němž zanikl, nárok na započitatelný příjem za část 

pracovní doby, náleží mu dávka za kalendářní den v poměrné výši.30 Dávky jsou tedy 

vypláceny i za víkendy a svátky. Základem pro výpočet výše dávky u zaměstnance je 

tzv. denní vyměřovací základ, ten zjistíme tak, že se vyměřovací základ pro odvod 

pojistného31 vydělí počtem kalendářních dnů, které připadají na rozhodné období, které 

se sníží o tzv. vyloučené dny.32 Rozhodným obdobím rozumíme období 12ti 

kalendářních měsíců před vznikem relevantní sociální události, resp. od vstupu do 

zaměstnání do konce kalendářního měsíce před vznikem sociální události. Denní 

vyměřovací základ je dále upravován pomocí tzv. redukčních hranic, které redukují výši 

dávek nemocenského pojištění. Redukční hranice jsou projevem aplikace zásady 

příjmové solidarity, tj. u osob s nižšími příjmy je tzv. náhradový poměr (poměr výše 

dávky vůči výši příjmů) vyšší než u osob s příjmy vyššími.33  

Závěrem je nutno ještě objasnit institut podpůrčí doby v nemocenském pojištění – 

jde o dobu, po kterou je možno pobírat danou dávku z pojistného systému. S podpůrčí 

dobou souvisí také tzv. doba karenční, v tomto případě jde o dobu, kdy zaměstnanci 

nevznikne nárok na náhradu mzdy. Konkrétně jde o dobu prvních tří kalendářních dnů 

pracovní neschopnosti. Právě proti institutu karenční doby se ohradila skupina poslanců, 

která podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákonů, podle kterých v prvních třech 

dnech pracovní neschopnosti nenáleží žádná náhrada mzdy. Podle skupiny poslanců je 

tato zákonná úprava v rozporu s čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.34 

Ústavní soud konstatoval, že zakotvení třídenní karenční doby není protiústavní, a tudíž 

není v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Dále Ústavní soud ve svém 

nálezu35 mj. také uvedl, že napadená úprava prošla testem rozumnosti, který je 

                                                 
30 Ust. § 17 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

31 Tj. započitatelný příjem zjištěný z rozhodného období. 

32 ŠTANGOVÁ, V., LANG, R. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, 233 s. ISBN 978-80-7380-700-9. 

33 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 

34 Ten zakotvuje právo občanů na hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci. 

35 Nález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012, sp. zn. Pl. ÚS 54/10 [online]. [cit. 2018-08-13]. 

Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-54-10 

 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-54-10
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měřítkem ústavnosti při přezkumu práv vyjmenovaných v Listině, neboť nezasahuje do 

samotného jádra práva na hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, sleduje 

legitimní cíl a k dosažení tohoto cíle zvolila racionální prostředky.36 Naproti tomu 

karenční doba byla, v důsledku nálezu Ústavního soudu ze dne 23.4.2008, sp. zn. Pl. ÚS 

2/08, zrušena v případech karantény.37 

Bohužel s rodinou nesouvisí pouze radostné události jako jsou těhotenství nebo 

narození dítěte, ale i sociální události jako je smrt, ať už dítěte či rodiče (živitele 

rodiny). Na zabezpečení rodiny v těchto situacích zákon také pamatuje, a to v systému 

důchodového pojištění, konkrétně v oblasti hmotného zabezpečení rodin s dětmi 

dávkami sirotčího a vdovského a vdoveckého důchodu.38 

Systém důchodového pojištění je určen ke kompenzaci nepříznivých důsledků 

sociálních událostí, jako jsou stáří, invalidita a pro téma této práce nejvíce relevantní 

ztráta živitele.39 Právě ztrátu živitele systém důchodového pojištění kompenzuje 

prostřednictvím důchodů sirotčích, vdovských a vdoveckých. Pro všechny tři zmíněné 

typy důchodů platí, že jde o důchody pozůstalostní neboli odvozené, a to konkrétně od 

důchodu toho, na koho byl sirotek, vdova či vdovec odkázán výživou. Příznačnou je 

tedy právní událost smrt živitele (rodiče, manžela či manželky) a také to, že se vyžaduje 

splnění čekací doby u pojištěnce, který zemřel, a nikoliv u toho, kterému má být důchod 

přiznán.   

Důchodové pojištění je charakteristické tím, že osoba, která je výdělečně činná, 

povinně odkládá část svých prostředků pro účely řešení sociální události, která 

pravděpodobně nastane v budoucnu, jde tedy o tzv. veřejný pojistný systém.  

Obecným předpokladem nároku na dávku je splnění potřebné doby účasti na 

pojištění. Účast na důchodovém pojištění rozlišujeme podobně jako v systému 

nemocenského pojištění, a to na povinnou a dobrovolnou účast na důchodovém 

pojištění. Skupiny osob, které jsou povinně účastny na důchodovém pojištění upravuje 

ust. § 5 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou tyto skupiny zároveň účastny 

                                                 
36 Ibid.  

37 ŠTEFKO, M. Karenční doba v českém právu : jeden krok vpřed, dva vzad. Národní pojištění. 2009(3), 

27-29. ISSN 0302-2395. 

38 Dále zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů upravuje starobní a 

invalidní důchod. 

39 PŘIB, J., VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem. Olomouc: ANAG, 2012. ISBN 978-80-

7263-736-2. 
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nemocenského pojištění vzniká jim účast na důchodovém pojištění ex lege.40 Naopak 

pokud osoba chce být dobrovolně účastna na důchodovém pojištění, je povinna podat 

přihlášku k pojištění.  

S účastí na důchodovém pojištění a výší vyplácených starobních důchodů souvisí 

otázky, se kterými se zabýval Ústavní soud. Konkrétně řešil případy občanů České 

republiky, kteří pracovali na území Slovenské republiky, resp. byli zaměstnáni u 

zaměstnavatelů se sídlem na Slovensku. V této souvislosti vznikal problém 

s vypočtenou výši důchodů, jelikož ta vycházela z pravidel výpočtu platných na 

Slovensku, které přiznávaly důchody ve výši nižší, než by byly přiznány na českém 

území. Ústavní soud na tyto situace reagoval svým nálezem sp. zn. III ÚS 252/04 tak, že 

potvrdil nárok občanů České republiky na dorovnání svých důchodů, a to v případech, 

kdy vnitrostátní předpisy v porovnání se Smlouvou mezi Českou a Slovenskou 

republikou o sociálním zabezpečení přiznávají vyšší důchody.41 Podobnou 

problematikou se zabýval také Evropský soudní dvůr, a to v případě Landtová, ve 

kterém potvrdil, že dorovnání je v souladu s evropským právem.42 

Zákon zná i situace, kdy osoba neodvádí pojistné, ale přesto se tato doba počítá do 

let pojištění, které jsou nutné pro vznik nároku důchod. Tento institut se nazývá 

náhradní doba pojištění. Náhradní doba se uplatní u okruhu osob (situací), které zákon 

o důchodovém pojištění definuje ve svém ust. § 5 odst. 2, například jde o osoby, které 

pečují o dítě do věku 4 let, jsou poživateli invalidního důchodu atp. Pro to, aby 

kterákoliv z těchto dob mohla být započítána do potřebné doby pojištění, je zapotřebí, 

aby příspěvková (tj. nikoliv náhradní) doba pojištění trvala alespoň jeden rok a byla 

získána na území České republiky.43  

 

 

                                                 
40 Toto neplatí pro účast na pojištění osob samostatně výdělečně činných. 

41 Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005, sp. zn. III. ÚS 252/04 [online]. [cit. 2018-08-13]. 

Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=21562&pos=1&cnt=3&typ=result 

42 Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. června 2011. Marie Landtová proti České správě sociálního 

zabezpečení, sp. zn. C-399/09 [online]. [cit. 2018-08-13]. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d513992f552b7741ccbfdfa9be

e9701bd2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxyRe0?text=&docid=104342&pageIndex=0&doclang=CS&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=70515 

43 Druhá zmíněná podmínka nemusí být splněna u případů uvedených v ust. § 5 odst. 2 písm. g) zákona o 

důchodovém pojištění. 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=21562&pos=1&cnt=3&typ=result
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d513992f552b7741ccbfdfa9bee9701bd2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxyRe0?text=&docid=104342&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=70515
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d513992f552b7741ccbfdfa9bee9701bd2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxyRe0?text=&docid=104342&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=70515
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d513992f552b7741ccbfdfa9bee9701bd2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxyRe0?text=&docid=104342&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=70515
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3.1. Systém nemocenského pojištění 

3.1.1. Nemocenské poskytované v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím 

 

Základní dávku systému nemocenského pojištění představuje nemocenské, na 

které má nárok pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla 

nařízena karanténa, za podmínky, že pracovní neschopnost nebo karanténa trvají déle 

než 14 kalendářních dnů. Pro vznik nároku na nemocenské postačí, aby byl pojištěnec 

účasten nemocenského pojištění v době vzniku dočasné pracovní neschopnosti, není 

tedy zapotřebí splnění určité doby pojištění44, to ovšem neplatí u osob samostatně 

výdělečně činných. 

Nárok na nemocenské poskytované v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím má 

tedy zaměstnankyně nebo žena, která je osobou samostatně výdělečně činnou a je 

účastna na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně 

předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Z výše uvedeného vyplývá, 

že nárok na předmětnou dávku může vzniknout pouze ženě a nikoliv muži. Těhotenství 

samo o sobě není důvodem k uznání ženy práce neschopné, ovšem pokud by byl 

ohrožen život ženy či dítěte, důvod pro pracovní neschopnost ženy zde již je. Obecnými 

případy, kdy lékař rozhodne o pracovní neschopnosti ženy je rizikové těhotenství, kdy 

výkon zaměstnání ohrožuje jak ženu, tak dítě, či tzv. patologické těhotenství.  

Podpůrčí doba počíná běžet od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti až do 

jejího ukončení. Kdy dojde k jejímu ukončení, rozlišujeme podle toho, zda má žena 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud jsou splněny podmínky pro vznik nároku 

na peněžitou pomoc v mateřství, končí pracovní neschopnost k začátku 6. týdne před 

očekávaným dnem porodu, pokud na peněžitou pomoc v mateřství nenastoupila dříve. 

Pokud podmínky splněny nejsou, rozhodne ošetřující lékař o pracovní neschopnosti od 

začátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu a o jejím ukončení 6 týdnů po 

porodu.  

Pokud ke splnění podmínek k uznání pracovní neschopnosti z důvodu těhotenství 

dojde až po zániku pojištění, avšak ve lhůtě 7 dnů od jeho zániku, i v těchto případech 

náleží nemocenské, ovšem za podmínky, že účast na nemocenském pojištění trvala 

alespoň 7 kalendářních dnů. Jde o institut tzv. ochranné lhůty, tj. doby po skončení 

                                                 
44 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 
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zaměstnání, k níž se přistupuje tak, jako by v ní trvala účast na nemocenském 

pojištění.45 Pokud by účast na pojištění trvala kratší dobu než 7 kalendářních dnů, 

ochranná lhůta bude činit jen tolik kalendářních dnů, kolik trvala účast na pojištění.  

Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu 

(dále jen „DVZ“) do 30. kalendářního dne, 66 % DVZ od 31. do 60. kalendářního dne a 

72 % od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.46 DVZ rozumíme 

průměrný denní příjem za 12 měsíců před měsícem, ve kterém žena otěhotněla, který se 

dále redukuje prostřednictvím redukčních hranic. Od 1. ledna 2018 je výše těchto hranic 

upravena následovně: 1. redukční hranice 1 000 Kč, 2. redukční hranice 1 499 Kč a 3. 

redukční hranice 2 998 Kč. Částka do 1 000 Kč se upraví pro výpočet nemocenského 

tak, že se započítává 90 %, od 1 000 Kč do 1 499 Kč se započítává 60 % a od 1 499 Kč 

do 2 998 Kč 30 %. K částce vyšší než 2 998 Kč se nepřihlíží.47 Výši redukčních hranic 

vždy k 1. lednu příslušného roku stanovuje svým sdělením Ministerstvo práce a 

sociálních věcí.  

 

3.1.2. Peněžitá pomoc v mateřství 

 

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM“) slouží k nahrazení ušlého příjmu, 

který se pojištěnce nedostává v důsledku těhotenství a raného mateřství. Jejím účelem je 

tedy kompenzovat příjem, který rodina obvykle získává pracovní činností, a nikoliv 

poskytnout rodině finanční prostředky k uspokojení všech základních potřeb dítěte.  

Nárok na PPM vzniká při splnění podmínek, které stanoví ust. § 32 zákona o 

nemocenském pojištění, a to matce dítěte v době pokročilého těhotenství48 a po porodu 

v souvislosti s péčí o narozené dítě, dále pojištěné osobě, která převzala do péče dítě, 

jehož matka zemřela či převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě 

rozhodnutí příslušného orgánu, a poslední možností, kdy náleží PPM je otci dítěte či 

                                                 
45 ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění: s komentářem a příklady. Olomouc: 

ANAG, 2018, 310 s. ISBN 978-80-7554-108-6. 

46 Ust. § 29 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

47 ŠTANGOVÁ, V., LANG, R. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, 233 s. ISBN 978-80-7380-700-9. 

48 Nejdříve však 8 týdnů před očekávaným termínem porodu. 
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manželovi matky, za podmínky, že matka nemůže o dítě pečovat49 nebo pokud s matkou 

uzavřel písemnou dohodu o převzetí dítěte do péče.  

Písemná dohoda o převzetí dítěte do péče uzavřená mezi matkou a otcem 

narozeného dítěte může být uzavřena s účinností od 7. týdne po porodu. Písemná 

dohoda musí obsahovat den, od kterého přebírá pojištěnec péči o dítě a den porodu, dále 

podpis matky, který musí být úředně ověřen. Po uplynutí 6 týdnů od porodu může péči 

o dítě převzít také muž, i když matka neměla nárok na PPM a ani na nemocenské.50 

Muž může pobírat PPM až 22 týdnů za podmínky, že jde o otce dítěte či manžela 

matky.  

V dnešní době se čím dál více můžeme setkat právě se situacemi, kdy PPM pobírá 

otec dítěte. Dle mého názoru jde o ukázku proměny postavení mužů a žen ve 

společnosti, kdy je postupně překonáván tradiční model uspořádání společnosti. Rodiny 

se k tomuto řešení uchylují velmi často tehdy, kdy je příjem matky vyšší než otce dítěte, 

čili jde o rozhodnutí zcela praktické povahy. Někdy se ale můžeme setkat i s případy, 

kdy matka jednoduše dává přednost svému zaměstnání a péči o dítě přenechá otci. 

Domnívám se, že možnost uzavření této dohody mezi rodiči dítěte je zařazena do 

zákona správně, dává tak rodinám prostor k uspořádání si svých vztahů podle jejich 

představ a tím zajišťuje vyrovnané prostředí, ve kterém se dítě cítí dobře.  

Jak již bylo řečeno výše nárok na PPM má pojištěnka či pojištěnec, ovšem za 

splnění dalších podmínek, které jsou uvedeny v již zmíněném ust. § 32 zákona o 

nemocenském pojištění, avšak tyto v jeho odst. 2 odst. 3. Předpokladem je pojištění, 

které trvá alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před dnem, 

ve kterém pojištěnec nastupuje na PPM, tato doba je označována jako tzv. čekací doba. 

Pro osoby samostatně výdělečně činné se k výše zmíněnému navíc přidává podmínka 

účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 180 kalendářních dní v posledním 

roce před začátkem podpůrčí doby pro PPM. Pokud by nebyla splněna podmínka účasti 

na nemocenském pojištění po dobu 270 kalendářních dnů, pak ošetřující lékař rozhodne 

                                                 
49 A to ze zdravotních důvodu, pro než je uznána práce neschopnou, za podmínky, že onemocnění trvá 

déle než 1 měsíc. 

50 ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění: s komentářem a příklady. Olomouc: 

ANAG, 2018, 310 s. ISBN 978-80-7554-108-6. 
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o pracovní neschopnosti ženy od počátku šestého týdne před očekávaným termínem 

porodu51 a ukončí ji uplynutím šestého týdne po porodu.52 

Podpůrčí doba je pro pojištěnku, která dítě porodila, 28 týdnů, pokud pojištěnka 

porodila dvě nebo více dětí, podpůrčí doba je stanovena na 37 týdnů, za podmínky, že 

po uplynutí základních 28 týdnů nadále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí. Tuto 

skutečnost musí pojištěnka potvrdit OSSZ, pokud nepotvrdí, že pečuje alespoň o dvě 

děti, které porodila měla by OSSZ poskytování PPM po uplynutí 28 týdnů zastavit.53 

Podpůrčí doba pro ostatní pojištěnce, kteří splňují podmínky pro vznik nároku na PPM 

činí 22 týdnů a 31 týdnů pro pojištěnce, který převzal do péče alespoň dvě děti po 

uplynutí 22 týdnů a alespoň o dvě z nich stále pečuje. Pro ostatní pojištěnce je tedy doba 

o 6 týdnů kratší, tj. o těch 6 týdnů, v nichž se poskytuje PPM těhotným ženám před 

porodem.  

Na PPM pojištěnka nastupuje v období mezi 6. – 8. týdnem před očekávaným 

termínem porodu. Podle zákoníku práce má také těhotná zaměstnankyně od této doby 

nárok na mateřskou dovolenou. Termín nástupu si pojištěnka v tomto rozmezí určuje 

sama. Pokud by pojištěnka chtěla pracovat i v období 6 týdnů před očekávaným 

termínem porodu, může, nelze ji nástup na mateřskou dovolenou ani nástup na PPM 

nařídit.  

Výše PPM činí 70 % redukovaného DVZ za kalendářní den. Redukce DVZ se 

provádí analogicky jako u nemocenského, ovšem s tím rozdílem, že částka do první 

redukční hranice se neredukuje.  

 

3.1.3. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (dále jen „VPTM“) je dávkou, 

jejímž účelem je vyrovnat pokles příjmu, který nastal v souvislosti s těhotenstvím a 

raným mateřstvím, kdy těhotná či kojící pojištěnka stále vykonává pracovní činnost 

v rámci pracovněprávního vztahu, ale je převedena na jinou práci, právě kvůli jejímu 

                                                 
51 Peněžitá pomoc v mateřství: Rodičovský příspěvek. Praha: Úřad práce ČR, 2014, 12 s. ISBN 978-80-

87039-37-3. 

52 Více viz kapitola 3.1.1.. 

53 ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění: s komentářem a příklady. Olomouc: 

ANAG, 2018, 310 s. ISBN 978-80-7554-108-6. 



18 

 

těhotenství či mateřství. Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnankyni na jinou práci 

na základě lékařského potvrzení. V praxi se s těmito případy můžeme setkat například 

v provozech, kde je zvýšena možnost úrazu či kdy je náplň práce zaměstnankyně 

fyzicky náročná. VPTM tedy kryje pouze biologickou stránku mateřství54, a proto náleží 

pouze ženám. Na rozdíl od nemocenského poskytované v souvislosti s těhotenstvím a 

mateřstvím, které je poskytováno ženám, jejichž těhotenství je rizikové a těhotenství 

jako takové není důvodem pro vyplácení dávky, pro VPTM postačí samotné těhotenství 

ženy. 

Nárok na VPTM má pouze zaměstnankyně nikoliv žena, která je osobou 

samostatně výdělečně činnou. Aby pojištěnce vznikl nárok na VPTM, musí být splněno 

několik podmínek, přičemž zákon o nemocenském pojištění nestanoví žádnou čekací 

dobu, stačí tedy účast na pojištění a splnění následujících podmínek. Tou základní je 

vůbec vznik stanovené sociální události55, dále dosahování menšího příjmu právě 

z důvodu převedení na jinou práci, a to bez zavinění pojištěnky. Důležité je zdůraznit, 

že pobírat VPTM může pouze těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně v období od 

konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyně, která kojí, a to i po uplynutí 

devátého měsíce po porodu.56 Pro účely posouzení nároku na VPTM se převedením na 

jinou práci též rozumí redukce pracovních úkolů či zmírnění pracovního tempa, ale také 

například zproštění výkonu noční práce.57 

Práce, které jsou pro těhotné zaměstnankyně, kojící zaměstnankyně a pro 

zaměstnankyně do konce 9. měsíce po porodu zakázány, upravuje vyhláška č. 180/2015 

Sb., o zakázaných pracích a pracovištích.58 Dle vyhlášky jsou těmto skupinám žen 

zakázány například práce rizikové, práce vyžadující izolačních dýchacích přístrojů či 

                                                 
54 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 

55 Tj. převedení zaměstnankyně na jinou práci nebo služebnice na jiné služební místo. 

56 PŘIB, J.. Zákon o nemocenském pojištění: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 

320 s. ISBN 978-807-3574-482. 

57 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 

58 Název vyhlášky v celém znění zní vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po 

porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za 

nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. 
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práce vykonávané ve vnuceném pracovním tempu. Jde tedy o práce, které mohou 

ohrožovat zdravotní stav ženy, či jejího dítěte (v případě těhotné zaměstnankyně). 

Obdobně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění se i VPTM poskytuje za 

kalendářní dny. Podpůrčí doba je tedy stanovena jako počet kalendářních dnů, v nichž 

trvalo převedení na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo, nikoliv pevně 

stanovenou dobou.59 U těhotné zaměstnankyně trvá podpůrčí doba nejdéle do šestého 

týdne před očekávaným dnem porodu, přičemž se tato podmínka uplatní i na případy, 

kdy převedení na jinou práci trvalo déle, neboť žena ještě nenastoupila na mateřskou 

dovolenou. Ovšem zákon upravuje také případy, kdy se VPTM za kalendářní dny 

nevyplácí, jde o situace, kdy byla zaměstnankyně či příslušnice uznána práce 

neschopnou či ji byla nařízena karanténa, ošetřovala dítě mladší 10 let či jiného člena 

domácnosti, byla účastnicí stávky, byla na mateřské či rodičovské dovolené, 

poskytovala dlouhodobou péči atp.60 V těchto situacích tedy nárok na VPTM 

nevznikne, i když převedení na jinou práci i nadále trvá, přičemž v prvních dvou 

uvedených případech není rozhodné, zda bylo vypláceno nemocenské nebo ošetřovné, 

rozhodující je pouze trvání těchto skutečností.61  

Výše VPTM je stanovena jako rozdíl mezi původním DVZ a průměrným příjmem 

připadajícím na kalendářní den po převedení na jinou práci. Výše dávky se tak 

v jednotlivých kalendářních měsících může lišit, a to v závislosti na výši započitatelného 

příjmu dosaženého v jednotlivých kalendářních měsících.62 Jak již bylo uvedeno výše 

VPTM se poskytuje za kalendářní dny a vyplácí se za kalendářní měsíce.  

 

3.1.4. Ošetřovné 

 

Ošetřovné je další dávkou poskytovanou ze systému nemocenského pojištění, 

jejímž účelem je pokrýt nemoc člena rodiny, který není schopen se sám o sebe postarat. 

Tato dávka je specifická tím, že potřeba péče se netýká samotného pojištěnce, ale člena 

jeho rodiny či jiné osoby. Jednou ze zásad, na kterých stojí sociální zabezpečení, je 

                                                 
59 PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 

320 s. ISBN 978-807-3574-482. 

60 Ust. § 43 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

61 PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 

320 s. ISBN 978-807-3574-482. 

62 Ibid. 
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solidarita, ošetřovné je jedním z projevů solidarity, a to konkrétně solidarity 

vnitrorodinné.63  

Mezi podmínky nároku na ošetřovné řadíme existenci sociální události64, která 

vznikne v době účasti na nemocenském pojištění a v případě ošetřování dítěte nesmí 

z důvodu péče o to stejné dítě vzniknout nárok jiné osobě na výplatu PPM nebo RP. 

Důležité je zdůraznit, že nárok na ošetřovné má pouze zaměstnanec, a nikoliv osoba 

samostatně výdělečně činná, a to z důvodu ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let 

nebo jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby či 

ošetřování ženy bezprostředně po porodu. Dále z důvodu péče o zdravé dítě, které je 

mladší 10 let a například zařízení, do kterého dítě obvykle dochází, bylo dočasně 

uzavřeno nebo dítě nemůže pro nařízenou karanténu toto zařízení navštěvovat či fyzická 

osoba, které o dítě jinak obvykle pečuje, je zdravotně indisponována.65 Pokud je 

zařízení dočasně uzavřeno, důvodem musí v tomto případě být nepředvídatelná událost 

např. prasklé topení, v případě, že je uzavření zařízení předem známo, ošetřovné 

nenáleží.66 Ošetřovné rovněž nenáleží pojištěnci, pokud pouze doprovází rodinného 

příslušníka do zdravotnického zařízení, pokud ovšem nevznikla další potřeba ošetření 

z důvodu nemoci či úrazu. Tyto situace jsou kryty oblastí pracovního práva, a to 

konkrétně nařízením vlády67 podle kterého zaměstnanci náleží pracovní volno. 

Zaměstnanec rovněž nemá nárok na ošetřovné, jestliže jiný pojištěnec má z důvodu 

poskytování dlouhodobé péče nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.  

Další velmi důležitou podmínkou vzniku nároku na ošetřovné je soužití 

zaměstnance a dítěte či nemocného člena rodiny v jedné domácnosti, tato podmínka 

ovšem neplatí v případech ošetřování či péče o dítě, které je mladší 10 let jeho rodičem. 

Domnívám se, že kritérium společného soužití zaměstnance a ošetřované osoby je příliš 

tvrdé a nedopadá tak na případy, kdy například ošetřování potřebuje rodič 

                                                 
63 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 

64 Tj. ošetřování člena domácnosti nebo péče o dítě mladší 10 let. 

65 Podrobněji viz ust. § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 

66 PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 

320 s. ISBN 978-807-3574-482. 

67 Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 

v práci. 
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pokročilejšího věku, který žije ve své domácnosti a nesdílí ji se svými dětmi. V tomto 

ohledu spatřuji jistou mezeru v právní úpravě, i když zavedením dávky dlouhodobého 

ošetřovného se z části tato mezera zaplnila. Připomínám, že kritériem pro posouzení 

vzniku nárok na ošetřovné není to, že v domácnosti není nikdo jiný, kdo by mohl 

ošetřovat nebo pečovat68 o dítě či člena rodiny. O potřebě ošetřování nebo péče 

rozhoduje ošetřující lékař dané osoby.  

Jak již bylo uvedeno výše, osoby samostatně výdělečně činné nemají nárok na 

ošetřovné, zaměstnanci obecně ano, ale zákon také upravuje případy, kdy i zaměstnanci 

nárok nemají. Jde například o zaměstnance, kteří jsou činí na základě dohody 

o pracovní činnosti, či na základě dohody o provedení práce, domáčtí zaměstnanci, 

dobrovolní pracovníci pečovatelské služby atp.69  

Podpůrčí doba ošetřovného počíná běžet dnem, v němž vznikla potřeba 

ošetřování, pokud v tomto dni zaměstnanec neodpracoval celou směnu.70 Pokud 

zaměstnanec odpracoval celou směnu, podpůrčí doba počíná běžet dnem následujícím. 

Délka podpůrčí doby je stanovena ve výši 9 kalendářních dnů a jde-li o osamělého 

zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které 

neskončilo povinnou školní docházku, je délka podpůrčí doby prodloužena na 16 

kalendářních dnů. Pokud je dítě či jiná ošetřovaná osoba hospitalizována, podpůrčí doba 

po tento čas neběží jde o tzv. stavení.  

Výše ošetřovného se stanoví a redukuje stejným způsobem jako u nemocenského, 

ovšem DVZ v tomto případě činí 60 % za kalendářní den. Ošetřovné náleží za každý 

den, ve kterém trvala potřeba ošetřování či péče.71 Výše ošetřovného se zaokrouhluje 

na celé koruny nahoru a může se také měnit v návaznosti na novou výši DVZ.  

 

 

                                                 
68 PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 

320 s. ISBN 978-807-3574-482. 

69 Vše uvedeno v ust. § 39 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 

70 ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění: s komentářem a příklady. Olomouc: 

ANAG, 2018, 310 s. ISBN 978-80-7554-108-6. 

71 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P.  a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 
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3.1.5. Otcovská poporodní péče 

 

Otcovskou poporodní péči zavedl do zákona o nemocenském pojištění zákon 

č. 148/2017 Sb., s účinností od 1. února 2018. Jde tedy o zcela novou dávku 

nemocenského pojištění, jejímž účelem je zapojit muže do péče o novorozené dítě, 

rozvoj vztahů v rámci úzké rodiny a také vynahrazení ušlého příjmu z důvodu péče 

o novorozence a matku. Zavedením této dávky došlo k rozšíření rozsahu působnosti 

zákona o nemocenském pojištění na základě nové sociální události, kterou je nově péče 

otce o dítě po jeho narození.72 Domnívám se, že vložení dávky otcovské do systému 

nemocenského pojištění je ze strany společnosti vítanou změnou, která umožňuje 

soužití rodičů se svým nově narozeným dítětem. Tato dávka je, dle mého názoru, 

odrazem pokroku systému sociálního zabezpečení, který správně reaguje na změny 

společnosti, kdy dochází k odklonu od tradičního modelu postavení muže a ženy 

v rodině. Muži čím dál více projevují snahy účastnit se na výchově a péči svých dětí, 

což jim tato dávka umožňuje.  

Oprávněným subjektem z této dávky je pouze muž, nárok nelze v žádném případě 

převést na ženu. Nárok na otcovskou má tedy muž, a to buď otec73 dítěte, který je 

pojištěncem, nebo pojištěnec, který převzal dítě do péče na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu, pokud dítě není starší 7 let. Pojištěncem v tomto případě může být 

jak zaměstnanec, tak osoba samostatně výdělečně činná, pokud je účastna na 

nemocenském pojištění po dobu 3 měsíců, které bezprostředně předcházejí nástupu na 

otcovskou. OSVČ také nesmí po dobu pobírání otcovské osobně vykonávat svou 

činnost. Co se týká zaměstnanců, otcovská náleží i ze zaměstnání tzv. malého rozsahu, 

či na základě dohody o provedení práce.74 Jako další podmínku lze uvést to, že 

zaměstnanec musí mít nárok na otcovskou alespoň za jeden jeho pracovní den, dávku 

nelze poskytovat pouze za dny pracovního klidu.  

U otcovské poporodní péče zákon neupravuje ochrannou lhůtu, čili pojištěnec 

musí být účasten na nemocenském pojištění ke dni, kdy nastupuje na otcovskou. Muž 

má nárok na přiznání dávky ode dne narození dítěte, s tím, že k nástupu na otcovskou 

                                                 
72 HALÍŘ, J. Rozšíření dávek poskytovaných otcům v souvislosti s péčí o dítě. Národní pojištění. 

2017, Ročník 48, číslo 1(2017), strany 5-8. ISSN 0323-2395. 

73 Muž, který je zapsaný v knize narozených a dále pak v rodném listě. 

74 ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění: s komentářem a příklady. Olomouc: 

ANAG, 2018, 310 s. ISBN 978-80-7554-108-6. 
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musí dojít nejpozději k poslednímu dni šestého týdne, který následuje po dni porodu 

nebo převzetí dítěte do péče. Pokud by došlo k vícečetnému porodu tzn., že by 

pojištěnec pečoval o více narozených dětí či o více dětí převzatých do péče, zákon 

stanoví fikci, že péče o takových více dětí se považuje za péči o dítě jedno.  

Délku podpůrčí doby zákon stanoví na 1 týden, tedy na 7 po sobě jdoucích 

kalendářních dnů. Pojištěnec si může sám rozhodnout, kdy nastoupí na otcovskou, 

ovšem je limitován obdobím 6 týdnů ode dne narození dítěte či převzetí dítěte do péče 

(při převzetí dítěte do péče lze otcovskou čerpat nejpozději do 7 let věku dítěte). Pokud 

jde o pojištěnce, zaměstnance, kterému je zaměstnavatel povinen umožnit čerpat 

rodičovskou dovolenou, pobírá otcovskou právě v době této dovolené.75  

Bohužel stávají se i případy, kdy dojde k úmrtí novorozeného dítěte, v těchto 

situacích se otcovská nepřerušuje. Naopak, pokud by příjemce dávky o dítě nepečoval 

řádně a z toho důvodu by muselo být dítě předáno do ústavního zařízení či do péče 

nahrazující péči rodičů, nárok na otcovskou končí.  

Výše otcovské činí 70 % DVZ pojištěnce, který je otcem dítěte nebo muž, který 

převzal dítě do péče. Způsob výpočtu je stejný jako u PPM, a to včetně uplatnění a výše 

redukčních hranic, příjem do výše první redukční hranice se tak započítává v plné výši.  

 

3.1.6. Dlouhodobé ošetřovné 

 

Dávka dlouhodobého ošetřovného je „nejmladší“ dávkou systému nemocenského 

pojištění a byla do zákona o nemocenském pojištění zavedena zákonem č. 310/2017 

Sb., který nabyl účinnosti dne 1. června 2018. Účelem této dávky je po přechodnou 

dobu zajistit řešení situace, kdy nastala dlouhodobá potřeba ošetřování osoby, která 

potřebuje pomoc a hmotné zajištění. Smyslem je tedy pokrýt ušlý příjem z důvodu 

ošetřování dlouhodobě nemocného člena rodiny, velmi často jde o seniory, a tím 

podpořit solidaritu uvnitř rodiny a zajistit, aby nemocný člověk či člověk v pokročilém 

věku mohl zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí v kruhu rodiny. Až do novely 

zákona náš právní řád neznal žádnou dávku, která by podporovala ošetřování 

nemocných členy jeho rodiny, znal pouze příspěvek na péči ze systému sociální 

                                                 
75 Ibid. 
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pomoci, který ovšem spíše podporoval péči ze strany jiných osob a zařízení, než členů 

rodiny, a to tím, že finančně kryje úhradu služeb, které si taková nemocná osoba zajistí.  

Dávka dlouhodobého ošetřovného je nárokem osoby, která pečuje o nemocného 

člena rodiny, a tedy i podmínky, které musí být splněny pro vznik nároku na dávku se 

odvíjí od ošetřující osoby. Ošetřující osoba musí být pojištěncem76, a to ke dni, od 

něhož má být dávka přiznána, zároveň k tomuto dni musí být účastna nemocenského 

pojištění, jelikož nárok na dlouhodobé ošetřovné mají pouze zaměstnanci za zaměstnání 

ostatního77, nikoliv zaměstnanci malého rozsahu či zaměstnanci, kteří mají uzavřenou 

dohodu o provedení práce,78 nárok mají také osoby samostatně výdělečně činné. 

Dlouhodobé ošetřovné z ochranné lhůty nenáleží. Dále ošetřující osoba musí o osobu 

ošetřovanou osobně pečovat, o potřebě této péče rozhoduje ošetřující lékař 

ošetřovaného. Ošetřující osoba zároveň nesmí vykonávat žádnou výdělečnou činnost, 

což zahrnuje jak zaměstnání, tak samostatně výdělečnou činnost. Musí být ze strany 

ošetřující osoby prokázáno, že je s osobou ošetřovanou v konkrétním vztahu, zákon 

uvádí např. manžel či manželka, registrovaný partner či partnerka, příbuzný v linii 

přímé atp. či sdílí s ošetřovaným společnou domácnost.79 Poslední zmiňovanou 

podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je písemný souhlas ošetřované osoby, 

nutno podotknout, že je tento souhlas odvolatelný.  

Co se rozumí pojmy ošetřovaným (či ošetřovanou osobu) a dlouhodobou péčí, se 

nyní pokusím osvětlit. Dlouhodobou péči definuje ve svém ust. § 72a zákon 

o nemocenském pojištění jako poskytování celodenní péče, která spočívá 

v každodenním ošetřování, provádění léčebných opatřeních nebo pomoci při péči 

o vlastní osobu ošetřované osoby. Ošetřovanou osobou rozumíme pouze osobu 

fyzickou, která byla v důsledku akutního zhoršení zdravotního stavu hospitalizována, 

alespoň po dobu sedmi kalendářních dnů, a zároveň se předpokládá, že po propuštění 

                                                 
76 Zákon stanoví tzv. čekací dobu, u zaměstnance je zde podmínka účasti na NP v posledních 4 měsících 

po dobu alespoň 90 dnů a OSVČ musí být účastna na NP po dobu alespoň 3 měsíců před nástupem na 

dlouhodobé ošetřovné. 

77 Jde o zaměstnance, kteří mají smluvený měsíční příjem alespoň 2 500 Kč. 

78 ŽENÍŠKOVÁ, Marta a Jan PŘIB. Zákon o nemocenském pojištění: s komentářem a příklady. Olomouc: 

ANAG, 2018, 310 s. ISBN 978-80-7554-108-6. 

79 Ust. § 41a odst. 3 a odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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takové osoby bude nezbytné poskytovat dlouhodobou péči po dobu alespoň 30 

kalendářních dnů.80 

Podpůrčí doba počíná běžet prvním dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče a 

skončí ke dni, ke kterému již potřeba dlouhodobé péče zanikla. Zákon však stanoví 

maximální dobu, a to 90 kalendářních dnů, která nemůže být v žádném případě 

prodloužena, a to ani v případě, kdy by byla ošetřovaná osoba v průběhu této doby 

hospitalizována. Dlouhodobé ošetřovné nenáleží ošetřující osobě za dny, kdy byla 

ošetřovaná osoba hospitalizována, to neplatí pro první a poslední den hospitalizace. 

Vhodné je zdůraznit, že zákon o nemocenském pojištění připouští možnost střídání se 

v péči o ošetřovaného více ošetřujícími osobami. V průběhu 90 dnů se tak může 

vystřídat více pojištěnců, a to i vícekrát. Jediným limitem, který zákon uvádí, je 

nemožnost vystřídat se během jednoho kalendářního dne, jinak se lze střídat např. i po 

každém dnu. Každá z ošetřujících osob musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny 

výše, včetně souhlasu od ošetřovaného, který musí být udělen každé osobě, které o něj 

bude v průběhu pečovat.  

Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60 % DVZ za kalendářní den, přičemž 

příjem do první redukční hranice se redukuje na 90 %. Tak např. pokud by DVZ před 

redukcí činil 1 000 Kč, výše dlouhodobého ošetřovného se stanoví na částku 540 Kč za 

kalendářní den.81 

 

3.2. Systém důchodového pojištění 

3.2.1. Sirotčí důchod  

 

Při posuzování podmínek nároku na sirotčí důchod je velmi důležitým termínem 

nezaopatřené dítě, který definuje zákon o důchodovém pojištění ve svém § 20 jako dítě 

do skončení povinné školní docházky; po skončení školní docházky se dítě až do věku 

26 let považuje za nezaopatřené, pokud je splněna některá z následujících podmínek. Na 

prvním místě zákon uvádí podmínku soustavné přípravy na budoucí povolání (zejména 

studium na střední či vysoké škole), další zmíněná uvádí, že se nemůže připravovat na 

                                                 
80 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 

81 ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění: s komentářem a příklady. Olomouc: 

ANAG, 2018, 310 s. ISBN 978-80-7554-108-6. 
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budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, třetí 

v pořadí upravuje překážku dlouhodobě nepříznivého stavu.82 Pokud dítě již ukončí 

povinnou školní docházku, považuje se za nezaopatřené také dítě, které je vedeno jako 

uchazeč o zaměstnání u Úřadu práce a zároveň nemá nárok na podporu 

v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci a nedovršilo 18 let věku.   

Na tuto dávku poskytovanou ze systému důchodového pojištění má nárok 

nezaopatřené dítě83 při splnění dvou podmínek. První z nich je podmínka smrti rodiče (v 

případě osvojení dítěte osvojitele) nebo osoby, která převzala dítě do péče nahrazující 

péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby.84  Druhou 

podmínku, kterou je nutno splnit je, že rodič či osvojitel nebo osoba, která převzala dítě 

do péče nahrazující péči rodičů, byla zároveň poživatelem starobního nebo invalidního 

důchodu. Zákon, ale pamatuje i na situace, kdy zemřelý rodič (či jiná osoba výše 

uvedená) ještě nebyl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, ale ke dni smrti 

splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky 

nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu85, v tomto 

případě je i tato druhá podmínka splněna. Dále zákon upravuje pro tyto případy určité 

zmírnění, když stanoví, že pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod se podmínka 

potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou, byla-li 

získána alespoň polovina potřebné doby, dále byl-li získán alespoň jeden rok náhradní 

doby pojištění přede dnem smrti v období před vznikem invalidity a jde-li o pojištěnce 

ve věku nad 28 let, z posledních deseti let před vznikem invalidity. Anebo pokud jde o 

pojištěnce staršího 38 let, byly-li získány alespoň dva roky pojištění přede dnem smrti 

v období 20 let před vznikem invalidity. Nutno podotknout, že nárok na sirotčí důchod 

nevznikne po pěstounovi nebo jeho manželovi.86 Pokud dojde k tzv. oboustrannému 

osiření, vzniká nárok nezaopatřenému dítěti po každém z rodičů.  

Jako všechny důchody dle zákona o důchodovém pojištění je i sirotčí důchod 

složen ze dvou částí, a to ze základní výměry a z procentní výměry. Výše základní 

                                                 
82 Tj. stav, který má trvat déle než jeden rok. 

83 Za neopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invalidity 3. 

stupně. 

84 Ust. § 52 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

85 Ibid.  

86 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 
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výměry87 činí 9 % průměrné mzdy88 měsíčně a výše procentní výměry činí 40 % 

procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. 

stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.89 

Pokud dojde k osvojení nezaopatřeného dítěte, které má nárok na sirotčí důchod, 

tento nárok zaniká. V případech oboustranně osiřelých dětí, které jsou osvojeny jen 

jednou osobou, zaniká nárok na sirotčí důchod jen po tom rodiči, na jehož místo 

nastupuje osvojitel. Zákon pamatuje také na situace, kdy dojde ke zrušení osvojení, 

v těchto případech nárok vznikne znovu, a to ve výši, v jaké by náležel, kdyby byl 

vyplácen ke dni zrušení osvojení.90 V případech, kdy dítěti vznikne nárok na sirotčí 

důchod po osobě, které bylo svěřeno do péče, tento nárok zaniká, pokud bylo dítě 

svěřeno do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů.  

 

3.2.2. Vdovský a vdovecký důchod 

 

Nárok na důchod vzniká smrtí manžela (manželky) nebo jeho prohlášením za 

mrtvého, a to pouze pokud byl zesnulý manžel (manželka) poživatelem starobního či 

invalidního důchodu nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro 

nárok na invalidní důchod nebo starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního 

úrazu. Pro vznik nároku na důchod není relevantní délka trvání manželství ani to, zda 

manželé sdíleli společnou domácnost či nikoliv, rozhodující je pouze trvání manželství 

v době smrti, čili právní stav.  

Důchod náleží pozůstalému po dobu jednoho roku od smrti manžela (manželky). 

Ovšem i po uplynutí této doby může mít pozůstalý nárok na důchod, a to pokud pečuje 

o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve II., 

III. nebo IV. stupni, pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (pokud s ním 

žije ve společné domácnosti a je rovněž závislý na pomoci jiné osoby ve II., III. či IV. 

stupni), sám pozůstalý je invalidní ve třetím stupni nebo dosáhl věku alespoň o 4 roky 

                                                 
87 Dle nařízení vlády č. 343/2017 Sb., …a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení 

důchodů v roce 2018 činí výše základní výměry 2.700 Kč. 

88 Podle zákona č.191/2018 Sb. bude od roku 2019 základní výměra všech důchodů stanovena na úrovni 

10 % průměrné mzdy. 

89 Ust. § 53 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

90 Ust. § 52 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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nižšího, než činí důchodový věk stanovený pro muže/ženu stejného data narození nebo 

důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. 91 

Důchod naopak nenáleží osobě, která žije v registrovaném partnerství, družce či 

druhovi ani bývalému manželovi (manželce), a to ani v případě, že měl zemřelý manžel 

(manželka) k pozůstalému vyživovací povinnost.92 S ohledem na zákonnou úpravu, 

která stanoví vyživovací povinnost i mezi registrovanými partnery by měl být, dle mého 

názoru, okruh oprávněných osob rozšířen i na osoby, které spolu žijí s registrovaném 

partnerství. Účelem vdovského či vdoveckého důchodu je totiž kompenzace vyživovací 

povinnosti, kterou nemůže plnit zemřelý manžel. V případě registrovaných partnerů tato 

kompenzace bohužel chybí. Zákon tak obsahuje úpravu vzniku nároku na dávku, 

z mého pohledu nespravedlivou.  

Výše vdovského a vdoveckého důchodu je určována pomocí základní výměry a 

procentní výměry. Základní výměra je stanovena jako 9 % průměrné mzdy měsíčně.93 

Procentní výměra je závislá na výši starobního nebo invalidního důchodu, na který měl 

nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti a činí 50 % procentní výměry ze 

starobního nebo invalidního důchodu zemřelého manžela (manželky).  

Pokud nárok na důchod již jednou vznikne, neznamená to, že trvá stále, mohou 

nastat situace, které způsobí zánik takového nároku. Jednou ze situací je uzavření 

nového manželství pozůstalým či úmyslným způsobením smrti manželovi (manželce), a 

to ve formě pachatelství, spolupachatelství či účastnictví, nárok na důchod v tomto 

případě zaniká ode dne jeho přiznání.94 Nárok na důchod zaniká také uplynutím jednoho 

roku od smrti manžela.  

I po zániku nároku na důchod, který je popsán v předchozím odstavci, může nárok 

vzniknout znovu, a to,  pokud bude splněna některá z podmínek pro pokračování (resp. 

                                                 
91 Ust. § 50 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

92 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 

93 Dle nařízení vlády č. 343/2017 Sb., v roce 2018 činí výše základní výměry 2.700 Kč; změnu od 

1. 1. 2019 přináší zákon č. 191/2018 Sb. 

94 Ovšem za podmínky, že rozhodnutí soudu o tom, že vdova (vdovec) úmyslně způsobila smrt manžela 

ve formě pachatelství, spolupachatelství či účastenství nabylo právní moci.  
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obnovu) nároku i po uplynutí doby jednoho roku.95 To je však možné nejdéle do dvou 

let po zániku dřívějšího nároku na důchod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Více viz ust. § 50 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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4. Sociální zabezpečení rodin v systému státní sociální podpory 

 

Státní sociální podpora se zaměřuje především na rodiny s nezaopatřenými 

dětmi96, kdy stát přispívá této cílové skupině na krytí nákladů, které jsou spojeny se 

zvýšenými výdaji na uhrazování potřeb nezaopatřených dětí, s výdaji spojenými 

s bydlením ale i s dalšími sociálními událostmi, jako je například smrt.  

Pro vznik nároku na dávku ze systému státní sociální podpory (dále jen „SSP“) 

zákon97 stanoví určitá kritéria. Nárok na dávky může vzniknout pouze fyzické osobě, 

která má na území České republiky trvalý pobyt.98 Za trvalý pobyt se považuje i pobyt 

cizince, který je k pobytu na území České republiky hlášen99, a to ode dne, kterým 

uplynulo 365 dní ode dne hlášení. Hlavní podmínkou je tedy to, že osoba oprávněná je 

hlášená k trvalému pobytu na území České republiky, z tohoto vyplývá, že státní 

příslušnost není pro vznik nároku na dávky relevantní.100 Pro vznik nároku na dávky 

nepostačuje pouze hlášení k pobytu, ale je nutné, aby osoba oprávněná měla na území 

České republiky také faktické bydliště. Hlášení k pobytu je kategorií vypovídající spíše 

o místní příslušnosti, zatímco pojem bydliště deklaruje vztah dané osoby k České 

republice.101 Osoba má na území České republiky bydliště, zejména pokud se zde 

dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde 

povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání. 

Bydlištěm se tedy rozumí místo, kde se soustředí zájmy (jedná se o faktické bydliště či 

o bydliště ve smyslu středu zájmu).102 Zákon, ale upravuje i případy, kdy nárok na dávku 

vznikne, ačkoliv osoba nemá na našem území bydliště. Jde o osoby, jejichž nárok 

vyplývá z přímo použitelných předpisů EU nebo o osoby zaměstnané, samostatně 

                                                 
96 Definice nezaopatřeného dítěte viz výše. 

97 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

98 Podmínka trvalého pobytu se vztahuje i na osoby společně posuzované (tedy v případech dávek 

testovaných). 

99 Pobyt cizinců upraven zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii 

ČR, ve znění pozdějších předpisů. 

100 BŘESKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora: s komentářem a příklady. 

Olomouc: ANAG, 2012, 223 s. ISBN 978-80-7263-739-3. 

101 Ibid.  

102 BECK, P. Zákon o pomoci v hmotné nouzi ; Zákon o životním a existenčním minimu. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, 315 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-977-9. 
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výdělečně činné, osoby ponechávající si takové postavení a jejich rodinné příslušníky 

mající právo na rovné zacházení podle předpisu EU.103 

Pro posouzení nároku na dávky testované se zohledňují příjmy dosažené v tzv. 

rozhodném období, ve kterém se zjišťuje tzv. rozhodný příjem. Rozhodný příjem se 

vždy posuzuje za celou rodinu a je tvořen taxativně stanovenými příjmy uvedenými  

v ust. § 5 zákona o státní sociální podpoře. Sociální poměry a celkový majetek rodiny se 

nezapočítávají. Při posuzování, zda vznikl nárok na dávku, se berou v úvahu rozhodné 

příjmy oprávněné osoby a osob společně posuzovaných, čili příjmy celé rodiny.104 

Rodinu tedy tvoří nezaopatřené děti a jejich rodiče, popř. osoby, které nahrazují péči 

rodičů. Mohou ovšem nastat situace, kdy žije oprávněná osoba sama, v tom případě se 

pouze tato jediná osoba považuje za rodinu. Pro úplnost uvádím, že o dávkách státní 

sociální podpory rozhodují krajské pobočky Úřadu práce. K tomu, aby mohly soudy 

rozhodovat o dávkách státní sociální podpory, by muselo existovat zákonné zmocnění, 

což v této oblasti není. Soudy rozhodující v občanském soudním řízení nejsou v těchto 

věcech příslušní vůbec.105  

 

4.1. Dávky testované 

4.1.1. Přídavek na dítě 

 

Jde o základní a zároveň nejdůležitější a nejčastěji poskytovanou testovanou 

dávku, která je určena rodinám s nezaopatřenými dětmi. Jejím hlavním účelem je 

přispívat na úhradu nákladů, které vznikají v souvislosti s výchovou a výživou dítěte. Je 

nutné podotknout, že jde o dávku, na kterou má nárok přímo dítě, i když ho za nezletilé 

dítě uplatňuje zákonný zástupce. Dávka se vyplácí tomu, kdo o dítě osobně pečuje, má 

ho tzv. v přímém zaopatření. Může se jednat o fyzickou osobu, zpravidla rodiče, 

pěstouny či osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů 

                                                 
103 Ust. § 3 odst. 2 písm. l) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 

104 Rodinu pro účely zákona o státní sociální podpoře tvoří osoby oprávněné a osoby společně s ní 

posuzované. 

105 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2007, sp.zn. 30 Cdo 255/2007 [online]. [cit. 2018-08-

14]. Dostupné z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4DC5873766E613BBC1257A4E0066ECB

9?openDocument&Highlight=0 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4DC5873766E613BBC1257A4E0066ECB9?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4DC5873766E613BBC1257A4E0066ECB9?openDocument&Highlight=0
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rozhodnutím příslušného orgánu.106 Ve stanovených případech je však možné, aby 

o přídavek požádal i ústav, kde je dítěti poskytováno plné přímé zaopatření. Po dosažení 

zletilosti si o dávku žádá přímo nezaopatřené dítě, kterému je také vyplácena.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, jde o dávku testovanou, tedy o dávku, jejíž nárok 

závisí na výši příjmu rodiny.107 Poskytuje se pouze tehdy, pokud rozhodný příjem 

v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima108 a koeficientu 2,70.  

Výše přídavku na dítě je stanovena pevnými částkami, v závislosti na věku 

dítěte.109 Pro nezaopatřené dítě do věku 6 let je stanoven přídavek ve výši 500 Kč 

měsíčně, pro dítě od 6 let do 15 let ve výši 610 Kč měsíčně a pro dítě od 15 do 26 let ve 

výši 700 Kč měsíčně. Od 1.1. 2018 se přídavek navyšuje o 300 Kč, a to v případech, 

kdy některá z posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období 

příjem uvedený v ust. § 18 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře. I když v některých 

případech dochází k navýšení přídavku na dítě, domnívám se, že částky poskytované 

rodinám nejsou dostatečně vysoké. Právě naopak, při cenách zboží a služeb v dnešní 

době mi výše přídavku připadá zcela nedostatečná. 

 

4.1.2. Příspěvek na bydlení 

 

Příspěvkem na bydlení stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a 

jednotlivcům s nízkými příjmy.110 Příspěvek na bydlení není typickou „rodinnou“ 

dávkou, ale do problematiky hmotného zabezpečení rodin s dětmi zcela jistě také patří. 

Právě náklady na bydlení jsou jedním z nejvíce zatěžujících výdajů, se kterým se rodiny 

s dětmi potýkají, když velká část z jejich příjmů je vynaložena právě na bydlení. Nová 

koncepce příspěvku na bydlení právě na tuto situaci reaguje a vychází ze zásady, že 

                                                 
106 BŘESKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora: s komentářem a příklady. 

Olomouc: ANAG, 2012, 223 s. ISBN 978-80-7263-739-3. 

107 HALÍŘOVÁ, G., MELOTÍKOVÁ, P. Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 4. aktualizované a 

přepracované vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-090-1. 

108 Částka životního minima činí u prvně posuzované osoby 3 140 Kč, druhé nebo další v pořadí 

posuzované činí 2 830 Kč, 2 450 Kč, 2 140 Kč a 1 740 Kč. 

109 BŘESKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora: s komentářem a příklady. 

Olomouc: ANAG, 2012, 223 s. ISBN 978-80-7263-739-3. 

110 TOMEŠ, I. Sociální právo České republiky. Praha: Linde Praha, 2014, 319 s. ISBN 978-80-7201-938-

0. 
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každá osoba nebo rodina může vynaložit na bydlení pouze část svých příjmů.111 Mezní 

hodnotou jsou tzv. sociálně únosné náklady na bydlení, jejichž výše je stanovena na  

30 % a v Praze, kde je vyšší životní úroveň, je stanovena o 5 % vyšší, tedy 35 % příjmů 

rodiny. Za rodinu se pro účely příspěvku na bydlení považují všechny osoby užívající 

byt, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Mohou nastat případy, kdy podmínky 

vzniku nároku na dávku splňuje více osob, ovšem nárok může vzniknout pouze jedné 

z nich.112 Můžeme si tuto situaci demonstrovat na příkladě manželů, kteří spolu žijí ve 

společné domácnosti, v pronajatém bytě, a tudíž jde o jejich společný nájem. I když oba 

manželé splňují podmínky pro vznik nároku, příspěvek lze přiznat k témuž bytu jen 

jednou a lze jej tedy přiznat jen jednomu z manželů. Nutno dodat, že žádat o příspěvek 

na bydlení může i ten manžel, který není uveden v nájemní smlouvě jako nájemce, 

podmínkou však je, že spolu manželé trvale žijí.  

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě 

hlášen k trvalému pobytu, za splnění dvou předpokladů, které musí být naplněny 

kumulativně, a to: jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu 

v rodině a koeficientu 0,30 (na území Prahy 0,35) a součin rozhodného příjmu v rodině 

a koeficientu 0,30 (na území Prahy 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na 

bydlení. Náklady na bydlení jsou skutečné náklady konkrétních posuzovaných osob na 

nájemné a náklady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, a to za podmínky, že tyto 

náklady nejsou součástí nájemného.113 Náklady se pak dokládají nájemní smlouvou. 

U bytů družstevních nebo vlastníků nemovitostí se nevychází ze skutečných nákladů, 

ale zákon pro tyto případy stanoví tzv. srovnatelné náklady na bydlení, jejichž výše je 

závislá na počtu společně posuzovaných osob, nejde tedy o skutečné náklady, avšak 

o náklady, které jsou stanoveny fiktivně. Pro všechny typy bydlení se k výše sděleným 

nákladům připisují ještě náklady, které zákon taxativně stanoví (např. náklady na plyn, 

elektřinu apod.). 

Pro výpočet výše příspěvku na bydlení nám slouží tzv. normativní náklady na 

bydlení, neboli průměrné náklady na bydlení. Jejich výše se stupňuje podle počtu osob 

v domácnosti, podle velikosti obce, a také v závislosti na právním titulu, který 

                                                 
111 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 

112 Pokud by se osoby nedohodly, kdo nárok uplatní, rozhodne krajská pobočka Úřadu práce. 

113 BŘESKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora: s komentářem a příklady. 

Olomouc: ANAG, 2012, 223 s. ISBN 978-80-7263-739-3. 
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opravňuje danou osobu k užívání (může jít o užívání vlastníka či o užívání bytu 

nájemního nebo družstevního). Nejvyšší normativní náklady na bydlení jsou v Praze. 

Výši příspěvku na bydlení upravuje ust. § 27 zákona o státní sociální podpoře, který 

stanoví výši příspěvku jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem 

rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35). Pokud dojde k situaci, kdy jsou 

náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, výše příspěvku odpovídá 

výši rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem společně posuzovaných 

osob vynásobených koeficientem 0,30 resp. 0,35. Existují ale i rodiny, jejichž finanční 

poměry jsou natolik nepříznivé, že jejich rozhodný příjem nedosahuje ani částky 

životního minima, v těchto případech se pro stanovení výše příspěvku započítává příjem 

ve výši životního minima těchto osob.  

Vláda každým rokem (vždy k 1. lednu) vydává nařízení114, kterým stanoví pro 

období do 31. prosince následujícího kalendářního roku výši normativních nákladů, 

nákladů srovnatelných s nájemným a změn spotřebitelských indexů příslušných 

komodit, které jsou podkladem pro vznik nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši.  

 

4.1.3. Porodné 

 

Porodným se jednorázově přispívá rodině s nízkými příjmy na úhradu nákladů, 

které souvisí s narozením dítěte. Jedná se o obligatorní peněžitou dávku, na kterou má 

nárok žena, která porodila své první nebo druhé živě narozené dítě. Nárok na porodné 

však může vzniknout nejen matce dítěte, ale i dalším osobám. Pokud matka dítěte 

zemřela a porodné nebylo vyplaceno jí ani další osobě, vznikne nárok na porodné otci 

dítěte. Zákon upravuje i případy, kdy nárok na porodné vznikne osobě, která převzala 

dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, za podmínky, že dítě není starší jednoho 

roku a že před převzetím dítěte do péče vznikl nárok na porodné matce nebo otci dítěte. 

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte lze rozdělit na dvě skupiny. Do první řadíme 

případy, kdy osoba, která převzala dítě do jednoho roku do péče nahrazující péči rodičů 

s tím, že takto převzaté dítě bylo prvním dítětem této osoby a před tím, než toto dítě 

                                                 
114 Pro rok 2018 vláda vydala nařízení vlády č. 407/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely 

příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s 

nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, 

s účinností od 1.1.2018. 
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osoba převzala do péče, jí nevznikl nárok na porodné.115 Do druhé spadají případy, kdy 

osoba převzala do své péče dvě či více současně narozené děti za podmínky, že pro 

ženu, která děti porodila, toto byly její první živě narozené děti.  

Aby rodina dosáhla na porodné, nesmí její příjmy převyšovat součin částky 

životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Přeměnou porodného z dávky netestované 

na dávku testovanou116 došlo k zúžení okruhu osob, kterým vznikne na tuto dávku 

nárok. Domnívám se, že porodné by mělo nadále zůstat dávkou netestovanou, a to 

s ohledem na finanční náročnost nákladů souvisejících s příchodem dítěte, které 

postihnou každou rodinu s čerstvě narozeným dítětem. Nárok na porodné vzniká dnem 

porodu dítěte117, přičemž péče o dítě není z hlediska vzniku nároku na dávku relevantní. 

Porodné se tedy poskytne i ženě, která o dítě nepečovala a dala souhlas k jeho osvojení. 

Jak jsem již zmínila na začátku této kapitoly, aby vznikl nárok na dávku ze systému 

SSP, musí být splněna podmínka trvalého pobytu, v případě porodného je nutno zmínit, 

že podmínku trvalé pobytu nemusí splňovat narozené dítě.118  

Výše vyplácené dávky je stanovena pevnou absolutní částkou, která činí 13 000 

Kč na první živě narozené dítě a 10 000 Kč na druhé dítě ženy. Přičemž není podstatné 

při kolikátém porodu se narodí druhé dítě. Pro účely posouzení nároku na porodné není 

ani podstatné to, zda se děti narodily postupně či šlo o vícečetný porod.  

  

4.2. Dávky netestované 

4.2.1. Rodičovský příspěvek 

 

Rodičovský příspěvek (dále jen „RP“) je dávkou státní sociální podpory, která 

není závislá na výši příjmů rodiny, jde tedy o dávku netestovanou. Slouží ke zlepšení 

finanční situace rodin s dětmi, o které rodič osobně celodenně pečuje. RP se vyplácí 

                                                 
115 BŘESKÁ, Naděžda, Eva BURDOVÁ a Lucie VRÁNOVÁ. Státní sociální podpora: s komentářem a 

příklady. Olomouc: ANAG, 2012, 223 s. ISBN 978-80-7263-739-3. 

116 Tato změna je účinná od 1.1.2011. 

117 Nejde-li o případy převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů. 

118 BŘESKÁ, Naděžda, Eva BURDOVÁ a Lucie VRÁNOVÁ. Státní sociální podpora: s komentářem a 

příklady. Olomouc: ANAG, 2012, 223 s. ISBN 978-80-7263-739-3. 
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buď poté, co skončila výplata peněžité pomoci v mateřství nebo, pokud rodič nesplnil 

podmínky pro vznik nároku peněžité pomoci v mateřství, tak ode dne narození dítěte.119   

Nárok na RP vznikne rodiči, který osobně celodenně a řádně pečuje po celý 

kalendářní měsíc o dítě ve věku do 4 let a které je zároveň nejmladším dítětem v rodině, 

nejdéle však do doby, než je vyplacena částka RP 220 000 Kč120 a v případě vícerčat 

330 000 Kč. Pojem rodiče v této souvislosti zahrnuje poměrně široký okruh osob, 

rozumí se jím matka nebo otec dítěte, ale také jiná osoba, která převzala dítě do trvalé 

péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů 

považujeme dítě osvojené nebo dítě, jehož rodič zemřel, nebo dítě manžela.121 Vhodné 

je zmínit, že rodičem v tomto případě může být také nezletilá osoba, pokud ovšem soud 

nerozhodl o pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti.122 Pokud péče o jedno a 

totéž dítě zakládá nárok oběma rodičům, náleží dávka pouze jednomu z nich a záleží na 

jejich dohodě, komu budu RP vyplácen. Pokud se rodiče nedohodnou, určí příslušná 

krajská pobočka Úřadu  práce, kterému z rodičů bude daná dávka vyplacena.123 

Řádnou, celodenní a osobní péčí rozumíme takovou péči, která je v dané rodině 

obvyklá a zároveň která dostatečně zajišťuje duševní i fyzický vývoj dítěte.124 

Podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky musí být splněna jak 

u oprávněné osoby, tak u dítěte zakládající nárok na RP. Nárok na RP vznikne pouze 

tehdy, když péče o dítě zakládající nárok na RP trvá po celý kalendářní měsíc. Žádat 

splnění této podmínky by ale v řadě případů mohlo vést k situacím, kdy rodiny na RP 

vůbec nedosáhnou. Pro tyto situace zákon stanoví vyvratitelnou domněnku splnění 

podmínky péče o dítě, i když fakticky k jejímu splnění nedošlo. Podmínka osobní a 

celodenní péče se považuje za splněnou i v kalendářním měsíci, v němž se dítě narodilo, 

rodič měl po část měsíce nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo 

                                                 
119 Peněžitá pomoc v mateřství: Rodičovský příspěvek. Praha: Úřad práce ČR, 2014, 12 s. ISBN 978-80-

87039-37-3. 

120 HALÍŘOVÁ, G., MELOTÍKOVÁ, P. Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 4. aktualizované a 

přepracované vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-090-1. 

121 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 

122 Konkrétně o povinnosti a právu péče o dítě u nezletilého rodiče. 

123 ŠTANGOVÁ, V., LANG, R. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, 233 s. ISBN 978-80-7380-700-9. 

124 BŘESKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora: s komentářem a příklady. 

Olomouc: ANAG, 2012, 223 s. ISBN 978-80-7263-739-3. 
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nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, osoba dítě převzala do péče, a to na 

základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě dosáhlo věku 4 let, dítě nebo rodič zemřeli, 

anebo rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo do převzetí svěřeno do péče jiné 

osoby nebo ústavu, nebo bylo v péči poskytovatele zdravotních služeb déle než 3 

měsíce.125 

Jelikož nárok na RP zakládá péče o nejmladší dítě v rodině, zkoumá se osobní a 

celodenní řádná péče pouze u tohoto dítěte. Podmínka celodenní péče o nejmladší dítě 

se považuje za splněnou, pokud rodič zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou. V praxi 

jde nejčastěji o jesle, mateřskou školu, chůvu či svěření do péče člena rodiny (např. 

babička dítěte). Pokud ovšem dítě zakládající nárok na RP navštěvuje jesle či mateřskou 

školu, je s ohledem na splnění podmínky celodenní osobní péče doba návštěvy zákonem 

omezena. V případě dětí do 2 let věku je doba jeho umístění omezena na 46 hodin 

měsíčně, pokud by rodič tuto dobu překročil o nárok na dávku RP by přišel. U dětí, 

jejichž věk překračuje 2 roky, se návštěva předškolních zařízení nesleduje. RP náleží 

také v případech, kdy dítě nedosáhlo 2 let věku a navštěvuje předškolní zařízení ze 

zdravotních důvodů (ať už v osobě dítěte nebo rodiče), v těchto případech je doba v 

předškolních zařízeních omezená na 4 hodiny denně, pro předškolní děti se zdravotním 

postižením se tato doba prodlužuje na max. 6 hodin denně.  

Obecně je pro výši RP určující výše DVZ pro stanovení peněžité pomoci 

v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte.126 RP 

může být čerpán až do výše, která odpovídá 70 % třicetinásobku DVZ, což je 

v současné době 32 640 Kč. Tím se zkracuje doba, po kterou je dávka čerpána na dobu 

6 měsíců. Odlišná úprava platí pro studenty, osoby samostatně výdělečně činné, které se 

nepřihlásily do nemocenského pojištění a pro osoby nezaměstnané, tyto osoby si mohou 

volit výši čerpání RP až do výše 7 600 Kč za kalendářní měsíc, čímž dojde ke zkrácení 

čerpání dávky nejdéle na 3 roky. Zákon upravuje 3 varianty, kdy rodič volí výši RP: do 

částky nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně, dále do částky převyšující 7 600 Kč měsíčně, 

pokud lze alespoň jednomu z rodičů stanovit ke dni narození nejmladšího dítěte 

v rodině 70 % třicetinásobku DVZ v částce převyšující 7 600 Kč po podmínkou, že 

zvolená výše RP nesmí přesáhnout 70 % třicetinásobku DVZ měsíčně nebo 1,5násobku 

                                                 
125 Ust. § 30b odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

126 BŘESKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora: s komentářem a příklady. 

Olomouc: ANAG, 2012, 223 s. ISBN 978-80-7263-739-3. 
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částek uvedených v předchozích dvou variantách v případě péče o vícerčata, 

s omezením výše 1,5násobku 70 % třicetinásobku DVZ měsíčně. Právo volby výše RP 

náleží tomu rodiči, který uplatnil nárok.  

Volba výše RP se provádí spolu s podáním žádosti o RP u příslušné krajské 

pobočky Úřadu práce. Již jednou učiněnou volbu může osoba, která podala žádost 

změnit. Změnu lze provést nejdříve po uplynutí 3 kalendářních měsíců po sobě 

jdoucích, po které byl RP vyplácen, a to i v případě, že v pobírání dávky došlo ke změně 

oprávněné osoby.127 Volbu výše RP lze provést i zpětně.  

S ohledem na skutečnost, že RP je možné pobírat jen na nejmladší dítě v rodině, 

nárok na RP zaniká narozením dítěte dalšího, a to i v případě, kdy ještě nebyla 

vyplacena celá částka.128 Nárok konkrétně zaniká posledním dnem kalendářního měsíce 

předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se nejmladším dítětem v rodině stalo 

jiné dítě.129 Zákon upravuje i další možnosti zániku nároku na RP, je jimi skutečnost, že 

dítě zakládající nárok na RP nebo rodič, který RP pobírá, je v ústavní péči 

zdravotnického zařízení, a to po dobu delší než 3 měsíce. Počátkem 4. kalendářního 

měsíce hospitalizace, již příspěvek nenáleží, s výjimkou těch situací, kdy rodič 

o hospitalizované dítě osobně celodenně a řádně pečuje.  

Jak již bylo uvedeno výše, RP náleží i jiným osobám než matce a otci dítěte, 

typicky jde o osvojitele a pěstouny. V případě osvojitelů nárok na rodičovský příspěvek 

vzniká od data nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení dítěte, předání dítěte do 

péče budoucího osvojitele a předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením.130 

V případě pěstounů platí předchozí věta obdobně. Pěstounskou péči dělíme na tzv. 

klasickou (dlouhodobou) pěstounskou péči a na tzv. profesionální (přechodnou) 

pěstounskou péči, a právě pro druhou zmíněnou skupinu nastává od 1.1.2018 změna. 

Profesionální pěstouni od tohoto data již nemají nárok na RP.  

Co se týká podpůrčí doby RP z podmínek nároku na RP (konkr. že rodič má nárok 

na RP nejdéle do 4 let věku dítěte), bývá mylně dovozováno, že výše podpůrčí doby 

                                                 
127 ŠTANGOVÁ, V., LANG, R. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, 233 s. ISBN 978-80-7380-700-9. 

128 Tj. 220 000 Kč, v případě vícerčat 330 000 Kč. 

129 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 

130 Peněžitá pomoc v mateřství: Rodičovský příspěvek. Praha: Úřad práce ČR, 2014, 12 s. ISBN 978-80-

87039-37-3. 
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jsou 4 roky. V tomto případě je nutné připomenout ust. § 196 zákoníku práce, které 

stanoví, že rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a 

otci od narození dítěte v rozsahu o jaký požádají, ne však déle, než dosáhne věku 3 

let.131 Po dosažení 3 let věku dítěte záleží tedy na dohodě rodiče a zaměstnavatele, jak 

bude tato situace dále řešena. Zda zaměstnavatel poskytne rodiči pracovní volno bez 

nároku na náhradu mzdy nebo dojde k ukončení pracovního poměru. Domnívám se, že 

úprava podpůrčí doby není zcela šťastná, v tom smyslu, že dochází k nesouladu mezi 

dvěma zákony, které upravují v tomto případě podobnou problematiku. S ohledem na 

výše zmíněné by se, dle mého názoru, měla délka rodičovské dovolené upravené 

v zákoníku práce prodloužit na 4 roky, aby korespondovala s délkou doby podpůrčí 

upravené v zákoně o státní sociální podpoře a tím došlo ke sjednocení právní úpravy.  

 

 

 

4.2.2. Pohřebné 

 

Pohřebné je dávka, jejímž účelem je přispět tomu, kdo vypravil jiné osobě pohřeb, 

na náklady s pohřbem spojené. Jedná se o dávku netestovanou, tedy nezávislou na výši 

příjmů rodiny.132 Aby vznikl nárok na pohřebné, musí být splněna podmínka trvalého 

pobytu na území České republiky jak u oprávněné osoby, tak u zemřelého133, zároveň 

může být oprávněnou osobou pouze osoba fyzická. Nárok tak nemůže vzniknout 

například ústavu, který vypravil zemřelému pohřeb, ale o příspěvek může žádat 

zaměstnanec ústavu, který fakticky pohřeb vypravil.  

Nárok na pohřebné má osoba, která pohřeb vypravila, nebo-li zajistila pohřbení 

zemřelého. Ovšem za podmínky, že jde o vypravení pohřbu dítěti, které bylo ke dni 

smrti nezaopatřené, nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte. 

Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení, co se rozumí pohřbením stanoví zvláštní 

zákon. Pohřbením se rozumí uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na 

                                                 
131 ŠTANGOVÁ, V., LANG, R. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, 233 s. ISBN 978-80-7380-700-9. 

132 Dávka byla do 30.9.1995 poskytována ze systému nemocenského pojištění. 

133 Splnění podmínky trvalého pobytu se nevyžaduje u dítěte, které se narodilo mrtvé. 
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pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu.134 Pohřebné náleží každé osobě, která 

pohřeb vypravila, a to i v situaci, kdy byl vypraven pohřeb pro více osob společně, 

například při autonehodách nebo požárech. Nárok na dávku může tedy uplatnit více 

osob, v těchto případech náleží pohřebné pouze osobě, které uplatnila nárok jako první.  

Osoba, která vypravila pohřeb, může svůj nárok vznést k příslušné krajské 

pobočce Úřadu práce. Příslušnost se v tomto případě řídí trvalým pobytem oprávněné 

osoby. Nutno dodat, že při posuzování vzniku nároku na dávku nemá vliv příbuzenský 

ani jiný vztah mezi oprávněnou osobou a zemřelým.  

Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou ve výši 5 000 Kč, jejímž účelem 

není uhradit náklady pohřbu v plné výši, jak si lidé mnohdy myslí, ale přispět na úhradu 

nákladů s pohřbem vzniklé. Forma pohřbu a výše vzniklých nákladů může být tedy 

různá a nemá na nárok na pohřebné vliv.135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

135 BŘESKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora: s komentářem a příklady. 

Olomouc: ANAG, 2012, 223 s. ISBN 978-80-7263-739-3. 
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5. Sociální zabezpečení rodin v systému sociální pomoci 

 

Sociální pomoc je třetím ze subsystémů sociálního zabezpečení, tvoří tzv. poslední 

záchrannou síť sociální ochrany pro osoby s příjmy nedosahujícími společensky uznané 

hranice (živobytí).136 Základem pro třetí pilíř sociální zabezpečení je článek 30 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má 

právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních 

podmínek.“137 Mezi základní životní podmínky řadíme potřeby biologické, psychické a 

sociální, což můžeme konkrétně vystihnout jako zajištění odpovídající výživy, oblečení, 

odpočinku a spánku, dále zajištění soběstačnosti a ekonomické jistoty, zdraví, bezpečí, 

jistoty lásky či zabezpečení sociální komunikace.138  

Sociální pomoc tak dopadá jen na omezenou skupinu osob. Jde o osoby, u nichž 

nastaly určité sociální události a u nichž nepostačuje pomoc ze systémů sociálního 

pojištění a státní sociální podpory. Další významnou charakteristikou je skutečnost, že 

financování je v drtivém množství případů prováděno transferem finančních prostředků 

ze státních rozpočtů. Zajímavé je, že systém sociální pomoci, jako jediný ze zmíněných 

systémů, předpokládá poskytnutí dotací ze státního rozpočtu i příspěvků od soukromých 

subjektů.  

Systém sociální pomoci lze rozdělit na dvě hlavní oblasti, a to podle toho, jaký 

zákon danou oblast upravuje. Dělíme ji na pomoc v hmotné nouzi, kterou upravuje 

zákon o pomoci v hmotné nouzi, a na sociální služby, které upravuje zákon o sociálních 

službách. Z tohoto členění budu vycházet v následujících odstavcích a kapitolách mé 

práce. Dalším okruhem, který do systému sociální pomoci zcela jistě patří, jsou dávky 

pro osoby se zdravotním postižením. Tomuto tématu se budu věnovat v závěru této 

kapitoly.  

První oblastí, kterou se pokusím představit, je pomoc v hmotné nouzi. Jak je již 

uvedeno výše, tuto oblast upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 

znění pozdějších předpisů. Dle MPSV se tento systém zakládá na myšlence, že každá 

                                                 
136 KOTOUS, J., ŠTEFKO, M. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 

ISBN 978-80-87439-08-1. 

137 Ust. čl. 30 odst. 2 usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součástí ústavního pořádku ČR. 

138 BECK, P. Zákon o pomoci v hmotné nouzi ; Zákon o životním a existenčním minimu. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, 315 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-977-9. 
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osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci 

vyhýbá.139 Účelem této oblasti je tak poskytnout pomoc osobám, jejichž příjmy jsou pod 

hranicí hmotné nouze, a tím jejich příjmy pozvednout nad tuto hranici. Dávky pomoci 

v hmotné nouzi tímto pomáhají řešit i sociální vyloučení osob, které jsou kvůli nízkým 

příjmům na okraji společnosti. Zákon neupravuje pouze finanční pomoc v podobě 

dávek, ale také ve svém ust. § 1 odst. 2 stanoví nárok každého na sociální poradenství. 

Sociální poradenství definuje zákon o sociálních službách jako poskytnutí informací, 

které přispívají k řešení nepříznivé situace osob, která je charakterizována nedostatkem 

peněžních i věcných prostředků k uspokojování základních životních potřeb.140  

Samotný pojem hmotná nouze není v českém právním řádu výslovně definován, 

i když s ním mnoho zákonů pracuje. S ohledem na myšlenku, na které je postaven 

zákon o pomoci v hmotné nouzi, lze tento pojem vystihnout jako sociální situaci osoby, 

jejíž charakteristikou je nedostatek finančních prostředků, které slouží k uspokojování 

jejích  potřeb, nebo-li částky na živobytí. Za osobu v hmotné nouzi se považuje osoba, 

jejíž příjem a příjem společně posuzovaných osob141 po odečtení přiměřených nákladů 

na bydlení nedosahuje částky živobytí nebo sice dosahuje částek živobytí, ale příjem 

nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a služeb, které souvisí 

s bydlením, přičemž si tento příjem nemůže vzhledem k jeho postavení či zdravotnímu 

stavu zvýšit. Dále se za osobu v hmotné nouzi považuje osoba, která dosahuje příjmů 

vyšších než částka na živobytí, ale hrozí ji vážná újma nebo se ocitla v určité těžké 

sociální situaci. V kontextu hmotného zabezpečení rodin s dětmi můžeme jako příklad 

těžké sociální situace uvést případ, kdy rodině vzniknou náklady, které souvisí 

s nákupem školních pomůcek pro své děti či při nákupu nezbytného ošacení. Tento 

systém tak na rozdíl od systému státní sociální podpory nečiní rozdíly mezi rodiny 

s nezaopatřenými dětmi a rodinami s dětmi „zaopatřenými“.  

Zákon také upravuje případy, na které pomoc v hmotné nouzi nedopadá. Obecně 

lze tyto případy popsat jako situace, kdy se osoba bez relevantního důvodu nesnaží 

svým vlastním přičiněním a svými vlastními silami zlepšit svou situaci či zanedbává 

svou funkci zákonného nástupce tím, že nedodržuje povinnou školní docházku svých 

                                                 
139 MPSV. Pomoc v hmotné nouzi [online]. [cit. 2018-07-17]. Dostupné z: https://mpsv.cz/cs/5 

140 BECK, P. Zákon o pomoci v hmotné nouzi ; Zákon o životním a existenčním minimu. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, 315 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-977-9. 

141 Okruh společně posuzovaných osob upravuje ust. § 4 zákona č. 110/2006 Sb.,  o životním a 

existenčním minimu, pokud zákon o pomoci v hmotné nouzi nestanoví jinak. 

https://mpsv.cz/cs/5
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dětí. Mohou nastat i případy, kdy osoba nesplňuje podmínky hmotné nouze, ale i tak 

může být považována za osobu v hmotné nouzi. Zákon v těchto případech dává 

možnost orgánu hmotné nouze142 zmírňovat tvrdost zákona, a to formou možnosti 

správního uvážení. Ovšem i tato možnost je omezena, a to, pokud osoba není 

považována za osobu v hmotné nouzi z důvodu výkonu zabezpečovací detence, trestu 

odnětí svobody či vzetí do vazby.  

Kdo je oprávněnou osobou se dělí podle druhu dávek, o které osoba žádá. Co se 

týká příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, splňuje podmínky pro vznik nároku 

osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu a zároveň má na území ČR 

bydliště, dále azylant, cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, a to dle Evropské 

sociální charty, občan členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po 

dobu delší než 3 měsíce či kterému nárok vyplývá z přímo použitelného předpisu 

Evropských společenství a jeho rodinný příslušník. Dalšími oprávněnými osobami jsou 

rodinní příslušníci občana členského státu EU, s podmínkou hlášení k pobytu na území 

ČR po dobu delší než 3 měsíce, dlouhodobě pobývající rezidenti v EU, kteří jsou 

zároveň nositeli povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR a jejich rodinní 

příslušníci. Pro dávku mimořádné okamžité pomoci je okruh oprávněných osob 

v některých případech ještě širší. Zahrnuje v sobě i osoby, kterým hrozí vážná újma na 

zdraví, kterou postihla mimořádná událost či osobě, která nedisponuje dostatečnými 

prostředky apod.143 

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a 

mimořádná okamžitá pomoc. Popisem těchto dávek se budu zabývat v dalších 

podkapitolách. 

Druhou oblastí, která tvoří systém sociální pomoci, jsou sociální služby, které jsou 

upraveny zákonem o sociální službách, konkrétně jde o zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1.1. 

2007. Primárním účelem této oblasti je poskytnutí bezplatného sociální poradenství, 

které má nastínit eventuality řešení nepříznivých sociálních situací, ale i naznačit, jak 

těmto situacím předcházet. Na základě poskytnutí tohoto poradenství by měla být osoba 

schopna své problémy řešit sama a vlastními silami. Sociální poradenství by mělo být 

                                                 
142 Tj. Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

143 Podrobněji viz ust. § 36 odst. 1 ve spojení s ust. § 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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dostupné každému. Pokud by udělení sociálního poradenství nepostačovalo, subsidiárně 

nastupují sociální služby.  

Sociální služby by měly být individualizované potřebám každého jedince, který 

potřebuje pomoc. Zároveň je klíčové, aby byl kladen důraz na zachování lidských práv 

a základních svobod a také na respektování lidské důstojnosti. Tento systém z velké 

části pokrývá potřeby osob, které jsou v pokročilém věku či ve špatném zdravotním 

stavu, a tak potřebují pomoc i v běžným každodenních činnostech jako je například 

hygiena. V těchto případech je dle mého názoru obzvláště důležité, aby poskytovatelé 

zachovávali profesionální přístup ke svým klientům a chovali se k nim důstojně. Při 

poskytování sociálních služeb se můžou objevit případy, kdy je nutné pro bezpečnost 

klienta (příjemce sociálních služeb) omezit jeho pohyb, a tím zasáhnout do jeho ústavně 

zaručené osoby pohybu. Jelikož jde o významný zásah do lidských práv a svobod zákon 

a sociálních službách upravuje opatření omezující pohyb osob a jeho podmínky, a to ve 

svém § 89. K užití těchto opatření lze přistoupit pouze jako k řešení ultima ratio, a to až 

v situacích, kdy už byla neúspěšně vyčerpána jiná možná opatření, jejichž účelem je 

zabránění jednání osobě, která ohrožuje své zdraví a život či zdraví a život jiných. 

S těmito opatřeními musí vyslovit souhlas ošetřující lékař dané osoby a v případě 

nezletilých musí být o použití neprodleně zpraven zákonný zástupce či osoba, které byl 

nezletilý svěřen do péče. Jako další zárukou zákonnosti užití opatření omezující pohyb 

osob je povinnost poskytovatele vést jejich evidenci.  

Problematikou služeb sociální péče se zaměřením na zdravotně postižené osoby se 

zabýval i Ústavní soud. Konkrétně se zaměřoval na právo na dostupnost služeb sociální 

péče, kdy judikoval, že osoby se zdravotním postižením nacházející se v nepříznivé 

sociální situaci mají veřejné subjektivní právo na dostupnosti vhodných služeb sociální 

péče.144 Přičemž obsah tohoto práva tvoří zajištění dostupnosti služby, která je 

přiměřená zdravotnímu stavu konkrétní osoby, nikoliv zajištění sociální péče v podobě 

podle přání dotčené osoby.  

Velmi důležitou úlohu v oblasti sociálních služeb zastává sociální pracovník. 

Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně 

řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, 

                                                 
144 Nález Ústavního soudu ze dne 23. ledna 2018, sp. zn. I. ÚS 2637/17 [online]. [cit. 2018-08-13]. 

Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=100809&pos=1&cnt=1&typ=result 

 

https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=100809&pos=1&cnt=1&typ=result
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sociálně právní poradenství.....145 Nejde tedy o poskytovatele sociálních služeb, ale o 

osobu, která sociální služby koordinuje, vyhledává klienty nebo poskytuje poradenské 

služby. Zákon o sociálních službách stanoví podmínky pro výkon tohoto povolání, a to 

podmínku plné svéprávnosti, bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti. Jak je 

zmíněno výše, sociální pracovník vykonává mj. sociální šetření, velmi často se 

setkáváme s případy, kdy sociální pracovníci navštěvují sociálně problematické rodiny, 

které mnohdy zanedbávají péči o své děti a jsou nuceni navrhnout odebrání těchto dětí. 

Tato práce je tedy velmi psychicky náročná, a proto bych jako další podmínku výkonu 

této práce uvedla psychickou odolnost. I když si uvědomuji, že z praktického hlediska je 

až nemožné stanovit spolehlivý způsob zjištění schopnosti čelit psychickému nátlaku a 

také stanovit její hranice.  

V oblasti sociálních služeb nevystupují jen již výše zmínění sociální pracovníci, 

ale také neméně důležití jsou tzv. pracovníci v sociálních službách, ale i zdravotničtí a 

pedagogičtí pracovníci.  

 

 

5.1. Životní a existenční minimum 

 

Instituty životního a existenčního minima jsou upraveny zákonem č. 110/2006 

Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

v českém právním řádu zastává tzv. kriteriální funkci, což znamená, že upravuje 

stanovení částek životního i existenčního minima, ale také započitatelné i 

nezapočitatelné příjmy a v neposlední řadě i okruh společně posuzovaných osob. Jde 

tedy o jakýsi návod jak pomocí částek životního a existenčního minima určit nárok a 

výši konkrétních sociálních dávek. Zákon neupravuje jednotlivé dávky, které mají 

pomoci osobám s příjmy nižšími něž stanovené částky, ale instituty v něm obsažené 

jsou využívány zejména v systému dávek pomoci v hmotné nouzi, kdy je životní 

minimum kritériem pro určení hmotné nouze, ale také v dalších systémech, jako je 

státní sociální podpora či dávky pro osoby se zdravotním postižením. Pro oblast státní 

                                                 
145 Ust. § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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sociální podpory je životním minimum důležitým kritériem pro posouzení nároku na 

dávky testované, čili pro dávky závislé na výši příjmu.146  

Životní minimum můžeme charakterizovat jako minimální hranici příjmů pro 

zabezpečení základních životních podmínek, tj. zajištění odpovídající výživy, hygieny, 

oblečení apod.147 Existenční minimum je také minimální částka nutná pro zabezpečení 

základních životních potřeb, ovšem jen na úrovni přežití. Jde tedy o nejmenší možnou 

částku, která má zajistit zabezpečení těch nejzákladnějších životních potřeb. Oba dva 

zmíněné instituty v sobě nezahrnují náklady na bydlení148, může se tedy zdát, že zákon 

o životním a existenčním minimu nepovažuje náklady na bydlení, respektive zajištění 

bydlení, za zabezpečení základních životních potřeb. Dle mého názoru tomu tak ale 

není a zákonodárce pouze správně kategorii částek na bydlení ze zákona vyčlenil, a to 

z důvodu odlišných nákladů na bydlení v rámci republiky, kdy v Praze a v jiných 

velkých městech a jejich okolí jsou náklady na bydlení znatelně vyšší než v jiných 

částech. Pokud by se do životního a existenčního minima zahrnovaly a náklady na 

bydlení, mohlo by dojít k situaci, kdy v různých částech státu by byly částky pro 

jednotlivé osoby odlišné.  

Pokud není osoba posuzována samostatně, výše částek životního minima je 

odstupňována podle pořadí společně posuzovaných osob. Jako první v pořadí se 

posuzují osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, až poté osoby, které naopak jsou 

nezaopatřenými dětmi. Dalším kritériem pro posouzení je věk, který se posuzuje 

v rámci každé výše nastíněné skupiny, kdy se pořadí stanoví od nejstarší po nejmladší 

osobu. Rozhodující pro stanovení částek životního minima je věk, kterého osoba 

dosáhne v kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno.149 Měsíční 

částka životního minima jednotlivce činí 3 410 Kč měsíčně, v případě společně 

posuzovaných osob činí 3 140 Kč pro prvně posuzovanou osobu, dále pro osobu, která 

je posuzována jako druhá nebo další v pořadí měsíčně činí 2 830 Kč, 2 450 Kč, 2 140 

Kč, 1 740 Kč, přičemž jsou v tomto členění zohledněna kritéria nezaopatřenosti a věku. 

Výše existenčního minima osoby je stanovena jednotnou částkou ve výši 2 200 Kč, kdy 

                                                 
146 Podrobněji se touto problematikou zabývám v kapitole 4 této práce. 

147 BECK, P. Zákon o pomoci v hmotné nouzi ; Zákon o životním a existenčním minimu. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, 315 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-977-9. 

148 Tj. nájem, služby, úhrada nákladů za dodávku energií apod. 

149 Ust. § 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 
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existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního 

důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.150  

Nutno podotknout, že zákon o životním a existenčním minimu ve svém ust. § 9 

upravuje tzv. valorizační formuli. Tím dává vládě možnost svým nařízením zvýšit jak 

částku životního, tak existenčního minima, a to v návaznosti na skutečný růst nákladů 

na výživu a na úhradu nákladů ostatních základních životních potřeb. Dle mého názoru 

jde o velmi vhodné ustanovení, které předmětný zákon činí jistým způsobem 

flexibilnější. V tom smyslu, že pokud by došlo k výrazné změně výše zmíněných 

nákladů, bude mnohem jednodušší a rychlejší upravit částky životního i existenčního 

minima dle skutečných potřeb obyvatel nařízením vlády, než změnou zákona, která by 

byla jistě obsahově i časově náročnější. 

 

5.2. Dávky pomoci v hmotné nouzi 

5.2.1. Příspěvek na živobytí 

 

Příspěvek na živobytí je základní dávkou systému pomoci v hmotné nouzi, jejímž 

účelem je přispět na úhradu potřeb osoby či společně posuzovaných osob na úrovni 

zabezpečující její základní životní potřeby. Jedná se o dávku opakující se, která je 

charakteristická svou obligatorností, neboli nárokovostí.151 V praxi to znamená, že 

postačí splnění podmínek nároku na tuto dávku a podání žádosti, aby orgán pomoci 

v hmotné nouzi dávku přiznal. Jak jsem již uváděla výše, pro systém pomoci v hmotné 

nouzi je typické užívání správního uvážení. Jedná se sice o dávku nárokovou, ale orgán 

pomoci v hmotné nouzi pro posouzení, zda je osoba v hmotné nouzi nebo zda si osoba 

může zvýšit příjem vlastním přičiněním, využívá správního uvážení, které může vést 

k situacím, kdy je na první pohled zřejmé, že nárok na dávku daná osoba má, ale ve 

výsledku jí přiznána nebude. Domnívám se, že právě možnost využití správního uvážení 

je velmi vhodná a slouží jako prevence proti zneužívání příspěvku na živobytí, ale i 

dalších dávek pomoci v hmotné nouzi. Zároveň, dle mého názoru jistým způsobem činí 

z příspěvku na živobytí dávku fakultativní.  

                                                 
150 Ust. § 5 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 

151 BECK, P. Zákon o pomoci v hmotné nouzi ; Zákon o životním a existenčním minimu. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, 315 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-977-9. 
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Podmínky vzniku nároku na dávku upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi, a to 

konkrétně ve svých ustanoveních § 21 až 29. Obecně lze říci, že pro vznik nároku na 

dávku musí u osoby v hmotné nouzi dojít k citelnému poklesu příjmu, a to tak, že 

nedosahuje částky živobytí.152 Výše částky živobytí se odvíjí od životního a 

existenčního minima a stanoví se pro každou osobu samostatně, kdy se zohlední její 

potřeby, snaha a možnosti svou situaci změnit. Za účelem zkoumání vzniku nároku na 

dávku se zohledňují příjmy tzv. společně posuzovaných osob. Pokud by nastala situace, 

kdy by podmínky nároku na příspěvek na živobytí splňovalo více z těchto osob, dávka 

náleží pouze jedné z nich. Komu bude dávka vyplacena záleží na dohodě společně 

posuzovaných osob, pokud by k takové dohodě nedošlo, určí tuto osobu orgán pomoci 

v hmotné nouzi.  

Výše dávky je stanovena jako doplatek rozdílu mezi skutečným příjmem osoby, či 

osob společně posuzovaných, a částkou živobytí, přičemž se příjem snižuje o přiměřené 

náklady na bydlení.153 V některých případech může být příspěvek na živobytí navýšen, 

jedná se o případy osob, které jsou závislé na dietní stravě, či osob, které projevují 

snahu zvýšit příjem vlastní prací, využitím majetku či uplatněním nároků a pohledávek. 

Dále může dojít k mimořádnému navýšení v případech, kdy má příspěvek na živobytí 

krýt neplacené výživné.  

 

5.2.2. Doplatek na bydlení 

 

Doplatek na bydlení je další dávkou pomoci v hmotné nouzi, je jakýmsi doplňkem 

k dávce státní sociální podpory, příspěvku na bydlení. Doplatek na bydlení má doplatit 

osobě, která je v hmotné nouzi její příjem do částky živobytí, v případech, kdy tento 

příjem nedosahuje částky na živobytí po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení.154 

Doplatek na bydlení může být oproti příspěvku na bydlení poskytován pro různé typy 

bydlení, které příspěvek na bydlení nepokrývá, jedná se například o ubytovací zařízení, 

                                                 
152 ŠTANGOVÁ, V., LANG, R. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, 233 s. ISBN 978-80-7380-700-9. 

153 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P., a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 

154 Ibid.  
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pobytovou sociální službu nebo o stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci, toto vše 

za podmínky, že ho užívá vlastník.155  

I v tomto případě se jedná o dávku obligatorní neboli nárokovou156, která je 

limitována svým účelovým určením. Doplatek na bydlení lze užít pouze na úhradu 

nákladů na bydlení, tj. nájem, služby či úhrady energií.  

Nárok na dávku má vlastník nebo nájemce bytu, který zároveň byt užívá a který je 

uznán za osobu v hmotné nouzi. Zákon uvádí podmínku vzniku nároku na doplatek na 

bydlení přiznáním nároku na příspěvek na živobytí a na dávku příspěvku na bydlení ze 

systému státní sociální podpory. Dle mého názoru se v této kaskádovité struktuře 

zmíněným dávek projevuje charakter systému sociální pomoci coby „poslední 

záchranné sítě“. I když v ojedinělých případech, s přihlédnutím k celkovým sociálním a 

majetkovým poměrům, lze doplatek na bydlení přiznat i osobě, která nesplňuje 

podmínky pro vznik nároku na příspěvek na živobytí, a to z důvodu vyšších příjmů, 

konkrétně jde o příjmy vyšší než částka živobytí, ale zároveň nižší než 1,3násobek této 

částky. Mohou se objevit případy, kdy má osoba tendenci doplatek na bydlení jistým 

způsobem zneužívat, v tom smyslu, že odmítne bez vážného důvodu nabídku levnějšího 

přiměřeného bydlení, které ji nabídla obec, v níž má osoba trvalý pobyt, v těchto 

případech nárok na dávku nevznikne. Domnívám se, že v těchto situacích dané osoby 

dávají přednost bydlení na vyšší úrovni před možností zajištění bydlení, což je 

základním účelem této dávky, a proto je tato zákonná limitace více než vhodná. Zánik 

nároku na doplatek na bydlení z důvodu odmítnutí jiného bydlení se nevztahuje na 

osoby starší 65 let a poživatele starobního důchodu.  

Výše doplatku na bydlení činí rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na 

bydlení, které připadají na kalendářní měsíc, sníženou o příspěvek na bydlení, a 

částkou, o kterou příjem převyšuje částku živobytí.157 Doba, po kterou náleží doplatek 

na bydlení je omezena, a to podpůrčí dobou 84 kalendářních měsíců v období 10 

kalendářních let. Toto omezení však neplatí pro zdravotně postižené osoby a pro osoby, 

jejichž věk přesahuje 70 let věku.  

Závěrem této podkapitoly bych se chtěla zmínit o novele zákona o pomoci 

v hmotné nouzi, jde o novelu č. 98/2017 Sb., která mj. stanovila, že nárok na doplatek 

                                                 
155 BECK, P. Zákon o pomoci v hmotné nouzi ; Zákon o životním a existenčním minimu. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, 315 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-977-9. 

156 V případech, kdy se užije správního uvážení se dávka mění na fakultativní, nenárokovou. 

157 Ust. § 35 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
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nevznikne, pokud se nemovitost nachází v oblasti se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů, vyhlášené opatřením obecné povahy. Domnívám se, že prvotní úmysl 

zákonodárce, který ho vedl k zavedení této zákonné úpravy, je ušlechtilý, jelikož se 

těmito prostředky snaží bojovat proti sociálně nežádoucím jevům, a tím pozvednout 

sociální situaci na vyšší úroveň. Bohužel se obávám, že tento návrh řešení bude mít 

zcela opačný efekt. Obyvatelé, které žijí na území s výskytem sociálně nežádoucích 

jevů, jsou většinou osoby, kterým by vznikl nárok na doplatek na bydlení, z důvodu 

hmotné nouze. Pokud jim ovšem nárok z důvodu pobytu v těchto oblastech na dávku 

nevznikne, může docházet k případům, kdy se těmto osobám ještě více sníží životní 

úroveň a bude docházet ještě k většímu poklesu jejich sociální postavení. Tato úprava 

tak ve výsledku může vést k popírání smyslu a účelu zákona o pomoci v hmotné nouze, 

konkrétně zajištění sociálních potřeb a zabránění sociálnímu vyloučení.  

 

5.2.3. Mimořádná okamžitá pomoc 

 

Poslední dávku pomoci v hmotné nouzi představuje mimořádná okamžitá pomoc. 

Jde o dávku, na rozdíl od dvou výše představených, jednorázovou a fakultativní. Nárok 

tedy vznikne dnem, kdy dojde k jejímu přiznání ze strany orgánu pomoci v hmotné 

nouzi. I když jde o dávku fakultativní, existuje jedna výjimka, která se z tohoto pravidla 

vymyká a je dávkou obligatorní, tedy nárokovou. Jde o případy, kdy je mimořádná 

okamžitá pomoc poskytnuta z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví.  

Obecně lze uvést čtyři důvody, za kterých může být přiznána dávka mimořádné 

okamžité pomoci. Prvním z nich je situace, kdy osobu postihla mimořádná vážná 

událost, druhým nedostatek prostředků k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, 

třetím hrozící sociální vyloučení a posledním je, již zmíněný důvod, a to hrozba vážné 

újmy na zdraví.  

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která byla postižena 

mimořádnou vážnou událostí, a to i když není v hmotné nouzi a její poměry ji 

nedovolují následky této události vyřešit vlastními silami. Výše dávky v tomto případě 

činí patnáctinásobek částky životního minima jednotlivce. Přiznaná výše dávky je 

závislá na příjmové a majetkové situaci osoby.  

Dávku lze také poskytnout osobě, která není v hmotné nouzi, ale nemá dostatek 

prostředků k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. Díky tomuto mohou rodiny 
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s nezaopatřenými dětmi získat příspěvek na úhradu odůvodněných nákladů, které 

souvisí se vzděláním nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte. Jako podmínka 

přiznání této dávky je úhrada odůvodněných nákladů, dle mého názoru mezi tyto 

náklady můžeme zařadit psací potřeby, vzdělávací pomůcky včetně učebnic, ale i 

nezbytné ošacení či pomůcky pro zájmovou činnost jako jsou například sportovní 

potřeby či potřeby pro výtvarnou činnost. Součet dávek ovšem nesmí překročit 

desetinásobek částky životního minima v kalendářním roce.  

Z důvodu ohrožení sociálním vyloučením lze dávku přiznat i osobám, které sice 

nesplňují podmínku hmotné nouze, ale ocitly se v situaci, kdy ji nedokážou úspěšně 

vyřešit svépomocí. Jde zejména o případy skončení pěstounské péče po dosažení 

zletilosti či po propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní výchovy. V těchto 

situacích lze poskytnout dávku ve výši 1 000 Kč, kdy součet dávek poskytnutých 

v kalendářním roce nesmí být vyšší než čtyřnásobek životního minima jednotlivce, což 

představuje 13 640 Kč.158 

Dávka z důvodu hrozící vážné újmy na zdraví je limitována výší existenčního 

minima, v případě nezaopatřeného dítěte výší minima životního. Nárok má rovněž 

osoba, která nesplnila podmínky hmotné nouze.  

 

5.3. Sociální služby 

5.3.1. Příspěvek na péči  

 

Příspěvek na péči je upraven v zákoně o sociálních službách, konkrétně v zákoně 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je 

příspěvek na péči jedinou dávkou, kterou tento zákon upravuje. Účelem dávky je 

poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu osobě, která je závislá na pomoci 

jiné osoby. Příjemce příspěvku pak sám rozhodne, které služby jsou pro něj vhodné a na 

které příspěvek použije. Domnívám se, že možnost volby ze strany příjemce je velmi 

vhodná a žádoucí, jelikož každý člověk dává přednost jinému druhu péče, ale i místu, 

kde se mu bude pomoc poskytovat. Každý se tak může rozhodnout, zda chce být 

                                                 
158 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P., a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 
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opečováván poblíž místa svého bydliště, kde má své známé, kteří ho budou moci chodit 

navštěvovat, nebo zda se naopak chce uchýlit do míst vzdálenějších. Dále se může 

rozhodnout, zda bude využívat služby v podobě pečovatelky, která bude docházet do 

bydliště příjemce nebo zda chce využít služeb jiného zařízení, které nabízí možnost 

bydlení.  

To, jak moc je konkrétní osoba závislá na pomoci jiné osoby, je rozděleno do čtyř 

stupňů. Jde o lehkou závislost, středně těžkou závislost, těžkou závislost a úplnou 

závislost. Pro určení míry závislosti zákon stanoví výčet základních životních potřeb 

(činností). Podle toho, jestli osoba danou činnost ovládá či ne, je osoba zařazena do 

příslušného stupně závislosti. Pro osoby mladší 18 let je stanovena speciální úprava, 

která se od té obecné liší počtem činností, které jsou nutné pro zařazení do určité 

skupiny závislosti. S ohledem na téma mé práce se zaměřím právě na speciální úpravu, 

tedy na úpravu pro osoby mladší 18 let. Osoba mladší 18 let se z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu považuje za závislou na pomoci jiné osoby v I. stupni 

(lehká závislost) pokud není schopna zvládat 3 činnosti, v II. stupni (středně těžká 

závislost) pokud není schopna zvládat 4 nebo 5 činností, ve III. stupni (těžká závislost) 

pokud není schopna zvládat 6 nebo 7 činností a ve IV. stupni (úplná závislost) pokud 

není schopna zvládat 8 nebo 9 činností. Dalším rozdílem oproti speciální a obecné 

úpravě je míra péče ze strany jiné osoby, pro osoby mladší 18 let je vyžadována 

každodenní mimořádná péče jiné osoby, naopak pro osoby starší 18 let je vyžadována 

pouze každodenní pomoc, dohled nebo péče jiné osoby.159 Dále z výčtu základních 

životních potřeb u osob mladších 18 let vypadlo posuzování schopnosti zvládat péči 

o domácnost.  

Míra závislosti se stanoví na základě lékařské zprávy, kterou vystaví lékař OSSZ, 

který zhodnotí zdravotní stav žadatele o příspěvek. Zároveň se posuzuje žadatelova 

schopnost samostatného života ve svém přirozeném prostředí, což se provádí pomocí 

sociálního šetření. Sociální šetření provádí sociální pracovník krajské pobočky Úřadu 

práce. 

Důležité je připomenout, že při posuzování míry závislosti u osob mladších 18 let 

se nepřihlíží k potřebě péče, kterou vyžadují vrstevníci stejného věku, které jsou na 

stejném stupni biopsychosociálního vývoje, ale přihlíží se pouze k té péči, která svým 

                                                 
159 Ust. § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě 

téhož věku.160 

Výše příspěvku na péči je také pro osoby mladší 18 let odlišná, a je stanovena 

v rozmezí 3 300 Kč měsíčně pro lehkou závislost – 13 200 Kč měsíčně pro úplnou 

závislost.161 Zákon dává možnost zvyšování příspěvku, a to o částku 2 000 Kč měsíčně, 

pokud je příjem oprávněné osoby nižší než dvojnásobek částky životního minima. 

Možnost zvýšení je však omezena, a to například na nezaopatřené děti, kterým náleží 

příspěvek či rodiči, který pečuje o nezaopatření dítě do 18 let věku.  

Pokud byl příjemce dávky hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, za tuto dobu 

se příspěvek na péči nevyplácí. K nevyplácení příspěvku na péči z důvodu poskytování 

zdravotní péče se Nejvyšší správní soud vyjádřil takto: Příspěvek na péči z důvodu 

splnění podmínky v § 14a odst. 1 větě první zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, nelze vyplatit, pokud v průběhu pobytu v ústavu, který trval po celý kalendářní 

měsíc, byla osoba, jíž byla poskytována zdravotní péče, propuštěna na propustku do 

domácí péče, aniž by však byla propuštěna z ústavu.162 

 

5.3.2. Sociální služby a jejich členění 

 

Sociální služby jsou upraveny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, který mj. zahrnuje úpravu jejich kategorizace a forem. Tyto 

dvě oblasti se nyní pokusím představit.  

Sociální služby lze rozdělit na 3 obory, a to na sociální poradenství, služby 

sociální péče a služby sociální prevence. Rovněž formy, ve kterých dochází 

k poskytování sociálních služeb, lze rozdělit na 3 podkategorie, a to na pobytové, 

ambulantní a terénní. Dělícím kritériem forem sociálních služeb je místo, kde je daná 

služba poskytována a zda je s ní spojeno ubytování. Pobytové služby jsou tedy služby 

spojené s ubytováním a jsou poskytovány v zařízením sociálních služeb, naproti tomu 

                                                 
160 Ust. § 10 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

161 Pro porovnání u osob starších 18 let se výše příspěvku pohybuje v rozmezí 880 Kč – 13 200 Kč 

měsíčně. 

162 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. listopadu 2011, sp.zn. 3 Ads 145/2011-54 [online]. 

[cit. 2018-08-13]. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0145_3Ads_110_20111129085558_prevedeno.pdf 

 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0145_3Ads_110_20111129085558_prevedeno.pdf
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služby ambulantní nejsou spojeny s ubytováním, ale spočívají v doprovázení nebo 

dopravování osoby do zařízení sociálních služeb a poslední zmíněná forma, služby 

terénní se poskytují osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí. Domnívám se, že 

mezi výše zmíněnými formami je vztah subsidiarity, kdy se nejprve zkoumá, zda 

v daném případě postačí terénní forma sociálních služeb, poté forma ambulantní a až 

jako poslední možnost forma pobytová. Terénní forma poskytování sociálních služeb je, 

dle mého názoru, nejmenším zásahem do běžného chodu života dané osoby, jelikož 

pracovník sociálních služeb ji přímo navštíví v jejím domově. Osoba tak může péči jí 

poskytovanou ze strany pracovníka sociálních služeb pokládat za běžnou návštěvu, 

která je součástí jejího života. Výhoda terénní formy sociálních služeb se projevuje 

v případech ošetřování dětí, kdy je, dle mého názoru, mnohem méně stresující 

poskytování sociálních služeb v jejich domově.  

Sociální poradenství je rozděleno na základní a odborné. Rozdíl mezi oběma 

kategoriemi spočívá v míře konkrétnosti poskytované informace, kdy základní 

poradenství tkví v udělování obecných informací, které mají přispívat k řešení 

nepříznivé sociální situace, přičemž zákon stanoví povinnost poskytovatelů sociálních 

služeb tuto pomoc zajistit. Naproti tomu odborné sociální poradenství je zaměřeno na 

konkrétní skupiny osob, které jsou spojeny obdobným problémem. Může se jednat o 

manželské a rodinné poradny, o poradny pro seniory či o poradny pro osoby se 

zdravotním postižením.  

Zákon o sociálních službách stanoví, že každý má právo na poskytování služeb 

sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.163 Cílem služeb sociální péče je 

poskytnout osobám pomoc, která zajišťuje jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a 

zároveň jim umožnit žít v jejich přirozeném sociálním prostředí a zapojit je do běžného 

společenského života. Pokud by zdravotní či psychický stav osobě nedovoloval zůstat 

ve svém domově, cíl sociální péče se pozmění na zajištění důstojného prostředí a 

zacházení. Mezi výčtem služeb sociální péče nalezneme všechny tři formy sociálních 

služeb, je to například osobní asistence, pečovatelská služba, centra denních služeb, 

domovy se zvláštním režimem atp.  

Cíl služeb sociální prevence zákon definuje takto: napomáhat osobám k překonání 

jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením 

                                                 
163 Ust. § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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nežádoucích společenských jevů.164 Služby sociální prevence pomáhají předcházet 

sociálnímu vyloučení osob. Jde zejména o osoby, které se ocitly v nelehké životní 

situaci, jsou ohroženy svými životními návyky či žijí v potenciálně nebezpečném 

prostředí, kde jsou ohroženy například trestnou činností jiné osoby. Jako příklad služeb 

sociální prevence uvádím ranou péči, azylové domy, domy na půli cesty či sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

Dle mého názoru je důležité připomenout, že výčet sociálních služeb, ať už jde o 

sociální poradenství, služby sociální péče či prevence, je taxativní. Tím je velmi 

omezena flexibilita zákona o sociálních službách, v tom smyslu, že nedokáže rychle 

reagovat na nastalou situaci a do výčtu zařadit další sociální službu.  

 

5.4. Dávky poskytované zdravotně postiženým osobám 

 

Bohužel i v rodinách s dětmi se v dnešní době čím dál častěji setkáváme s dítětem, 

které je zdravotně postižené. I proto zákon, který tuto oblast upravuje,165 obsahuje 

zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem. Konkrétně se jedná o problematiku rozhodování 

o nároku na dávku v případech, kdy je oprávněnou osobou dítě.166 V tomto případě je 

stanovena povinnost sledovat dosažení nejlepšího zájmu dítěte.  

Zákon upravuje pouze dva druhy dávek, a to příspěvek na mobilitu a příspěvek na 

zvláštní pomůcku167, které jsou určeny osobám se zdravotním postižením ke zmírnění 

důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování.168  

První dávkou, kterou se pokusím představit je příspěvek na mobilitu. Nárok na 

příspěvek má osoba, která trpí poruchou pohybového aparátu, kterou je snížena její 

možnost mobility či orientace a zároveň se dopravuje nebo je dopravována. Podmínka 

dopravy či dopravování je ještě doplněna předpokladem, že se osoba dopravuje 

opakovaně v kalendářním měsíci, a to za úplatu. Dále je zde další předpoklad, a to že 

                                                 
164 Ust. § 53 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

165 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů. 

166 Viz část I, čl. 1 sdělení č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte. 

167 Předchozí právní úprava znala celkem 9 různých dávek. 

168 Ust. § 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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osobě nejsou zároveň poskytovány pobytové sociální služby. Splnění výše uvedených 

podmínek prokazuje žadatel vydáním čestného prohlášení.  

Výše dávky je stanovena pevnou částkou ve výši 550 Kč. Domnívám se, že 

s ohledem na cenu pohonných hmot není stanovená výše příspěvku pro rodiny s dětmi 

dostačující, a to zejména v případech, kdy je dítě každodenně dopravováno do 

některého ze zařízení sociálních služeb. Pro rodiny s dětmi je obecně velmi finančně 

zatěžující zajišťovat péči o zdravotně postižené dítě, a tak příspěvek na mobilitu může 

být jedním s jediných zdrojů na dopravu. Ad absudrum se může stát, že rodiny raději 

budou volit pobytové sociální služby, například domovy pro zdravotně postižené, než, 

aby dítě zůstalo v domácím prostředí, jelikož nebudou mít dostatek prostředků 

k zajištění každodenní dopravy dítěte.  

Druhou, a zároveň poslední, dávkou pro zdravotně postižené osoby je příspěvek 

na zvláštní pomůcku. Tato dávka zahrnuje velký rozsah pomůcek, které je možné jejím 

prostřednictvím financovat. Nárok na tento příspěvek mají osoby s těžkou vadou 

nosného a pohybového ústrojí, ale i s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením.169 

V tomto případě jde o dávku jednorázovou, která nabízí možnost opakování, za 

podmínky, že od prvního poskytnutí již uplynula nějaká doba, např. u příspěvku na 

pořízení motorového vozidla je možné znovuposkytnutí po uplynutí 84 kalendářních 

měsíců.170 

Výši příspěvku na zvláštní pomůcku upravuje ust. § 10 zákona o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením, přičemž zákon zřejmě vychází z předpokladu, 

že pokud je osoba se zdravotním postižením movitější, je na místě, aby si pomůcku 

pořídila sama, a nikoli z veřejných prostředků.171 Obecně je stanoveno, že se na 

financování má podílet osoba z 10 % ceny zvláštní pomůcky, nejméně ale 1 000 Kč. 

Horní hranice příspěvku je stanovena částkou 350 000 Kč, resp. 400 000 Kč, pokud jde 

o financování šikmé zvedací plošiny či svislé zdvihací plošiny. Absolutní výše součtu 

vyplacených příspěvků jedné osobě v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích je 

stanovena ve výši 800 000 Kč, resp. 850 000 Kč, pokud byla pořizována šikmá zvedací 

                                                 
169 V příloze zákona jsou pak uvedena postižení, která odůvodňují přiznání příspěvku, ale také zdravotní 

stavy, které vylučují jeho přiznání. 

170 Ust. § 9 odst. 11 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve 

znění pozdějších předpisů. 

171 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P., a kol. . Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 
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plošina či svislá zdvihací plošina. Dle mého názoru je u této dávky výše příspěvku 

adekvátní k potřebám osob se zdravotním postižením.  
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6. Pomoc rodinám vykonávajícím pěstounskou péči 

 

Oblast dávek, které mají zajistit hmotné zabezpečení pěstounských rodin, 

upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů.172 Dalším důležitý předpisem, který upravuje pěstounskou péči jako takovou, 

čili nejde již o hmotné zabezpečení, je občanský zákoník.173  

Pěstounství řadí občanský zákoník mezi „jiné formy péče o dítě“ a stanoví 

možnost svěření dítěte do osobní péče pěstounovi, pokud nemůže žádný z rodičů ani 

poručník o dítě osobně pečovat. Zároveň upravuje přednost pěstounské péče před 

ústavní výchovou, kdy tato má být využívána jako poslední možnost zajištění péče o 

dítě. Pěstounská péče tedy představuje alternativu k ústavní péči, kdy se počet dětí 

umisťovaných do ústavů má co nejvíce snížit. K tomuto názoru se přiklání i Ústavní 

soud, který ve svém nálezu I. ÚS 1764/16 zdůraznil, že svěření dítěte do péče jiné osoby 

musí mít přednost před péčí nerodinnou, zajišťovanou v ústavech nebo v jiných 

zařízeních ústavního typu.174 Dle mého názoru je myšlenka snížení počtu dětí 

v ústavech správná a žádoucí. Celý systém zabezpečení rodin, zejména systém sociální 

pomoci, dává důraz na poskytování péče v přirozeném sociálním prostředí osoby. 

V oblasti náhradní rodinné péče je prosazování této myšlenky také velmi vhodné, a to 

zejména s přihlédnutím k potřebám dětí. I když pěstounská péče nepředstavuje v plné 

míře přirozené prostředí, jelikož se dítě ocitne u lidí, které do té doby neznalo, ale i tak 

se umisťování dětí do pěstounských rodin, ve srovnání s ústavní výchovou, daleko více 

blíží přirozenému sociálnímu prostředí dítěte. V pěstounských rodinách je 

uspokojována i potřeba lásky či porozumění a další potřeby dítěte, které jsou 

v normálních rodinách běžné, což v ústavech, kde je mnohem více dětí, mnohdy možné 

není. Zároveň si dítě osvojí základní návyky a vzorce chování, které užije i v jeho 

budoucím dospělém životě při zakládání svých vlastních rodin.  

Nárok na dávky pěstounské péče má pouze oprávněná fyzická osoba. Kdo je 

osobou oprávněnou stanoví § 47o zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Pro vznik 

                                                 
172 Tato oblast byla vyčleněna ze zákona o státní sociální podpoře zákonem č. 401/2012 Sb., s účinností 

od 1.1.2013. 

173 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

174 Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2016, sp. zn. I. ÚS 1764/16 [online]. [cit. 2018-08-13]. 

Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=95161&pos=1&cnt=1&typ=result 

 

https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=95161&pos=1&cnt=1&typ=result
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nároku na dávku je zapotřebí písemný souhlas oprávněné osoby, který je podkladem pro 

státní orgány a pro další právnické a fyzické osoby a který je opravňuje ke sdělení 

relevantních údajů orgánům sociálně-právní ochrany. Jde o údaje potřebné 

k rozhodování o dávce, její výši a výplatě. O dávkách pěstounské péče rozhoduje 

krajská pobočka Úřadu práce, která je také vyplácí.  

Pěstounem se rozumí fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a za tím účelem 

dítě přebírá do své péče. Jako pěstounská péče je posuzována péče o dítě ze strany 

osoby pečující či ze strany osoby v evidenci, tou se rozumí osoba v evidenci, která 

může vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Konkrétně jde o osobu, která je 

pěstounem175, která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, 

ovšem pouze po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte, dále osoba, které je dítě svěřeno do tzv. předpěstounské péče, osoba, která 

je poručníkem dítěte, za podmínky, že o dítě osobně pečuje nebo osoba, která osobně 

pečuje o dítě, ke kterému nemá vyživovací povinnost, a to v době, kdy probíhá soudní 

řízení o ustanovení poručníka.176 

Dávky pěstounské péče jsou vypláceny v české měně a nelze je vyplácet do 

ciziny. Zároveň nárok na dávky nelze zastavit ani postoupit a nejsou předmětem 

dědictví. Jednotlivými dávkami se budu zabývat v následují podkapitole.  

 

6.1. Dávky pěstounské péče 

 

Zákon upravuje celkem pět dávek pěstounské péče, jsou jimi příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení 

osobního motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče. Při společné 

pěstounské péči manželů náleží dávka pouze jednomu z nich a záleží na jejich dohodě, 

komu bude vyplácena. Pokud by k dohodě mezi manželi nedošlo, rozhodne o přiznání 

dávky příslušná krajská pobočka Úřadu práce. 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se poskytuje nezletilému nezaopatřenému dítěti, 

které bylo svěřeno do pěstounské péče. Dávka je vyplácena k rukám pečující osoby 

každý kalendářní měsíc, jde tedy o dávku opakující se. Nárok na příspěvek má i zletilé 

                                                 
175 Nikoli na přechodnou dobu. 

176 MPSV. Dávky pěstounské péče [online]. [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/soc/dpp 

 

https://portal.mpsv.cz/soc/dpp
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dítě, kterému tedy již není poskytována péče v pěstounské rodině, pokud jde o 

nezaopatřené dítě, které i nadále žije s osobou, která byla do jeho dosažení zletilosti 

osobou pečující. Nárok v tomto v případě trvá za podmínky, že nezaopatřené dítě 

přispívá na své potřeby bývalé osobě pečující. Trvání nároku na dávku ani v tomto 

případě není absolutní a je ohraničené dosažením věku 26 let dítěte. Výše příspěvku je 

odvislá od věku dítěte. Výše dávky začíná na částce 4 950 Kč měsíčně pro dítě ve věku 

do 6 let, 6 105 Kč měsíčně náleží dítěti ve věku od 6 do 12 let, částka 6 985 Kč měsíčně 

je stanovena pro dítě ve věku od 12 do 18 let a pro dítě ve věku od 18 do 26 let činí 

výše dávky 7 260 Kč měsíčně. Výše příspěvku je nadále modifikována, pokud jde o 

dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby. V těchto případech je výše dávky odvislá od 

stupně závislosti, ve které se dítě nachází a také od jeho věku. Kdy platí, že výše 

příspěvku je vyšší než u dětí, které závislé na pomoci jiné osoby nejsou.  

Odměna pěstouna představuje jakousi odměnu za službu, konkrétně za poskytnutí 

péče dítěti či dětem jim svěřených do pěstounské péče. I s ohledem na zákon o dani 

z příjmů, který považuje odměnu pěstouna za příjem ze závislé činnosti, lze říci, dle 

mého názoru, že mnoho pěstounů pokládá poskytování pěstounské péče za výkon svého 

povolání. 

Nárok na odměnu má osoba pečující či osoba zařazená v evidenci. Jak pro ostatní 

dávky pěstounské péče, tak i pro tuto platí, že pokud jde o společnou pěstounskou péči 

manželů, náleží odměna pouze jednomu z nich. Odměna je vyplácena každý kalendářní 

měsíc ve výší, která se odvíjí od počtu opečovávaných dětí, ale i od náročnosti této 

péče, tzn. jestli je dítě v některém stupni závislosti. Výše odměny pěstouna je stanovena 

pevnými částkami, a to v rozsahu 12 000 Kč, pokud je pečováno o 1 dítě, 18 000 Kč při 

péči o 2 děti, 30 000 Kč při péči o 3 děti nebo je-li pečováno o alespoň jedno dítě, které 

je závislé na pomoci jiné osoby a 20 000 Kč, pokud jde o osobu v evidenci.177 

S ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující či osoby v evidenci, 

odměna pěstouna náleží také jí, a to za podmínky, že je rodičem či prarodičem otce 

nebo matky svěřeného dítěte.178 Dávka se poskytuje i po dobu, kdy je pečující osoba či 

osoba v evidenci v dočasné pracovní neschopnosti nebo po dobu nařízené karantény. 

V tomto případě pouze do konce kalendářního měsíce následující po kalendářním 

měsíci, v němž došlo ke vzniku pracovní neschopnosti či došlo k nařízení karantény. 

                                                 
177 Osobě v evidenci se odměna pěstouna vyplácí i v případech, že nepečuje o žádné dítě. 

178 Ust. § 47j zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Na příspěvek při převzetí dítěte má nárok osoba pečující, která převzala dítě do 

pěstounské péče. Pokud by došlo k situaci, kdy osoba pečující převzala totéž dítě 

vícekrát, náleží jí příspěvek jen jednou. Z tohoto vyplývá, že na rozdíl od příspěvku na 

úhradu potřeb dítěte jde o dávku jednorázovou. Výše příspěvku při převzetí dítěte je 

taktéž závislá na věku dítěte, přičemž věkové hranice jsou stanoveny pro děti do 6 let, 

dále pro děti od 6 do 12 let a poslední je určena pro děti od 12 do 18 let. Pro první 

skupinu dětí činí příspěvek 8 000 Kč, pro druhou 9 000 Kč a pro třetí činí 10 000 Kč.  

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla je další dávkou pěstounské 

péče. Nárok na něj má opět osoba pečující, které byly do pěstounské péče svěřeny 

nejméně 3 děti, o které ale stále pečuje nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu 

péče o 3 děti. Další podmínkou je zakoupení motorového vozidla ze strany pečující 

osoby či aby zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a zároveň toto 

vozidlo nepoužívá k výdělečné činnosti.179 Výše příspěvku je stanovena jako 70 % 

pořizovací ceny vozidla nebo při nezbytné opravě vozidla, jako 70 % prokázaných 

výdajů na opravy. Nejvyšší možná částka činí 100 000 Kč a zároveň součet příspěvků, 

které byly poskytnuté pečující osobě v období posledních 10 kalendářních let přede 

dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.180  

Poslední dávku, kterou v této podkapitole stručně představím je příspěvek při 

ukončení pěstounské péče. Tato dávka náleží fyzické osobě, která již nabyla zletilosti a 

ke dni nabytí zletilosti byla v pěstounské péči. Nárok na dávku vznikne zároveň se 

zánikem nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Dalo by se říci, že teda tato dávka 

nahrazuje příspěvek na úhradu potřeb dítěte, přičemž na rozdíl od ní jde v tomto případě 

o dávku jednorázovou. Výše dávky činí 25 000 Kč. Dle mého názoru je tato dávka 

společností považována za jakési „startovné“, které má dítěti pomoci žít vlastní život, 

tedy již bez podpory ze strany pěstounské rodiny.  

 

 

 

 

                                                 
179 Ust. § 47m zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

180 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P., a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 289 s. ISBN 978-80-7400-692-0. 
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Závěr 

Prostřednictvím své diplomové práce jsem se pokusila představit a popsat dávky 

hmotného zabezpečení rodin s dětmi, a to dle jednotlivých systémů sociálního 

zabezpečení. Dále jsem se uvedla podmínky, za kterých mohou rodiny tyto dávky 

získat, jejich výši a další důležité informace, které s dávkou jako takovou souvisí. Svou 

práci jsem rozdělila na šest částí, kdy se každá z nich věnuje jiné oblasti podpory rodin 

s dětmi.  

V první části jsem představila rodinnou politiku v ČR a její cíle, které 

s problematikou zabezpečení rodin zcela jistě souvisí. Rodinná politika totiž určuje 

základní pilíře, které jsou pro rodiny velmi důležité. Je to zejména vzájemná soudržnost 

a podpora členů rodiny. Tato myšlenka se prolíná celým systémem sociálního 

zabezpečení rodin, a to například subsidiárním pojetím umisťování dětí či seniorů do 

ústavů, kdy je toto umisťování považováno za možnost ultima ratio. Dalším příkladem 

je začlenění nové dávky do systému nemocenského pojištění, dlouhodobé ošetřovné, 

které má podněcovat rodiny k tomu, aby se snažily své nemocné členy ponechat v jejich 

přirozeném sociálním prostředí, jak nejdéle to bude možné. Rodinná politika také 

definuje rodinu jako základní kámen společnosti a jednotku, od které se odvíjí stav 

společnosti jako celku. Lze předpokládat, že pokud bude nálada v rodině harmonická, 

tato harmonie se přenese i do celé společnosti, a tím dojde ke zlepšení mezilidských 

vztahů. K navození a udržení příznivé situace v rodinách a tím pádem i k vytvoření 

harmonického prostředí, dle mého názoru, přispívá i její finanční situace. A právě na 

zlepšení finančních poměrů se podílí dávky sociálního zabezpečení. I na tomto příkladu 

lze tedy demonstrovat propojení rodinné politiky a systému hmotného zabezpečení 

rodin s dětmi. 

Druhá část mé práce byla věnována základním pilířům sociálního zabezpečení, a 

to sociálnímu pojištění, státní sociální podpoře a sociální pomoci. Stručně jsem popsala 

základy a vývoj sociálního zabezpečení a také jsem zmínila dvě jména, která s touto 

problematikou velmi úzce souvisí. Jsou jimi lord John Maynard Keynes a sir William 

Beveridge. Dále jsem se v této části věnovala základním charakteristikám každého 

systému sociálního zabezpečení. Každý z nich má odlišný způsob financování, který 

jsem se rovněž pokusila objasnit. Každému ze systémů jsem věnovala jednu část mé 

práce, ve které se na danou oblast zaměřuji podrobněji.  
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Ve třetí části jsem se zaměřila na sociální zabezpečení rodin v systému sociálního 

pojištění, konkrétně na systém nemocenského a důchodového pojištění. Pokusila jsem 

se představit jednotlivého dávky, které do této oblasti spadají, ale také podmínky, za 

kterých vzniká nárok na dávku a okruh oprávněných osob. Zabezpečení rodin v této 

oblasti je, dle mého názoru, odpovídající a výše dávek jim poskytovaná je nastavena 

správně a dostatečně. Za vítanou změnu považuji zavedení do systému dávku otcovské 

poporodní péče, kdy zákonodárce velmi vhodně reagoval na potřebu poskytnutí pomoci 

ženě po porodu ze strany otce dítěte. Doba po narození dítěte je obdobím, ve kterém 

dochází k utváření vazeb mezi rodiči a dítětem, k tomu, aby mohly být tyto vztahy 

navázány je nutné, aby otec byl osobně přítomen u svého dítěte, což tato dávka 

umožňuje. Jedinou výtkou, která mě v této souvislosti napadá je délka podpůrčí doby, 

která by měla být, dle mého názoru, prodloužena.  

Na problematiku státní sociální podpory jsem se zaměřila ve čtvrté části mé práce, 

kde jsem rovněž představila podmínky vzniku nároku na dávku a okruh oprávněných 

osob. Dále jsem se pokusila ozřejmit stěžejní pojem této oblasti, a to pojem 

nezaopatřeného dítěte. Uvedla jsem také základní dělení dávek tohoto systému, a to 

dávky testované a netestované. Jednou z dávek státní sociální podpory je porodné, které 

se poskytuje v souvislosti s narozením dítěte. Od změny koncepce porodného účinné od 

1.1.2011 je porodné dávkou závislou na výši příjmů rodiny. Jsem toho názoru, že tato 

úprava před rokem 2011 byla vzhledem k finanční náročnosti tohoto období vhodnější. 

Pro každou rodinu představuje příchod dítěte na svět nemalé finanční výdaje, a proto by 

porodné mělo poskytovat každé rodině. Na druhou stranu, aby nedocházelo ke 

zneužívání této dávky, zavedla bych omezení výplaty pouze na první živě narozené dítě.  

Pátá část mé práce byla věnována systému sociální pomoci, která tvoří tzv. 

poslední záchrannou síť sociální ochrany. Zaměřila jsem se na základní pojmy jako je 

hmotná nouze či sociální služby, ale také na životní a existenční minimum, které je 

relevantní nejen pro oblast sociální pomoci. Dále jsem se pokusila představit dávky 

pomoci v hmotné nouzi a také příspěvek na péči, který naopak řadíme pod oblast 

sociálních služeb. Závěr kapitoly byl věnován dávkám poskytovaným osobám se 

zdravotním postižením. Jako negativum oblasti sociální pomoci vnímám, dle mého 

názoru, nešťastné nastavení posuzování nároku na dávky, které mnohdy zvýhodňuje ty 

osoby, které se vlastními silami nesnaží svou situaci zlepšit a spoléhají na poskytování 

financí ze strany státu. Dochází tak k případům, kdy osoby, které se snaží zajišťovat 

prostředky svou prací, mají menší příjem než osoby, které jsou závislé pouze na těchto 
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dávkách. Stát by měl zajistit takové podmínky, aby ve výhodnějším postavení byli ti, 

kteří pracují než ti, kteří se práci vyhýbají.  

Poslední část, šestá, se zaobírá pomocí rodinám, které vykonávají pěstounskou 

péči. V této části jsem se snažila představit pojmy jako je pěstoun či pěstounská péče, 

ale také jsem se zaměřila na dávky, které jsou v této oblasti poskytovány. Domnívám se, 

že právě pěstounská péče představuje jeden z institutů, který je velmi dobře 

propracován a jak pěstounským rodinám, tak dětem do nich umisťovaných vyhovuje. 

Zejména dětem dává možnost vyrůstat v úplné rodině a zajišťuje, že se nesetkají 

s umístěním v ústavu, které pro ně může být stresující.  

Hmotné zabezpečení rodin s dětmi je tématem, se kterým se v životě setká téměř 

každý z nás, ať už v postavení dítěte či rodiče. Jsem ráda, že stát pomáhá rodinám a 

dětmi, a tím představuje oporu pro každého z nás, což je zejména pro rodiny s dětmi 

velmi důležité.  
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Seznam zkratek 

 

PPM Peněžitá pomoc v mateřství 

ČR  Česká republika  

Listina, LZPS Listina základních práv a svobod ve znění 

vyhlášeném v usnesení předsednictva ČNR 

č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších právních 

předpisů 

  

VPTM Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 

mateřství  

RP Rodičovský příspěvek 

DVZ Denní vyměřovací základ 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení 

ČSSZ 

ÚP 

SSP 

ÚS 

EU 

 

Česká správa sociálního zabezpečení 

Úřad práce 

Státní sociální podpora 

Ústavní soud 

Evropská unie 
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Hmotné zabezpečení rodin s dětmi 

Abstrakt  

 Hmotné zabezpečení rodin s dětmi je téma, se kterým se v životě setká většina 

z nás, ať už v postavení dítěte nebo v dospělosti rodiče. Mnoho rodin se ocitne v situaci, 

kdy jsou doslova závislé na dávkách sociálního zabezpečení. Cílem mé práce je 

představit základními systémy, ze kterých jsou tyto dávky poskytovány. Jde o systém 

sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Dále se má práce 

zaměřuje na pomoc rodinám vykonávajícím pěstounskou péči.  

 Má práce je rozdělena na několik částí, z nichž se každá z nich zaměřuje na 

určitou oblast sociálního zabezpečení pro rodiny s dětmi. Prvním ze systémů je sociální 

pojištění, které je postavené na pojistném principu, podmínkou pro vznik nároku je 

účast na pojištění. Sociální pojištění lze dále rozdělit na systém nemocenského a 

důchodového pojištění.  

Druhý z představovaných systémů je státní sociální podpora, která je zaměřena na 

pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi. Dávky tohoto systému se dělí na dávky 

testované a netestované, a to podle toho, zda je vznik nároku na dávku závislý na 

příjmech rodiny či nikoliv.  

Třetím systémem je sociální pomoc, která je reprezentantem tzv. poslední 

záchranné sítě sociální ochrany. Zaměřuje se zejména na osoby, kterým nepostačují 

dávky poskytované z předchozích dvou zmíněných systémů. Tento systém se také 

zaměřuje na dávky poskytované osobám se zdravotním postižením.  

Poslední oblastí pomoci rodinám s dětmi, kterou se má práce zabývá je pomoc 

zaměřená na rodiny vykonávající pěstounskou péči. Pěstounská péče má v dnešní době 

za úkol nahradit péči ústavní, kdy umístění do pěstounské péče představuje mnohem 

menší zásah do života dětí.  

Závěr mé práce shrnuje celou problematiku hmotného zabezpečení rodin s dětmi a 

je také mj. věnován návrhům de lege ferenda, které by mohly, dle mého názoru, přispět 

k pozvednutí oblasti sociálního zabezpečení na vyšší úroveň.  
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Material welfare of families with children 

Abstract  

 Material welfare of families with children is a topic which is encounter most of 

us in our life, whether in the position of a child or parent. Many families find 

themselves in a situation where they are virtually dependent on social security benefits. 

The objective of the thesis is to introduce the basic systems from which these benefits 

are provided. It is a social insurance system, state social support and social assistance. 

Furthermore, the thesis focuses on helping foster carers. 

 My thesis is divided into several parts, each of them focuses on a particular area 

of social security of families with children. The first of these systems is social 

insurance, which is based on the insurance principle, a prerequisite for the entitlement is 

participate to insurance. Social insurance can be further subdivided into sickness and 

pension insurance. 

 The second of the presented systems is state social support, which is aimed at 

helping families with dependent children. The benefits of this system are divided into 

two parts - tested and untested, depending on whether the entitlement to benefit is 

reliant on family income or not. 

 The third system is social assistance, which is the representative of the so-called 

last social protection rescue network. It focuses especially on those who lack the 

benefits provided by the two above-mentioned systems. This system also focuses on 

benefits provided to people with disabilities. 

 The last area of my thesis which is addressed to help families with children is 

addressed to aid for foster families. Foster care is now supposed to replace institutional 

care, where placing in foster care represents a much smaller intervention in the lives of 

children.  

 The conclusion of my thesis summarizes the whole issue of material welfare of 

families with children and is also devoted, among other things, to de lege ferenda 

proposals which, in my opinion, could contribute to raising the social security area to a 

higher level. 
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