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Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení 

Abstrakt 

Předložená diplomová práce se zabývá uplatněním zásady sociální solidarity jako 

jedné ze stěžejních zásad práva sociálního zabezpečení. Jedná se o společensky exponované 

téma, neboť míra jejího zohlednění má vliv na životní úroveň většiny osob, a právě péče 

o slabší členy je dokladem kulturnosti dané společnosti. 

Diplomová práce se skládá z obecné a zvláštní části. 

V obecné části vymezuje zásadu solidarity a další zásady: protikladnou zásadu 

ekvivalence, zásadu spravedlnosti a zásadu subsidiarity. Dále rozebírá filozofický a historický 

kontext solidarity, který vychází z židovsko-křesťanských kořenů evropské kultury. 

V novodobé historii se zaměřuje na vývoj na území Čech, Moravy a Slezska. 

Popisuje, že současná podoba sociálního systému navazuje na bohatou intelektuální 

minulost českých ekonomů a právníků. I v současné době existují na tomto poli inspirativní 

lidé a myšlenky a zůstává nekončícím úkolem hledat mezi nimi ty nejvhodnější.  

Zvláštní část práce analyzuje nálezy Ústavního soudu České republiky, které se 

k zásadě solidarity a vyjadřovaly a dotýkaly se i příbuzných zásad: zásady zdrženlivosti 

v politických otázkách, zásady zákazu libovůle zákonodárce a zásady legitimního očekávání. 

Zabývá se rozdíly mezi testem proporcionality a testem racionality. Druhý z nich Ústavní 

soud vytvořil pro případ, kdy napadená právní úprava koliduje s ústavně zaručeným 

sociálním právem. Z uvedených hledisek hodnotí rozebíraná judikatura i hlavní sociální 

systémy, jako jsou důchodové pojištění, nemocenské pojištění a zdravotní pojištění. Dále 

práce reflektuje odbornou literaturu k tématu, hledá mezi judikáty souvislosti, a tím de facto 

zjišťuje, nakolik jsou rozhodnutí Ústavního soudu v této oblasti předvídatelná. V souladu se 

zadaným tématem se práce ve zvláštní části drží české judikatury, pasáže srovnávající český 

přístup s přístupem zahraničním mají pouze doplňující úlohu. 
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Lze říci, že judikatura Ústavního soudu urazila v této oblasti velký kus cesty, což se 

projevilo např. zavedením testu racionality či konzistentními a vzájemně navazujícími 

odůvodněními rozhodnutí v některých věcech. Lze předpokládat, že časem dojde k vyjasnění 

dalších otázek, rozhodnutí budou ještě předvídatelnější, a dojde tak k navýšení právní jistoty 

v oblasti sociálních práv.  

Ačkoliv je uplatňování zásady solidarity v systému sociálního zabezpečení v našem 

kulturním prostředí nevyhnutelné, zůstává otázkou míra jejího zohlednění a způsob 

nastavení jednotlivých systémů tak, aby vhodně působila na všechny účastníky. 
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