Hmotné zabezpečení rodin s dětmi
Abstrakt
Tato práce se zabývá tématikou materiálního zabezpečení rodin s dětmi od historie až
do soudobé podoby systému, cílem práce je podat ucelený náhled na tuto velmi obsáhlou
problematiku ve svých širších souvislostech, upozornit na případné problémy týkající
se stávající situace a uvést dílčí návrhy de lege ferenda, které by mohly pomoci ke zlepšení
situace do budoucna.
Prvky solidarity lze nalézt již neolitu, ve Starověkém Řecku a Římě, ve středověku lze
již hovořit o vzájemnosti, v moderních dějinách sociálního zabezpečení v Českých zemích
od roku 1848 byl zformován systém sociálního zabezpečení, jak jej známe dnes. Mezinárodní
právo začalo pronikat do vnitrostátních právních úprav od poloviny 20. století se zájmem
o zvýšení úrovně sociálních práv. V evropském právu jsou sociální práva zakotvena
v primárním i sekundárním právu. V sekundárním právu není v oblasti sociálního zabezpečení
vyžadována unifikovaná legislativa, je využita tzv. metoda konvergence. Diplomová práce
se zabývá dávkami poskytovanými v případě nemoci, těhotenství a mateřství, rodičovství,
závislosti dítěte, nedostatečného příjmu a smrti. Nemocenské pojištění tvoří spolu
se zdravotním a důchodovým pojištění sociální pojištění. Dávky plynoucí z nemocenského
pojištění jsou postaveny na principu pojistném, jedná se o nemocenské, ošetřovné, peněžitou
pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovskou a dlouhodobé
ošetřovné. Dávky poskytované ze systému státní sociální podpory jsou koncipovány
na principu nepojistném, a vzhledem k jejich zaměření především na rodiny s nezaopatřenými
dětmi je jejich podstatou solidarita jak mezi bezdětnými rodinami a rodinami s dětmi, tak i mezi
rodinami vysoko a nízkopříjmovými. Dávky poskytované ze systému státní sociální podpory
lze rozdělit na dávky nezávislé na výši rodinného příjmu (tzn. netestované), jedná
se o rodičovský příspěvek a pohřebné, a dávky na výši rodinného příjmu závislé,
(tzn testované), jedná se o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné.
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