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Úvod
Tématiku sociálního zabezpečení žen v těhotenství a mateřství jsem si vybrala nejen proto,
že se mne úzce dotýká jako matky, ale i vzhledem k jejímu zařazení do rodinné politiky, kdy
rodina by měla být stále vnímána jako základní kámen společnosti. Toto pojetí rodiny je však
stále zatěžkáváno nejen chápáním jeho účelu v moderní společnosti jako „zastaralého“ –
přežitku dřívějších let, ale i ze strany samotného státu. Ačkoliv by právě pomoc ze strany
státu měla být chápána jako povinnost, jako investice do budoucí generace občanů. Cílem
práce tak bylo poukázat na právní úpravu systému sociálního zabezpečení v České republice
a jeho jednotlivých nástrojů, zejména na peněžité dávky ze systému nemocenského pojištění
a ze systému státní sociální podpory. V menším rozsahu je práce zaměřena i na komparaci
s jinými demokratickými státy, zejména členskými státy EU, jejíž členem je od roku 2004 i ČR.
Problematika je pro mne zajímavá i s ohledem na změny, ke kterým v posledních letech ve
sféře sociálního zabezpečení došlo, ať už se jedná o finanční hledisko či uplatnění na
pracovním trhu během rodičovské (popř. mateřské) dovolené či o možnostech nabízejících
se po návratu do pracovního procesu v porovnání s bezdětnými rodinami. V rámci tématu
mé diplomové práce, které je věnováno ženám, bych ráda věnovala pozornost stále
rostoucímu počtu mužů nastupujících na „tradiční“ místo žen v rámci péče o dítě.
V práci se budu snažit poukázat též na následky zaváděných opatření ze strany státu a o
jejich číselné vyjádření, neboť sousloví sociální a rodinná politika se v současnosti skloňuje
zejména v souvislosti s nízkou úrovní porodnosti a naopak nárůstem podílu seniorů ve
společnosti. Účelem práce je i tak zhodnocení finanční intervence státu v přístupu
k těhotným ženám a matkám či obecněji k rodinám s dětmi. Nelze v této souvislosti nezmínit
zřejmé preference mladé generace ovlivněné širokou škálou životních voleb minimalizovat
počet dětí, strategii odkladu dětí či dokonce volby populační abstinence.
Téma podpory rodiny v souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem bylo proto i
prioritou českého předsednictví v Radě EU v 1. pololetí roku 2009 v návaznosti na iniciativu
německého předsednictví Rady EU „Evropská aliance pro rodiny“, která byla schválena
Radou roku 2007 představujíc na úrovni členských států EU platformu pro výměnu názorů,
zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti rodinných politik jako reakci na demografický
vývoj v Evropě.
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Usnesením vlády ze dne 19.listopadu 2008 č. 1451 o „Souboru prorodinných opatření –
Prorodinném balíčku“ byla schválena Národní koncepce podpory rodin s dětmi, která
nahradila Národní koncepci rodinné politiky schválenou usnesením vlády č. 1305 ze dne
12.října 2005. Nová koncepce je ve srovnání s původní zaměřena z hlediska potřeb rodin
s dětmi na tyto klíčové oblasti jejich podpory:
Tj. na podporu vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin zaměřující se
na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti; podporu zkvalitňování
rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí; podporu rodin se specifickými potřebami
a podporu zapojení krajů a obcí do rodinné politiky.

Uvedená opatření jak na úrovní vlády ČR, tak na úrovní EU ukazují na závažnost situace a
potřebu změn nejen legislativních, ale i myšlení, chápání významu rodiny jako takové. Práce
je sice svou tématikou věnována ženám, nicméně vhodným zabezpečením žen v těhotenství
a mateřství přispívá k zabezpečení institutu rodiny jako takové.
Práce je rozdělena do několika kapitol, kdy nejprve jsem se snažila vymezit pojem systému
sociálního zabezpečení v ČR komplexně včetně geneze této právní úpravy. V následujících
kapitolách je rozvedena současná právní úprava věnovaná zabezpečení žen v těhotenství a
mateřství, kdy největší pozornost je ubírána na konkrétní dávky poskytované v ČR jak ze
systému nemocenského pojištění, tak na dávky systému státní sociální podpory. V užším
rozsahu se v práci zaobírám pracovněprávní tématikou. Činnosti mezinárodních organizací na
poli sociálního zabezpečení a koordinaci systému sociálního zabezpečení v EU se zabývají
poslední kapitoly mé práce. Práce je doplněna o přílohy doplňující probíranou oblast.
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1. Systém sociálního zabezpečení v ČR
Sociální zabezpečení je hlavním nástrojem sociální politiky. Tento nástroj lze obecně
chápat jako soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž prostřednictvím a pomocí se realizuje
předcházení, zmírňování a odstraňování následků sociálních událostí občanů. Je využíván
k vyrovnání sociálních nerovností, resp. k řešení sociálních konfliktů. V případě, že se jedinec
ocitne v životní situaci, která je spojena s nepříznivým ekonomickým dopadem, je zde
veřejný zájem na poskytnutí sociální pomoci. Taková situace je nazývána sociální událost,
která je v právu sociálního zabezpečení chápána jako objektivní právní skutečnost v sociální
sféře společenských vztahů, nezávislá na vůli subjektu, jehož se týká a s níž právní normy
spojují vznik, změnu nebo zánik práv a povinností. Mezi základní sociální události patří:
nemoc, těhotenství a mateřství, nezaopatřenost dítěte, pracovní neschopnost, invalidita,
smrt, dosažení určitého věku aj.
Cílem soudobého zabezpečení v nejobecnějším slova smyslu je regulace odpovědnosti
občana za svou budoucnost a stanovení míry a forem sociální solidarity mezi občany1. Skládá
se ze tří subsystémů. Jsou jimi:


sociální pojištění



státní sociální podpora



sociální pomoc

Prvním a zároveň nejdůležitějším subsystémem je sociální pojištění jehož prostřednictvím
si občan odkládá část své osobní spotřeby pro řešení budoucích sociálních událostí, jako jsou
zejména úraz, nemoc, mateřství, stáří či nezaměstnanost, při kterých dochází ke krátkodobé
či dlouhodobé ztrátě příjmu. Systém je tak financován prostřednictvím pojistného placeného
především zaměstnanci, zaměstnavateli a osobami samostatně výdělečně činnými, a to
pojistným na sociální zabezpečení, zahrnujícím pojistné na nemocenské pojištění a pojistné
na důchodové pojištění, příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti a pojistným na veřejné
zdravotní pojištění.

1

Tröster P. a kol. Právo sociálního zabezpečení, CHBeck, 5. Vydání, 2010
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Druhým subsystémem je státní sociální podpora, jež označuje dávky, poskytované rodinám
s nezaopatřenými dětmi ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát jejich
vyplácením z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. Jedná se tedy o
státní dávky. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě,
rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče.
Sociální pomoc je chápána jako poslední subsystém sociálního zabezpečení. Pojem sociální
pomoc nahradil dnes již zastaralý pojem sociální péče. Sociální pomoc je jednou ze záruk
poskytnutí sociální ochrany každému, vytvořenou státem pro případ sociální události
spočívající v nedostatku příjmu způsobeném nepříznivou sociální situací jako důsledku
neschopnosti zabezpečit své potřeby a potřeby osob závislých vlastním přičiněním, zejména
vlastní výdělečnou činností. Pomáhá uspokojit objektivně uznané potřeby a to hmotné,
psychické a sociální. Zajišťuje odbornou pomoc pro adaptaci na sociální prostředí a také
prevenci v této oblasti.
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2. Vývoj právní úpravy zabezpečení žen v těhotenství a mateřství
Již v prvotně pospolné společnosti existovala ochrana žen a dětí, ale o vzniku a rozvoji
moderních forem sociálního zabezpečení můžeme mluvit až s nástupem 19. století. Ještě
v 18. století totiž stát zasahoval do řešení tíživých sociálních situací občanů minimálně, zcela
v duchu zásady liberalistické zásady „laisser faire – laisser passer“, která se dá velice volně
přeložit jako „ nechme věci vyvíjet se vlastní cestou a lidi starat se o sebe“.
Povinné sociální pojištění bylo zavedeno pro rakouskou část Rakouska-Uherska, tj. i pro
české země v době, kdy byl předsedou vlády hrabě Taafe, proto bývají zákony přijaté v té
době označovány jako Taafeho reforma. Jedním z nejvýznamnějších zákonů byl zákon o
nemocenském pojištění dělníků (zákon č 33/1888 ř.z.). Nemocenské pojištění bylo
obligatorní. Nárok na dávky měli podle tohoto zákona pouze pojištěnci, nikoli jejich rodinní
příslušníci. Pojištěncům náležely dávky peněžité a věcné. Pojištěné ženy měly též nárok na
bezplatnou pomoc při porodu od porodní asistentky, příp. i od lékaře a zároveň i nárok na
léky a léčebné pomůcky. Pojištěné ženy, které porodily, měly nárok na peněžitou podporu ve
výši nemocenského po dobu čtyř týdnů ode dne porodu.
Zavedení povinného sociálního pojištění navázalo na svépomocné spolky, fondy a dělnické
pokladny, které fungovaly na principu dobrovolné vzájemnosti a v podstatě zabezpečovaly
své členy způsobem pojištění proti mimořádným událostem, které měly za následek zhoršení
ekonomické situace. Malá zodpovědnost některých zaměstnanců, rozvoj průmyslu a celkový
společenský pokrok byly důvodem přechodu od dobrovolného k povinnému pojištění
zaměstnanců.
Československá republika převzala po svém vzniku v roce 1918 právní předpisy za sociální
oblasti od Rakouska-Uherska. Postupně však byly přijímány právní předpisy nové. 30. Října
1924 byl vyhlášen zákon č. 221/1924 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci,
invalidity a stáří. Jednalo se o velmi pokrokový právní předpis, který znamenal zásadní
přelom v oblasti sociálního pojištění. Sociální pojištění pro zaměstnance v dělnických
povoláních bylo poprvé sjednoceno organizačně: vznikla Ústřední sociální pojišťovna. Všichni
pojištěnci platili pojistné podle třídy, do které byli zařazeni na základě výše mzdy. Tříd bylo
původně deset. Dávky z mateřství byly poskytovány ve výši nemocenského pojištěným
ženám šest týdnů před porodem a šest týdnů po porodu. Pojištěné ženy včetně manželek
9

pojištěnců měly nárok na bezplatnou pomoc porodní asistentky při porodu a – bylo-li třeba- i
na pomoc lékaře. Součástí podpory žen na mateřské byl i příspěvek na kojení.
Za okupace se v dávkách upravovaly hlavně mzdové třídy s cílem vyrovnat se v dávkách
s růstem cen a mezd. Od 1.12.1945 byly zavedeny přídavky na děti, které se postupně staly
důležitou společenskou pomocí rodinám s nezaopatřenými dětmi.
Koncepce národního pojištění připravovaná v letech 1945 až 1948 vyústila v zákon
č.99/1948 Sb., o národním pojištění, který zrušil všechny předchozí zákony v této oblasti.
V mateřství náležela pojištěnce nebo rodinné příslušnici pomoc lékařská a pomoc porodní
asistentky (mimoústavní ošetřování). Pojišťovna rovněž poskytovala ošetřování v porodnici
nebo podobném ústavu (ústavní ošetřování). Součástí pomoci v mateřství byla také dětská
výbava. Pojištěnce mohla být poskytnuta místo ní též peněžitá náhrada. Pojištěnci či rodinní
příslušníci měli též nárok na zjištění příčiny případné neplodnosti a na potřebné léčení.
Součástí peněžitých dávek v mateřství bylo porodné ve výši 2.500,- Kčs, které se poskytovalo
pojištěnce či rodinné příslušnici na každé porozené dítě. Při splnění zákonem stanovených
podmínek měla též pojištěnka nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši nemocenského
za 18 týdnů. Mimo jiné byla též poskytována náhrada za pomoc v rodině, která se zvyšovala
za každé třetí a další narozené dítě do dokonaného 14. roku dítěte.
Zákonem č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění bylo nemocenské pojištění
svěřeno do přímé správy Revolučního odborového hnutí, kde zůstalo až do roku 1990 a jeho
provádění převedeno do závodů. Stalo se tak pod vlivem představ, že společenské
organizace mají začít přebírat některé státní funkce.
Významným momentem v nemocenském pojištění byla rekonstrukce dávkové soustavy
nemocenského pojištění zákonem č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců,
který byl zrušen k počátku roku 2009 a dále zákonem č. 55/1956 Sb., o sociálním
zabezpečení. Mezi peněžité dávky nemocenského pojištění patřily mimo jiné: peněžitá
pomoc v mateřství a podpora při narození dítěte. Reformou se zvýšila výše i počet
poskytovaných dávek, což vedlo k výraznému růstu nákladů na všechna odvětví sociálního
zabezpečení. V oblasti podpory při narození dítěte však došlo k markantnímu snížení, a to na
650,-Kčs. Na druhou stranu však mohly být přiznány za podmínek stanovených tímto
zákonem přídavky na děti.
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Z důvodu zlepšení péče o ženy při plnění jejich mateřského poslání byl přijat zákon č.
58/1964 Sb. o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, kterým byla prodloužena mateřská
dovolená, na jehož základě byly poskytovány peněžité dávky v mateřství a bylo jim přiznáno
právo na další mateřskou dovolenou. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytovala po dobu 22
týdnů mateřské dovolené. Zpravidla se poskytovala od počátku čtvrtého týdne před
očekávaným dnem porodu, ne však dříve než od počátku osmého týdne před tímto dnem.
Výše peněžité pomoci činila za prvních 18 týdnů od nástupu mateřské dovolené 75-90%
z čisté denní mzdy v závislosti na délce nepřerušeného zaměstnání v témže podniku. Od 19.
týdne se dávka snížila na 40-60%, kdy záleželo, zda se jednalo o porod prvního, druhého
nebo třetího či dalšího dítěte. Peněžitá pomoc v mateřství mohla být čerpána nejdéle do
jednoho roku dítěte.
Zákonem č. 67/1965 Sb., o některých změnách v nemocenském pojištění byla zavedena
nová dávka nemocenského pojištění - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, jež
poskytoval těhotné ženě kompenzaci nižšího příjmu po dobu převedení zaměstnavatelem na
jinou práci z důvodu těhotenství. Za obdobných podmínek byl příspěvek poskytován ženám
do konce devátého měsíce po porodu.
Nedlouho poté byl přijat zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o
dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění. Jak už vyplývá ze
samotného názvu zákona, mezi nejvýraznější změny patří prodloužení mateřské dovolené
z 22 na 26 týdnů, v případě osamělé matky až na 35 týdnů. Minimální doba celkové mateřské
dovolené byla 12 týdnů. Zákon pamatuje i na pracovnici jejíž dítě se narodilo mrtvé. V tomto
případě ji byla mateřská poskytována po dobu 12 týdnů. Nadále byly v rámci nemocenského
pojištění poskytovány z důvodu těhotenství, porodu a mateřství tyto dávky: vyrovnávací
příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství a podpora při narození
dítěte. Výše peněžité pomoci v mateřství činila 90% z čisté denní mzdy pracovnice. Podpora
při narození dítěte byla stanovena na částku ve výši 1000,- Kč za každé narozené dítě. Za
základní formu společenské péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi zákon považoval přídavky
na děti, jež byly taktéž řazeny mezi dávky nemocenského pojištění.
V období probíhající normalizace byla přijímána tzv. propopulační opatření, která měla
zvýšit počet narozených dětí a ovlivnit tak populační vývoj, došlo tak k rozvoji zabezpečení
11

rodin s dětmi. Neúspěšný hospodářský vývoj v 80. letech neumožňoval další pokračování
„měkké“ sociální politiky. Až v roce 1985 se československá vláda opět začala snažit získat si
obyvatelstvo velkorysejší sociální politikou2.
Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství, jak ji známe dnes, tj. 28 týdnů byla
zavedena zákonem č. 51/1987 Sb., o změnách v nemocenském zabezpečení. Stejně tak došlo
k prodloužení maximální doby, kdy je možno pobírat peněžitou pomoc v mateřství na 37
týdnů. Při splnění zákonem stanovených podmínek se peněžitá pomoc poskytovala i muži.
V současné době můžeme nalézt úpravu této problematiky v zákoně č. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění, který však díky neustálým odkladům, nabyl účinnosti až 1.1.2009.
Nemocenské pojištění je na rozdíl od předchozí roztříštěné úpravy v pěti základních
zákonech a čtyřech vyhláškách upraveno v zákoně komplexně, tj. zákon obsahuje úpravu
hmotněprávní, organizační a provádění. V nemocenském pojištění se již nerozlišují relativně
samostatné soustavy pro jednotlivé kategorie pojištěných osob (zaměstnance, osoby
samostatně výdělečně činné, osoby ve služebním poměru). Jedná se o jednotnou právní
úpravu, která obsahuje jen několik odchylek převážně ve vztahu k osobám samostatně
výdělečně činným. Z pojištění se z dávek týkajících se předmětu této diplomové práce
poskytují: peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
Výše peněžité pomoci v mateřství na kalendářní den činí 70% denního vyměřovacího
základu.
Mezi další významné dávky ulehčující život ženám po porodu patří rodičovský příspěvek
jenž nahradil mateřský příspěvek, který bylo možno poprvé využít na základě zákona č.
154/1969 Sb., o mateřském příspěvku. V zájmu zlepšení populačního vývoje se nejdříve
poskytoval pracujícím ženám, jestliže se věnovaly péči o děti a neměly v téže době příjem
z pracovní činnosti. V té době zákon ještě nepamatoval na možnost využití poskytování
mateřského příspěvku otci dítěte. Nárok na něj měla tak pracovnice, která celodenně a
řádně pečovala alespoň o jedno vlastní dítě do jednoho roku věku a vedle toho řádně
pečovala o další dítě nebo děti ve věku do skončení povinné školní docházky nebo o dítě
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invalidní do 26 let vyžadující stálou péči a zároveň musela být v posledních dvou letech před
porodem zaměstnána alespoň 270 dní. Osamělým ženám byla poskytována za o trochu
výhodnějších podmínek. V obou případech však v době této péče nesměla mít žena nárok na
mzdu ani nesměla pobírat dávky nemocenského pojištění. Mateřský příspěvek se poskytoval
nejdéle do dne, kdy dítě dosáhlo jednoho roku věku v paušální výši, přičemž částka se
navyšovala s počtem dětí do jednoho roku věku, o které pracovnice pečovala.
Výše uvedený zákon byl zrušen zákonem č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku, který
s několika novelami platil až do počátku devadesátých let. Zákon nastavoval podmínky pro
poskytování dávky výhodněji, tím, že prodloužil dobu, po kterou bylo možno mateřský
příspěvek čerpat, a to do dvou let věku dítěte. Mateřský příspěvek se nepřiznal nebo
odejmul, jestliže způsob života ženy byl v rozporu se zásadami života občana společnosti a
docházelo tím k ohrožení vývoje a výchově dítěte. Novelami došlo ke zvyšování příspěvku či
dokonce zákonem č. 110/1984 Sb., o změnách zákona o mateřském příspěvku, k umožnění
čerpání mateřského příspěvku muži za podmínek celodenní a řádné péče alespoň o jedno
dítě ve věku do dvou let, šlo-li o muže osamělého či pokud z vážných důvodů nemohla o dítě
pečovat žena. Za zajímavé považuji též prvé začlenění paragrafu s názvem „Odstranění
tvrdostí“, kdy příslušné orgány byly oprávněny odstranit tvrdosti, které by se vyskytly při
provádění zákona.
Dne 18.9.1990 byl schválen zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, který jak již
bylo zmíněno výše nahradil mateřský příspěvek. Z důvodů zlepšení podmínek pro rodiny
pečující o malé děti došlo opět k rozšíření výhod pro čerpání této dávky. Hlavními přínosy
bylo prodloužení poskytování rodičovského příspěvku rodičům dítěte do tří let, případně do
sedmi let věku dítěte, pokud šlo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující
mimořádnou péči. V tomto případě zákon poprvé umožňoval čerpání příspěvku i pracujícím
rodičům či v případech, kdy dítě bylo umístěno v jeslích (mateřské škole).
Zásadní bylo přijetí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jenž zrušil posledně
jmenovaný zákon a který je s novelizacemi platný dodnes. Zákon byl přijat v průběhu tzv.
druhé etapy sociální reformy, kdy se v našem sociálním zabezpečení začaly projevovat
neoliberální tendence. Pojistné bylo zavedeno jako zvláštní platba mimo daňový systém.
Zákon značně rozšířil počet poskytovaných dávek, který v původním znění zahrnoval těchto
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devět dávek: přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu,
rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné.
Přídavek na dítě se poskytuje, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky
životního minima rodiny a určitého koeficientu, jehož hodnota se postupně od roku 1995
navyšovala. Z počátku se přídavek na nezaopatřené dítě poskytoval ve snížené, základní či
zvýšené výměře dle konečného výsledku výše zmíněného součinu, dnes je dávka
poskytována dle věku dítěte od 500 - 700,- Kč. Velkou podporu rodinám představoval i
sociální příplatek, na který měla nárok osoba pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě za
předpokladu, že rozhodný příjem nepřesahoval v rodině součin částky životního minima
rodiny a daného koeficientu. Tato dávky však byla zrušena a těm, kterým chybí, by měli mít
nárok na pomoc v hmotné nouzi. Podobně byl i jednou z novel zákona zrušen i příspěvek na
dopravu.
Zákon o státní sociální podpoře prodloužil dobu poskytování rodičovského příspěvku do 4
let věku dítěte, čímž získala ČR v Evropě prvenství, co se týče délky pobírání této dávky.
Zvláště v severně položených státech není výjimkou ani doba kratší jednoho roku a navíc
v poměru k průměrné měsíční mzdě je i většinou výrazně nižší než u nás. Novelami se měnil
taktéž samotný výměr rodičovského příspěvku, kdy nejvýhodnější se s postupem času stalo
nastoupit na 3-letou variantu. Nová úprava stanoví pro všechny možné délky pobírání
rodičovského příspěvku jednotný výměr ve výši 220.000,- Kč, který je možno vyčerpat. Další
novinkou, jež zasahuje podstatným způsobem do původního znění zákona, je umožnění
umístění dětí v předškolních zařízeních bez ztráty nároku na dávku, a to od dvou let zcela bez
omezení.
Významnými změnami si prošla i podpora při narození dítěte, nebo-li porodné, které
původně náleželo ženě za každé narozené dítě. Výše se odvíjela dle počtu narozených dětí a
součinu úhrnu částek na osobní potřeby těchto dětí. Později se poskytovalo v paušální výši
13.000,- Kč, v případě současně víc narozených dětí 19.500,- Kč. Dnes výše porodného
zůstává sice v této výši, ovšem podmínky přiznání nároku na tuto dávku se výrazně zpřísnily.
V současné době jsou již zveřejněny další novely tohoto zákona.
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3. Ochrana žen v období těhotenství a mateřství z hlediska
pracovněprávní úpravy
Úkolem státní sociální politiky v oblasti péče o rodiny by měla být snaha podporovat již
existující rodiny a umožnit lidem v případě, že se rozhodnou rodinu založit naplnit tuto jejich
svobodnou volbu, což znamená především ulehčovat sloučení pracovního a rodinného života
rodičů, zejména matek3, a zmírnit ekonomické dopady omezení z důvodů těhotenství a
mateřství.
Zvláštní

podmínky

pro

těhotné

zaměstnankyně,

zaměstnankyně-matky,

kojící

zaměstnankyně a zaměstnankyně pečující o děti jsou obsaženy v zákoně č.262/2006 Sb.
Zákoníku práce. Na základě ustanovení Zákoníku práce je zaměstnavatel např. povinen
převést těhotnou zaměstnankyni dočasně na práci, která je pro ni vhodná a stejně finančně
ohodnocená za předpokladu, že tato zaměstnankyně vykonává práci, jež je jí zakázána či
ohrožuje její těhotenství. Zároveň stanoví povinnost zaměstnavatele zařadit těhotnou
zaměstnankyni pracující doposud v noci na denní práci, požádá-li o to. Stejné povinnosti má
zaměstnavatel vůči zaměstnankyni-matce do konce devátého měsíce po porodu a kojící
zaměstnankyni. Pokud by po převedení dosahovala zaměstnankyně bez svého zavinění
nižšího výdělku než předtím, bude ji poskytnut na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací
příspěvek. Zákon nařizuje zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně přesčas, stejně jako
nařídit přesčas zaměstnankyni či zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší 1 roku.
Pojem „mateřská dovolená“ znamená v oblasti pracovního práva smluvené volno
v zaměstnání. O poskytnutí mateřské dovolené nemusí zaměstnankyně zvlášť žádat. Stačí,
aby zaměstnavateli oznámila nástup na mateřskou dovolenou na předepsaném tiskopise
podepsaném příslušným lékařem.

3

V průmyslově vyspělých zemích mají ženy v současné době ve vzdělání a v zaměstnanosti téměř shodné

příležitosti jako muži. Tyto příležitosti jsou však často oslabeny v momentě, kdy mají děti. Výsledkem je
omezování počtu dětí a následně nízká úroveň plodnosti. (Esping-Andersen 1996;Chesnais 1996)
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Doba, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou, je považována za důležitou osobní
překážku v práci, pro kterou je omluvena. Po tuto dobu jí sice nepřísluší náhrada mzdy nebo
platu, má však nárok na dávky nemocenského pojištění (peněžitou pomoc v mateřství).
Vrátí-li se zaměstnankyně do práce po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po
skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou byla zaměstnankyně oprávněna
čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen ji zařadit na její původní práci a
pracoviště. Není-li to možné proto, že tato práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí
ji zaměstnavatel zařadit podle pracovní smlouvy.
Zákonem je omezena možnost zaměstnavatele vysílat těhotné zaměstnankyně a rodiče
pečující o dítě do stanoveného věku na pracovní cestu mimo obvod obce jejich bydliště nebo
pracoviště. Ve vymezených případech mají rodiče pečující o děti nárok na kratší pracovní
dobu nebo jinou vhodnou úpravu týdenní pracovní doby.
Standardy zachování zaměstnaneckého poměru a nediskriminace pro těhotné ženy a ženy
na mateřské dovolené stanoví též Úmluva o ochraně mateřství č. 183 z roku 2000, jež
reviduje tutéž úmluvu z roku 1952, která nebyla ČR nikdy ratifikována. Úmluva však stanoví
obecnou úroveň jednání k těmto ženám, jež by měly vzít za své všechny moderní
demokracie.
Úmluva stanoví nezákonnost ukončení zaměstnání v době těhotenství nebo mateřské
dovolené či v průběhu příslušné lhůty po návratu do práce s výjimkou důvodů
nesouvisejících s těhotenstvím či mateřstvím. Ženě je po skončení mateřské dovolené
zaručeno právo na návrat do stejného nebo rovnocenného postavení se stejným finančním
ohodnocením. Každý členský stát by měl přijmout příslušná opatření, která zajistí, aby
mateřství nepředstavovala zdroj diskriminace v zaměstnání.
Kojící žena by měla mít nárok na jednu nebo více přestávek denně či na zkrácení pracovní
doby, aby mohla kojit své dítě. Zároveň by tyto přestávky měly být započítány jako pracovní
doba a tím pádem by měly být též náležitě odměněny.
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4. Současná právní úprava zabezpečení žen v těhotenství a
mateřství
Již v samotné Listině základních práv a svobod ( zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LZPS) je
zakotvena ochrana rodičovství a rodiny jako základního pilíře naší společnosti, neboť pokud
má společnost jako celek prospívat, je důležité, aby byla rodina podporována a ohodnocena.
Rodina zůstává i přes historické pokusy nahradit její funkci společensky nezastupitelnou
institucí. Článek 32 pak přímo stanoví, že je ženě v těhotenství zaručena zvláštní péče,
ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky. Dále se uvádí, že rodiče
pečující o děti, mají právo na pomoc státu. Rodina již dávno není totiž soběstačná jednotka a
role státu jako instituce poskytující sociální ochranu jedincům uvnitř i vně rodin je
nenahraditelná. Podrobnosti této pomoci stanoví zákon.
Mezi právní předpisy upravující již konkrétněji zabezpečení žen v těhotenství a mateřství
patří na úrovni sociálního pojištění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
zahrnující peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
Dalšími souvisejícími předpisy jsou: zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení.
Dalším velmi důležitým zákonem je zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,
neboť markantním způsobem mění některé zákony.
V oblasti druhého pilíře zabezpečení, tedy státní sociální podpory, je třeba zmínit
především zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře obsahující celistvou úpravu
dávek poskytovaných státem při jistých sociálních situacích. K tématu vztahující je to
především úprava přídavku na dítě, rodičovského příspěvku a porodné.
Bezpečnost a ochrana žen v období těhotenství a mateřství z hlediska pracovněprávní
úpravy je obsažena zejména v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
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5. Dávky nemocenského pojištění
Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany
v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. Účast na nemocenském
pojištění zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Pojistný poměr zaměstnanců vzniká
dnem faktického nástupu do zaměstnání, jeho vznik nemusí být tak totožný se vznikem
pracovněprávního vztahu. Osoby samostatně výdělečné činné si však mohou platit
nemocenské pojištění dobrovolně. Jestliže osoba samostatně výdělečně činná vykonává
souběžně několik samostatných výdělečných činností, je z nich pojištěna jen jednou. OSVČ je
účastna pojištění, jestliže vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR anebo
mimo území ČR, avšak na základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů ČR a pokud
podala přihlášku k účasti na pojištění na předepsaném tiskopisu. Pojištění ji vzniká dnem,
který uvedla v přihlášce, nejdříve však dnem, kdy byla přihláška podána.
Z hlediska nemocenského pojištění se nerozlišuje, zda zaměstnanec je občanem České
republiky nebo jiného státu. Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, které
pracují v ČR pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Zaměstnanci, kteří jsou činní pro
zaměstnavatele, kteří nemají na území ČR sídlo, jsou v ČR pojištěni, pokud má zaměstnavatel
sídlo na území státu EU nebo na území státu, s nímž ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o
sociálním zabezpečení. Po vstupu do Evropské unie se pro účely nemocenského pojištění
postupuje tak, jako by ČR měla uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení se všemi státy
EU.
Nemocenského pojištění nejsou účastni zaměstnanci vykonávající zaměstnání v ČR pro
zaměstnavatele, který požívá diplomatických výsad a imunit, pokud jsou účastni pojištění
v jiném státě nebo zaměstnanci vykonávající zaměstnání v ČR pro mezinárodní organizaci za
předpokladu účasti pojištění prostřednictvím této mezinárodní organizace. Vyňati jsou dále
zaměstnanci, kteří vykonávají pouze příležitostné zaměstnání nedosahujíce rozhodného
příjmu, naproti tomu, pokud občan vykonává několik činností zakládajících účast na
nemocenském pojištění, je pojištěn z každé takové činnosti. Z pojištění jsou dále vyňati
osoby, jež nejsou občany České republiky nebo občany Evropské unie a jsou zde zaměstnáni
bez platného oprávnění k pobytu.
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Z pojištění se poskytují tyto dávky:


nemocenské,



peněžitá pomoc v mateřství,



ošetřovné,



vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Všechny dávky nemocenského pojištění jsou obligatorní, peněžité a z hlediska doby
poskytování je lze charakterizovat jako opakující se dávky. V případě sociální události
nahrazují příjem. Dávky náleží za kalendářní dny. Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky
pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění, příp. v ochranné lhůtě, tj. v době po
skončení účasti na nemocenském pojištění, ke které dochází většinou v důsledku krátkodobé
ztráty zaměstnání. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění, 180
kalendářních dnů ode dne zániku pojištění činí ochranná lhůta u žen, jejichž pojištění zaniklo
v době těhotenství, pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik
kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Trvá-li ochranná lhůta ještě na začátku 6. týdne
před očekávaným dnem porodu, má žena ze zákona nárok na PPM. Předpokládaný termín
porodu určuje lékař.
Příklad: Žena ukončila pracovní poměr k 31.12.2011. V té době byla už těhotná. Termín
porodu stanovil lékař na 30.7.2012. Ochranná lhůta 180 kalendářních dnů ženě vyprší
28.6.2012, zhruba 4 týdny před očekávaným porodem. Žena má nárok na PPM, protože
splnila podmínku trvání ochranné lhůty ještě počátkem 6.týdne před očekávaným dnem
porodu.
Pokud ale ochranná lhůta vyprší ženě ze zaměstnání dříve než začátkem 6. týdne před
očekávaným dnem porodu, je třeba vyčkat, jestli skutečný dne porodu nenastane dříve.
Jestliže totiž skutečný den porodu nastane dříve než za 6 týdnů od vypršení ochranné lhůty,
žena má taktéž nárok na PPM.
Příklad: Žena ukončila pracovní poměr k 31.12.2011. V té době už byla těhotná. Termín
porodu stanovil lékař na 18.8.2012. Ženě by vypršela ochranná lhůta 28.6.2012, 7 týdnů před
očekávaným porodem. Neměla by tedy nárok na PPM. Žena však porodí už 4.8.2012, 5 týdnů
po vypršení ochranné lhůty. Vzhledem ke dni skutečného porodu ji vzniká nárok na PPM.
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Ochranná lhůta plyne jen z pojištěné činnosti, a to samostatně z každé pojištěné činnosti.
Zákon dále uvádí případy, kdy ochranná lhůta neplyne a způsoby jejího zániku.
Přestože je systém založen na solidaritě mezi zdravými a nemocnými a lidmi s vyššími a
nižšími příjmy, posiluje se vazba mezi zaplaceným pojistným a výší dávek. Nová úprava,
účinná od 1.1.2009, je tak jedním z opatření, které mají sociální systém komplexně změnit
tak, aby lidi motivoval k práci a zároveň poskytuje účinnější prostředky proti zneužívání
systému. Zároveň je stanovena maximální hranice vyměřovacího základu pro placení
pojistného na sociální zabezpečení. Pojištění není založeno na principu zisku, a proto je
levnější než komerční systém připojištění. Nemocenské pojištění bylo v Čechách zavedeno
v roce 1888. Principy, ze kterých se tehdy vycházelo, jsou stále aktuální:


všeobecnost pojištění - nemocenského pojištění byli od počátku účastni dělníci a
provozní úředníci zaměstnaní prakticky ve všech hospodářských odvětvích,



obligatornost pojištění – nemocenské pojištění zaměstnanců mělo nucenou povahu
– občané, na které se zákon vztahoval, byli pojištěni nezávisle na své vůli nebo na
vůli zaměstnavatele,



solidarita – v rámci systému byli pojištěnci, které nepostihla sociální událost,
solidární s pojištěnci, které postihla; pojištěnci s vyššími příjmy byli solidární
s pojištěnci s příjmy nižšími, případně s pojištěnci bez příjmů,



obligatornost nároků – nárok na dávky byl od počátku konstruován typicky jako
obligatorní – při splnění stanovených podmínek vznikal přímo ze zákona bez ohledu
na vůli nositele pojištění4.

Pojištění zaniká obecně dnem skončení pracovního poměru a osobě samostatně
výdělečně činné dnem uvedeným v odhlášce, ne dříve než dnem, kdy byla odhláška podána.
Druhým nejčastějším důvodem je skončení samostatně výdělečné činnosti.

4

Tisková zpráva mpsv z 30.6. 2005
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5.1. Peněžitá pomoc v mateřství
Peněžitá pomoc v mateřství je peněžitou dávkou nemocenského pojištění, která náleží
pojištěnce v době pokročilého těhotenství a po porodu v souvislosti s péčí o narozené dítě.
Peněžitá pomoc v mateřství tak nahrazuje matkám alespoň částečně ušlý příjem po dobu
mateřské dovolené. V zákonem stanovených případech má na ni nárok i jiný pojištěnec, nežli pojištěnka jež dítě porodila.
Česká republika patří mezi země s nejdelším obdobím nároku na peněžitou dávku
v mateřství nejen v Evropě, ale i ve světě. V České republice vzniká nárok na placenou
mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů, což je déle, než doporučuje Mezinárodní
organizace práce ILO5. Naopak v souladu s doporučením ILO, které stanovuje jako žádoucí
příspěvek ve výši dvou třetin předchozí mzdy, zvolila ČR za základ pro výpočet příspěvku 70
% denního vyměřovacího základu. Běžnou praxí evropských zemí je však úhrada podílu mzdy
ve výši 90 - 100 %. ČR tak poskytuje delší dovolenou při jedné z nejnižších náhrad mzdy. Až
do roku 2004, kdy Slovensko změnilo pravidla ohledně výpočtu peněžité pomoci v mateřství
a snížilo procentuální náhradu z 90 % na 55 %, byla náhrada mzdy v ČR dokonce nejnižší
v Evropě.
V současných evropských modelech se objevují 2 druhy koncepcí finanční pomoci
v mateřství:
1. nemocenská, kde se PPM vztahuje pouze na budoucí matky (jako např. v ČR)
2. rodičovsko-nemocenská, kde příspěvek existuje i pro otce místo matky či spolu
s matkou nebo souvisí s přechodem na pobírání rodičovského příspěvku.
Nemocenské pojištění může mít ráz pojištění všeobecného, zaměstnaneckého nebo jejich
kombinace. Jako zajímavý příklad bych zde uvedla model Slovinska, který má mezi
evropskými zeměmi specifické postavení. Je konstruován na rozvinutém principu solidarity
bezdětných pracujících s pracujícími s dětmi.

5

Podle Mezinárodní organizace práce ILO je doporučená minimální délka placené dovolené z důvodu

těhotenství či narození dítěte 12 týdnů, doporučuje se však 14 týdnů .
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Z rodičovského pojištění jsou hrazeny příspěvky v mateřství, otcovství a rodičovství,
přičemž každý z aktérů (zaměstnanec, zaměstnavatel a OSVČ) odvádí do systému 0,1%
hrubé mzdy.
V řadě zemí včetně ČR je stanoven maximální denní limit, do kterého je příjem při
výpočtu příspěvku v mateřství plně započítán, či maximální výše poskytovaného příspěvku.
Stanovený limit je pro skupiny s vyššími pracovními příjmy znevýhodňující. V některých
zemích proto rozdíl do plné náhrady mzdy doplácí zaměstnavatel. Někteří čeští výzkumníci
se domnívají, že by bylo vhodné, aby se těmito vzory nechal inspirovat i český sociální
systém. Otázkou je, zda by takovéto opatření nevedlo zaměstnavatele ze strachu z velkých
nákladů k odmítání mladých žadatelek o práci.
5.1.1. Oprávněné osoby
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má:
a) pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého
týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná
pojištěnka,
b) pojištěnec, pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
příslušného orgánu,
c) pojištěnec pečující o dítě, jehož matka zemřela,
d) pojištěnec pečující o dítě, jehož je otcem, nebo pokud je manželem ženy, která dítě
porodila v případě, že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné
dlouhodobé onemocnění,
e) pojištěnec pečující o dítě, jehož je otcem, nebo pokud je manželem ženy, která dítě
porodila v případě, že uzavřel s matkou dítěte písemnou dohodu jejímž předmětem je péče o
dítě. Tato dohoda může být však uzavřena s účinkem nejdříve od počátku sedmého týdne po
porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů.
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5.1.2. Podmínky nároku
Podmínky nároku upravuje zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Podmínkou
nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270
kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou, tj.
splnění tzv. čekací doby. Je-li nárok uplatňován z více pojištění, musí být tato podmínka
účasti splněna v každém z těchto pojištění. Dále musí být v den přiznání dávky pojištěnec
nemocensky pojištěn nebo v ochranné lhůtě. Pro OSVČ platí třetí podmínka v podobě
existence nemocenského pojištění v minimální délce 180 dnů v posledním roce přede dnem
počátku podpůrčí doby (tj. výplaty dávky). Do doby účasti na pojištění pro nárok na
peněžitou pomoc v mateřství se započítává též:


doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento
důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě trvala dále pojištěná
činnost,



doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři
považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového
pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno. (Pro zápočet doby studia není
podmínkou, aby počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu připadal do 270
dnů ode dne úspěšného ukončení studia a ani to, aby k převzetí dítěte do péče došlo
v období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia, jak tomu bylo v předchozí
úpravě, což byla úprava poměrně přísná. Došlo tím ke zjednodušení a snížení
administrativní náročnosti.)

Tyto doby se započítávají v rozsahu, v jakém se nekryjí s pojištěnou činností.
Příklad: Těhotné zaměstnankyni skončil pracovní poměr trvající dva roky dnem 31.1.2009.
Dne 15.2.2009 nastoupila do dalšího pracovního poměru na dobu neurčitou, který po pěti
kalendářních dnech ve zkušební době ukončila.
Z předchozího zaměstnání činila ochranná lhůta 180 kalendářních dnů, začala běžet dnem
1.2.2009 a trvala by do 30.7.2009. Dne 15.2.2009 nastoupila do nového zaměstnání. Vznikem
nového pojištění ochranná lhůta z dřívějšího pojištění po dobu tohoto pojištění neběží. Ze
zaměstnání skončeného 19.2.2009 získala ochrannou lhůtu 5 kalendářních dnů (pojištění jen
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tak dlouho trvalo). K této nově získané ochranné lhůtě je třeba připočítat nevyčerpanou část
předchozí ochranné lhůty, tedy 166 kalendářních dnů (180-14). Ochranná lhůta ze
zaměstnání skončeného dne 19.2.2009 činí tedy 171 kalendářních dnů; začala běžet dnem
20.2.2009 a skončila dnem 9.8.2009 včetně.
Samozřejmostí je, že těhotenství skončilo porodem, pokud se nejedná o situaci převzetí
dítěte do péče nahrazující péči mateřskou. Za porod se považuje takové ukončení
těhotenství, kdy je do matriky zapsáno narození dítěte.
Žena dále nesmí vykonávat práci v zaměstnání, z něhož jí byla PPM přiznána. OSVČ nesmí
v době pobírání PPM vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Pokud však OSVD
vykonává výdělečnou činnost například prostřednictvím svých zaměstnanců, nemusí
podnikatelskou činnost přerušit a může prostřednictvím svých zaměstnanců ve svém
podnikání pokračovat. Všechny tyto podmínky musí být splněny současně.
Ženě, která nesplnila podmínku doby účasti na nemocenském pojištění, a nemá tedy nárok
na peněžitou pomoc v mateřství, náleží rovnou dávka rodičovského příspěvku.
5.1.3. Doba poskytování
Doba, po kterou lze dávku poskytnout se nazývá podpůrčí doba. Podpůrčí doba u peněžité
pomoci v mateřství činí obecně 28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila a 37 týdnů u
pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí. V případě péče o dítě pojištěncem
z výše uvedených důvodů je doba stanovena na 22 týdnů popř. na 31 týdnů u pojištěnce
pečujícího o dvě a více dětí. U pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba u peněžité
pomoci v mateřství kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne
porodu. Avšak jestliže dítě zemřelo před uplynutím podpůrčí doby, končí podpůrčí doba
uplynutím 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte.
Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje od počátku 6.týdne před očekávaným dnem
porodu, nejdříve však od počátku 8. týdne před tímto dnem. Pokud k porodu došlo před
počátkem běhu podpůrčí doby, pak je PPM poskytována ode dne porodu.
PPM je možno pobírat nejdéle do 1 roku dítěte, jde-li o dávku náležející z titulu porodu
dítěte. Jde-li o dávku náležející z titulu převzetí dítěte do náhradní péče – do 7 let a 31 týdnů
věku dítěte.
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5.1.4. Výše a způsob stanovení dávky
Výše peněžité pomoci v mateřství je přímo úměrná předchozímu výdělku – konkrétně činí
za kalendářní den 70% denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu
se zjišťuje z rozhodného období stanoveného ke dni nástupu na mateřskou dovolenou, popř.
ke dni převzetí dítěte do trvalé péče. Pokud byla žena před porodem převedena na jinou
práci z důvodu těhotenství, zjistí se denní vyměřovací základ z rozhodného období ke dni
převedení, pokud je to výhodnější. Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenské dávky
se stanoví jako podíl součtu hrubých příjmů za posledních 12 měsíců, z kterých
zaměstnanec/zaměstnankyně/OSVČ

odváděl

nemocenské

pojištění

v ČR

a

počtu

kalendářních dní připadajících na rozhodné období.
Denní vyměřovací základ se pro výpočet výše PPM, na kterou vznikl nárok po 1.1.2009, dále
od 1.1.2012 upravuje tak, že :


z částky do 838 Kč se počítá 100%



z částky nad 838 Kč do 1257 Kč se počítá 60%



z částky nad 1257 Kč do 2514 Kč se počítá 30%



k částce nad 2514 Kč se nepřihlíží

Původní verze výpočtu výše PPM platná od 1.1.2011 do 31.12.2011 – denní vyměřovací
základ se pro výpočet výše PPM, na kterou vznikl nárok po 1.1.2009, dále od 1.1.2011
upravuje tak, že:


z částky do 825 Kč se počítá 100%



z částky nad 825 Kč do 1237 Kč se počítá 60%



z částky nad 1237 Kč do 2474 Kč se počítá 30%



k částce nad 2474 Kč se nepřihlíží

Původní verze výpočtu výše PPM platná od 1.1.2010 do 31.12.2010 - denní vyměřovací
základ se pro výpočet výše PPM, na kterou vznikl nárok od 1.1.2009, dále od 1.1.2010
upravuje tak, že:


z částky do 791 Kč se počítá 100%



z částky od 791 Kč do 1.186 Kč se počítá 60%
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z částky od 1.186 Kč do 2.371 Kč se počítá 30%



k částce nad 2.371 Kč se nepřihlíží

Příklad: Žena se rozhodla dostávat mateřskou 180 dní, její plat za posledních 12 měsíců se
nezměnil a byl 50.000,- Kč. Jakou pomoc na mateřské dostane?


Vyměřovací základ bude 12 * její plat, tj. 600.000,- Kč



Denní vyměřovací základ bude vyměřovací základ vydělený počtem dní tj. 365 nebo
366, takže v našem případě při 365 dnech bude činit 1.644,- Kč



Denní vyměřovací základ redukujeme. Výsledek bude 838 * 100 % + (1.257 – 838) * 60
% + (1.644 – 1.257) * 30% = 1.206,- Kč



Žena tak dostane 180 dní peněžitou pomoc a celkem obdrží 1.122,- Kč * 70 % * 180
dní = 152.100,- Kč.

S celkovým vyplaceným obnosem tak v průběhu pobírání mateřského příspěvku patří ČR
mezi nejštědřejší země, přestože výše náhrady dosahuje v ČR ve skutečnosti pouze
průměrných 64 % předchozího výdělku, což je způsobeno nadprůměrně dlouhou dobou
trvání mateřské dovolené6.
5.1.5. Poskytování peněžité pomoci
Oprávněné osoby a podmínky nároku byly již popsány výše. Zde bych ráda uvedla příklady,
kdy dochází k přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství a dále bych se věnovala
případům pobírání peněžité pomoci, jež jsou stále, co do počtu méně zastoupené.
Pomineme-li důvody nároku na PPM u muže, spočívající ve zdravotních komplikacích na
straně matky dítěte, kdy žena nemůže nebo nesmí o dítě z tohoto důvodu pečovat, a to je
svěřeno následně do péče otci dítěte příp., kdy je muži svěřeno dítě do péče rozhodnutím
příslušného orgánu, umožňuje zákon muži přebrat dítě do péče na základě písemné dohody
s matkou dítěte. Dohoda je možná, pokud je muž otcem dítěte nebo manželem ženy, která
dítě porodila a nárok na PPM mu vzniká při současném splnění těchto podmínek:

6

E. Mitchell - Finanční podpora rodin s dětmi v ČR v evropském kontextu- studie 1/2010
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účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních
dvou letech před nástupem na PPM,



v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo v tento den trvá
ochranná lhůta po skončení pojištění,



je sepsána písemná dohoda o předání dítěte do péče mezi matkou dítěte a jeho
otcem/manželem ženy, která dítě porodila.

Od 1.1.2012 musí být dohoda uzavřena na nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
Dávka se tak nevyplácí, pokud doba, po kterou jsou jinak splněny podmínky nároku na
výplatu, nečiní alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Cílem úpravy je zabránit
účelovému přebírání péče o dítě otcem či manželem ženy, která dítě porodila, jen na dny
pracovního klidu, kdy tak dříve otec dítěte (manžel) kromě mzdy pobíral také peněžitou
pomoc v mateřství.
Je-li nárok na PPM uplatňován z nemocenského pojištění OSVČ nebo zahraničního
zaměstnance, pak musí být splněna ještě podmínka účasti na tomto pojištění (nemocenské
pojištění OSVČ nebo zaměstnance) aspoň po dobu 180 kalendářních dnů v posledním roce
před nástupem na PPM.
Za nástup na PPM se zde považuje den, kdy na základě písemné dohody muž převzal dítě
do péče. K převzetí dítěte do péče na základě dohody může dojít nejdříve po skončení 6.
týdne po porodu, a to i v případě, že matka dítěte nemá nárok na PPM. Na dohodu
neexistuje žádný formulář, musí však obsahovat den porodu dítěte a den, od kterého muž
dítě přebírá. Podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem
nemocenského pojištění. Den, od kterého bude tento muž o dítě pečovat, nesmí spadat do
období, za které byla PPM vyplacena matce dítěte, a do doby přede dnem ověření podpisu.
Podpůrčí doba činí 22 týdnů, 31 týdnů v situaci, kdy muž pečuje o dvě a více dětí. Pokud by
došlo k vypovězení dohody, podpis matky musí být opětovně úředně ověřen.
Matka dítěte tak po tuto dobu nemá nárok na výplatu PPM, stejně tak dávka nenáleží za
období, po které bylo dítě ze zdravotních důvodů převzato do zdravotnického zařízení
lůžkové péče a pojištěnec v této době vykonává činnosti, ze kterých je PPM poskytována.
Dávka nenáleží též v opačném případě, kdy je žena uznána pro závažné dlouhodobé
onemocnění práce dočasně neschopnou a dítě bylo svěřeno z tohoto důvodu do péče jiné
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osoby. Ženě nenáleží PPM po dobu, po kterou nepečuje o narozené dítě a dítě bylo z tohoto
důvodu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů nebo do lůžkové péče poskytovatelů
zdravotních služeb nebo do zařízení poskytující nepřetržitou péči o tyto děti.
Pominou-li výše uvedené důvody, pro které se PPM nevyplácela, pokračuje se
v poskytování dávek ode dne (popř. se zahájí její výplata), kdy si dítě žena opět převezme
dítě do své péče až do vyčerpání celkového nároku, ne však déle než do dne, kdy dítě
dosáhne věku jednoho roku. Doba po kterou pojištěnka ze své vlastní vůle o dítě nepečovala
či po dobu, kdy byla uzavřena dohoda s otcem dítěte/manželem se nicméně započítává do
celkové doby, po kterou by jí peněžitá pomoc jinak náležela. V ostatních případech se ji
podpůrčí doba prodlužuje o dobu, po kterou se PPM nevyplácela.
5.1.6. Uplatnění nároku
Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje na žádost, buď tiskopisem „Žádost o peněžitou
pomoc v mateřství“, kterou uplatňuje těhotná pojištěnka či pojištěnka, jež porodila. Tiskopis
vydá ošetřující lékař – gynekolog, u něhož je v předporodní péči. Tiskopisem „Žádost o
peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“ se uplatňuje nárok na PPM při
převzetí dítěte do péče z rozhodnutí příslušného orgánu nebo z důvodu úmrtí matky,
z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění matky, pro které nemůže o dítě pečovat, a
na základě dohody matky s manželem nebo otcem dítěte při současném předložení dokladů,
které tuto skutečnost potvrzují.
Žádost předává zaměstnankyně (zaměstnanec) svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel
doplní příslušné informace a předá tiskopis příslušné okresní správě sociálního zabezpečení
(OSSZ). Místní příslušnost OSSZ k výplatě dávky zaměstnanci se řídí sídlem zaměstnavatele.
OSVČ a zahraniční zaměstnanec ji předává přímo příslušné OSSZ, podle místa trvalého
pobytu. Je třeba vyplnit, kdy naposledy před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství
vykonával výdělečnou činnost.
Dávky vyplácí příslušná OSSZ prostřednictvím účtu ČSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce
následujícím po dni, v němž jí byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky včetně
příslušných dokladů doručen.
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Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím tří let ode dne, za který dávka nebo její část
náleží. Vznikne-li z jednoho pojištění současně nárok na výplatu více dávek, má nárok na
výplatu peněžité pomoci v mateřství přednost před nárokem na výplatu ostatních dávek.

5.2. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je obligatorní peněžitá dávka
nemocenského pojištění, jejímž úkolem je vyrovnat rozdíl mezi mzdou, kterou měla žena
před převedením na jinou práci z důvodu těhotenství a mateřství a mzdou po tomto
převedení, pokud z ní bez svého zavinění dosahuje nižšího výdělku. Účelem je především
ochránit zdraví ženy, dítěte, jejich bezpečnost, a aby byla zachována schopnost kojení.
5.2.1. Oprávněné osoby
Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má:
a) těhotná zaměstnankyně, která je převedena na jinou práci, protože práci, kterou předtím
konala je podle zvláštních právních předpisů7 zakázána těhotným ženám nebo podle
rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví,
b) zaměstnankyně, která je v období do konce devátého měsíce po porodu převedena na
jinou práci, protože práci, kterou předtím konala, je z výše uvedených důvodů zakázána nebo
ohrožuje její zdraví či mateřství,
c) zaměstnankyně, která kojí nebo je převedena na jinou práci, protože práce, kterou
předtím konala je zakázána či ohrožuje její zdraví či schopnost kojení,
d) těhotná příslušnice, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice,

7

§ 37 odst. 1 písm. b) a § 153 zákoníku práce, § 100 služebního zákona. Vyhláška č.288/2003 Sb., kterou se

stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce vykonávat
z důvodu přípravy na budoucí povolání
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která kojí, jestliže byla podle zvláštních právních předpisů8 odvolána z dosavadního
služebního místa, neboť to vyžaduje její bezpečnost a ochrana zdraví při práci, a byla
ustanovena na jiné místo,
za předpokladu, že dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu, než před
tímto převedením na jinou práci nebo ustanovením na jiné služební místo. Ke snížení
započitatelného příjmu z důvodu kratší pracovní doby nebo doby služby se nepřihlíží.
Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má za těchto podmínek také
těhotná zaměstnankyně nebo umělkyně, která je převedena na jinou práci nebo ustanovena
na jiné služební místo, protože z důvodu těhotenství nemůže vystupovat.
Vyrovnávací příspěvek nenáleží ženám:
a) činným na základě dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce,
b) odsouzením ve výkonu trestu odnětí svobody zařazeným do práce nebo zařazeným do
práce ve výkonu zabezpečovací detence,
c) vykonávajícím zaměstnání malého rozsahu,
d)pracujícím jako dobrovolný pracovník pečovatelské služby,
e) studentkám a žákyním, pokud zaměstnání spadá výlučně do období prázdnin,
f) pracujícím jako zahraniční zaměstnanec a
g) členkám kolektivních orgánů právnických osob.
5.2.2. Podmínky nároku
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství patří mezi dávky nemocenského pojištění,
a je tedy vázán na účast na nemocenském pojištění v zaměstnání. Osobě samostatně

8

§ 25 odst. 3 a 6 a § 85 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., § 41 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb. a Vyhláška

č.432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce
devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí.
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výdělečné činné tato dávky nenáleží. Další podmínkou je převedení ženy z důvodu jejího
těhotenství nebo mateřství z její původní práce, která se pro ni stala pro tuto přechodnou
dobu nevhodnou, na jinou práci, za niž dostává bez svého zavinění nižší započitatelný příjem.
Za převedení na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo se posuzují i situace,
kdy nedochází vyloženě ke změně druhu práce, ale k takové úpravě pracovních podmínek
spočívající:


ve snížení množství požadované práce a pracovního tempa, popřípadě zproštění
výkonu některých prací, kterým se odstraní příčiny, na jejichž základě je taková práce
těmto ženám zakázána,



v přeložení k výkonu práce do jiného místa nebo k převedení na jiné pracoviště
odůvodněné zákazem,



ve zproštění výkonu noční práce (služby v noci).

5.2.3. Doba poskytování
Vyrovnávací příspěvek se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení
zaměstnankyně na jinou práci nebo ustanovení příslušnice na jiné služební místo, s výjimkou
dnů, po které trvala její pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, omluvená
nebo neomluvená nepřítomnost v práci, dnů, kdy byla účastnicí stávky či na mateřské nebo
rodičovské dovolené. Těhotné zaměstnankyni nebo příslušnici se vyplácí nejdéle do počátku
šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu mateřství se poskytuje do konce
devátého měsíce po porodu a u žen, které kojí, po dobu kojení.
5.2.4. Výpočet výše dávky
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vypočítává jako rozdíl mezi denním
vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci nebo
ustanovení příslušnice na jiné služební místo a průměrem jejich započitatelných příjmů
připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto
převedení nebo ustanovení. Vyplácí se zpětně, obdobně jako mzda ze zaměstnání. Průměr
započitatelných příjmů se zjistí tak, že se dosažený příjem za jednotlivý kalendářní měsíc
vydělí počtem kalendářních dnů v daném měsíci, vyjma dnů kdy se shora uvedených důvodů
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příspěvek nevyplácí. Při stanovení a redukci denního vyměřovacího základu se postupuje
stejně jako u peněžité pomoci v mateřství.
5.2.5. Uplatnění nároku
Nárok na tuto dávku uplatňuje zaměstnankyně tiskopisem „Žádost o vyrovnávací příspěvek
v těhotenství a mateřství“, který ji vydá ošetřující lékař, v jehož péči je v době těhotenství a
mateřství, ve kterém je obsaženo rozhodnutí lékaře o potřebě převedení pojištěnky na jinou
práci z důvodu, že práci, kterou předtím konala, ohrožuje její těhotenství, zdraví, mateřství
nebo schopnost kojení. Tiskopis musí také zahrnovat údaje o tom, kdy došlo k převedení,
z jakého důvodu a kdy bylo převedení ukončeno. Dále je nutné předložit potvrzení
zaměstnavatele, že pojištěnka byla převedena na jinou práci a potvrzení o výši
započitatelného příjmu a počtu dnů, po které převedení trvalo.
Dávky vyplácí opět příslušná OSSZ prostřednictvím účtu ČSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce
následujícího po dni, v němž jí byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky včetně
příslušných podkladů doručen. Místní příslušnost OSSZ k výplatě dávky se řídí stejnými
pravidly jako u PPM.
Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím tří let ode dne, za který dávka nebo její část
náleží.
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6. Dávky státní sociální podpory
Státní sociální podpora je v rámci práva sociálního zabezpečení státem organizovaná
solidarita mezi občany sloužící k překonání nepříznivých důsledků sociálních událostí. Je
tvořena systémem státních dávek určených především rodinám s nezaopatřenými dětmi.
Náklady na státní sociální podporu hradí stát. Státní sociální podporou se stát podílí na krytí
nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých
dalších sociálních situacích.
Systém státní sociální podpory byl zaveden zákonem č. 117/1995 sb., o státní sociální
podpoře. Tento zákon je komplexní úpravou, která zahrnuje jak věcnou úpravu podmínek
nároku na dávky státní sociální podpory a jejich výplatu, tak i organizaci a řízení.
Při vytváření koncepce systému státní sociální podpory byly sledovány tyto tři základní
přístupy:
1) životní úroveň bude nadále vycházet především z pracovních příjmů,
2) státní sociální dávky nemají být náhradou rodinných příjmů, nesmí být demotivující
vzhledem k práci, musí se snížit závislost rodin jen na sociálních příjmech,
3) hledisko hospodárnosti, účelnosti a ve stanovených případech i adresnosti.
Všechny dávky státní sociální podpory mají obligatorní charakter, což znamená, že v případě
splnění stanovených podmínek je na ně nárok přímo ze zákona. Hlavním kritériem pro
přiznání některých z nich je příjmová situace rodiny.
Dávky státní sociální podpory jsou:
a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu, jež bývají také nazývány jako dávky
testované (means-tested):
1) přídavek na dítě
2) příspěvek na bydlení
3) porodné
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b) ostatní dávky jsou poskytovány nezávisle na příjmu rodiny, bývají označovány jako dávky
netestované:
1)rodičovský příspěvek
2) dávky pěstounské péče
3) pohřebné
Nově se od 1.1.2011. stala dávkou testovanou, tj. dávkou poskytovanou v závislosti na
výši příjmů v rodině, porodné. Změna byla přijata jako součást úsporných opatření za účelem
snížit státní dluh, zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
Mezi výhody testovaných dávek patří především skutečnost, že jsou vzhledem ke své
ekonomické a sociální situaci poskytovány opravdu těm, kteří je potřebují. Jako nevýhodu je
možno uvést zejména značnou administrativní a finanční náročnost spojenou s přiznáním
těchto dávek. Prokazování některých skutečností rozhodných pro vznik dávky nároku na
dávku bývá taktéž někdy velmi složité, zvláště např. zjistit skutečný příjem žadatele o dávku.
Nárok na dávky státní sociální podpory může vzniknout jen fyzické osobě, pokud tato
osoba a osoby s ní společně posuzované jsou na území České republiky hlášeny k trvalému
pobytu, jde-li o státní občany České republiky nebo mají-li na území ČR trvalý pobyt podle
zvláštního právního předpisu, v případě cizince.

6.1. Porodné
Porodné je jednorázová obligatorní peněžitá dávka státní sociální podpory, jejímž účelem je
přispět rodině na zvýšené náklady související s narozením dítěte, které by vzhledem k jejich
nízkému příjmu byly nepřiměřeně zatěžující. Porodné nahradilo podporu při narození dítěte,
která byla do 30.9.1995 poskytována jako dávka nemocenského pojištění.
Nyní je úprava porodného zakotvena v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve
znění pozdějších předpisů.
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6.1.1. Podmínky nároku
Nárok na porodné má, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního
minima rodiny a koeficientu 2,40, žena,
a) která porodila své první živé dítě
b) které se současně s prvním živě narozeným dítětem narodilo další živé dítě nebo děti,
pokud jí před tímto porodem nevznikl nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče.
Nárok na porodné má rovněž otec prvního živě narozeného dítěte nebo dětí, které se
narodily současně s prvním dítětem ženy, jestliže žena, která dítě (děti) porodila, zemřela a
ke dni porodu splnila výše uvedené podmínky a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě.
V praxi to znamená, že pokud se dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do kterého
porodné náleží 11.712,- Kč, v roce 2011 to bylo pro srovnání 10.752,- Kč. U prvního dítěte
páru je hraniční příjem pro nárok na porodné 18.504,- Kč, v loňském roce 16.992,- Kč.
Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li stanoveno jinak. Další změnu, kterou
nám novelizace zákona přinesla, je podmínka, že se ženě musí narodit dítě (děti) živé, aby
mohla uplatnit nárok na porodné. Dávka se dříve poskytovala i v případě mrtvě narozeného
dítěte, rozhodující bylo, že těhotenství bylo ukončeno porodem, nikoli však potratem.
Podmínkou vzniku nároku na porodné není péče o dítě. Dávka se tak poskytne i ženě, která
po porodu o dítě nepečovala a dala souhlas k jeho osvojení.
Nárok na porodné má také ode dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů
osoba, která převzala dítě do takové péče do 1 roku jeho věku, toto dítě bylo prvním dítětem
této osoby, na které z důvodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné, a před převzetím
tohoto dítěte do péče této osobě nevznikl nárok na porodné za výše uvedených podmínek.
Za podmínek stanovených ve větě první má nárok na porodné také osoba, která převzala do
trvalé péče nahrazující péči rodičů 2 nebo více současně narozených dětí. Podmínkou je, že
rozhodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a
koeficientu 2,40.
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Porodné náleží v rodině pouze jednou, a to buď na první živě narozené dítě nebo na první
dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče
nahrazující péči rodičů se považuje dítě převzaté do péče na základě rozhodnutí soudu o
svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče podle § 45 zákona o rodině či o osvojení
dítěte podle § 63 zákona o rodině. V případě svěření dítěte do péče manželům náleží
porodné jen jednomu z manželů. Nedohodnou-li se manželé mezi sebou, přizná porodné
jednomu z manželů orgán, jež o porodném rozhoduje.
V obou případech musí mít oprávněná osoba stejně jako u ostatních dávek státní sociální
podpory na území České republiky bydliště9.
I přes poměrně přísné podmínky dosáhne na dávku od 1.1.2012 o trochu více rodin než
dříve díky zvýšení limitu částky životního minima. Avšak dle vládních plánů má porodné jako
samostatná dávka zcela skončit. Porodné by se dle připravovaného návrhu zákona mělo
začlenit do rodičovského příspěvku, jenže toto sloučení by oproti stávající úpravě nemělo mít
na jeho výši žádný vliv. Pro některé rodiče by tak výhodou bylo jen to, že by si část
rodičovského příspěvku (právě začleněné „porodné“) mohli vybrat hned po narození
potomka. Novinka by tak pomohla zejména matkám, které v prvním půlroce po porodu
nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, zejména tedy nezaměstnaným. Mohly by si
jednorázově vyčerpat vyšší rodičovský příspěvek než podle dosavadních pravidel. V celkovém
součtu by ale přesto dostávaly méně než doposud. Naštěstí však vypadá, že tento návrh
nebude schválen.
6.1.2. Výše dávky
Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, narodí-li
se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodné
19 500 Kč.

9

§ 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů – Osoba má

bydliště na území ČR, 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, popřípadě
existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou
republikou.
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Porodné se vyplácí jednorázově. Dávka se vyplácí nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla dávka přiznána.
6.1.3. Uplatnění nároku
Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik
nároku na dávku a na její výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky na příslušném úřadě
státní sociální podpory. Podmínkou nároku na výplatu dávky je mimo jiné písemný souhlas
oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob se sdělením výši příjmů těchto osob,
údaje o přihlášení se k trvalému pobytu a další náležitosti stanovené zákonem, včetně
skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající nárok na porodné. Nárok na porodné zaniká,
nebyl-li uplatněn do jednoho roku.

6.2. Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek je peněžitá opakující se obligatorní dávka státní sociální podpory,
jejímž účelem je zlepšit podmínky rodin pečujících o malé dítě. Jde o dávku netestovanou,
tedy nezávislou na výši příjmu rodiny, čerpanou obvykle po dobu rodičovské dovolené.
Dávka je určena pro rodiče, který osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je v rodině
nejmladší. Stát se jím podílí na nákladech potřebných k zajištění výživy a ostatních základních
osobních potřeb takto se starajícího rodiče.
Rodičovský příspěvek nahradil v roce 1990 mateřský příspěvek zavedený do našeho
právního řádu v roce 1969, který byl – s výjimkami stanovenými zákonem – poskytován
pouze ženám. Dnes má na ni v danou chvíli nárok sice stále pouze jen jeden z rodičů, v jejím
pobírání se však mohou střídat, což dokazuje, že rodičovský příspěvek je v dnešní době
pobírán stále se zvyšujícím počtem otců. Za tímto trendem stojí mimo jiné větší šance
poskytnuté ženám, sledované snahou o zrovnoprávnění platebních a pracovních podmínek
žen a mužů na stejných pozicích a tím i širší přístup žen k ekonomicky výhodnějším postům. I
přes stále se zlepšující pracovní podmínky, kdy je rodičům pečujícím o malé děti umožněno
pracovat po dohodě se zaměstnavatelem např. na poloviční úvazek, se však stále setkáváme
s neochotou zaměstnavatelů matky malých dětí zaměstnávat.
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6.2.1. Podmínky nároku
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně
a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině dle zvolené varianty čerpání příspěvku
maximálně do 4 let věku dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku
vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220.000,- Kč.
Podmínka bydliště na území
Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu a bydliště na
území České republiky oprávněné osoby a dítěte zakládající nárok na rodičovský příspěvek.
Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout MPSV.
Podmínka osobní celodenní péče o dítě
Podmínka osobní celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek po celý
kalendářní měsíc je považována za splněnou i v měsících, kdy:


se dítě narodilo,



měl rodič nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované
v souvislosti s porodem,



osoba převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
příslušného orgánu,



dítě dosáhlo věku 4 let, do kterého náleží maximálně rodičovský příspěvek,



dítě nebo rodič zemřeli,



rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo předtím na základě rozhodnutí
příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo
bylo více než tři kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.

Od ledna 2012 skončilo omezení pro ty, kteří chtějí čerpat rodičovský příspěvek a dávat při
tom dítě do předškolního zařízení. Zatímco dřívější limit stanovil maximálně 5 dnů v měsíci
nebo 4 hodiny denně u dítěte, které dosáhlo tří let věku, nyní se hranice snížila na dosažené
dva roky věku dítěte a bez omezení časového limitu stráveného v předškolním zařízení. Dítě
od dvou let věku může tedy v jeslích či školce pobývat neomezeně, aniž by rodič o příspěvek
přišel.
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Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží
jestliže:


dítě mladší dvou let věku navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46
hodin v kalendářním měsíci,



dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo
její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vadu
zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu
nepřevyšujícím 4 hodiny denně,



dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné
obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin
denně,



dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže
oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby,



rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo je
žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání, docházka u
uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších dvou let.

Zdravotně postižené děti
Rodičovský příspěvek nenáleží, jestliže nejmladšímu dítěti v rodině, které zakládá nebo
zakládalo nárok na tento příspěvek, náleží příspěvek na péči. Nárok na příspěvek, který se
podle dosavadních předpisů poskytoval při péči o zdravotně postižené dítě, které bylo
k 1.1.2012 mladší 3 let, se nadále poskytuje ve výši 7.600,- Kč do 3 let věku dítěte za
předpokladu, že toto dítě nemá nárok na příspěvek na péči. Má-li takové dítě nárok na
příspěvek na péči, musí rodič do 31.1.2012 zvolit jednu z těchto dávek a druhá se odejme.
Aby měli všichni rodiče možnost volit do konce ledna 2012 mezi rodičovským příspěvkem
(ve výši 7.600,- Kč měsíčně do 3 let věku dítěte) a příspěvkem na péči, stanoví se zároveň, že
všechny děti starší jednoho roku, které zakládají nárok na rodičovský příspěvek z titulu svého
zdravotního postižení, se nejdéle do 31.12.2012 považují za osoby závislé na péči jiné osoby
ve stupni I nebo II a mají nárok na příspěvek na péči. Tím dochází k zajištění dětí se
zdravotním postižením tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny jednou dávkou, a
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to buď rodičovským příspěvkem, nebo příspěvkem na péči. Nárok na dávku může být
uplatněn 3 měsíce zpětně od podání žádosti.
Pro úplný přehled uvádím v jaké výši je možno pobírat měsíční příspěvek na péči o dítě do
18 let věku dítěte, při čemž výše příspěvku je závislá na výsledku posouzení stupně závislosti:


I. st. - závislost lehká – 3.000,- Kč



II. st. – závislost středně těžká – 6.000,- Kč



III. st. – závislost těžká – 9.000,- Kč



IV. st. – závislost úplná – 12.000,- Kč

U zdravotně postižených vznikl do 31.12.2011 nárok na rodičovský příspěvek v základní
výměře 7.600,- Kč do 7 let věku dítěte bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání.
Příspěvek a doba se upravila ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně
postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého. Rodiče pečující o dlouhodobě
zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě, mohli pobírat
příspěvek i od 7 do 10 let věku dítěte, a to ve výši 3.000,- Kč. Podmínkou bylo, že dítě
nepobírá příspěvek na péči. Rodiče dětí starších 7 let, které splňovaly stanovené podmínky,
museli podat novou žádost o rodičovský příspěvek.
6.2.2. Výše poskytování a doba nároku
Novelou zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, která je účinná od počátku roku
2012 mají rodiče větší volnost při čerpání rodičovského příspěvku a mohou se tak
rozhodovat pružněji než dříve o jeho délce a výši. Je možné, si ho zvolit dle aktuální sociální
situace, kdy výši příspěvku je možné měnit jednou za tři měsíce. V zásadě si lze zvolit
jakoukoliv délku čerpání, ale výše příspěvku je limitována výší peněžité pomoci v mateřství,
tedy 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však může činit 11.500,- Kč za
měsíc i pro rodiče s vysokými příjmy. Minimální měsíční výše příspěvku je stanovena na 50,Kč. Celkovou částku připadající na tento příspěvek může rodič vyčerpat minimálně během
19 měsíců, maximálně do 4 let věku dítěte.
Stanovením maximálního stropu 220.000,- Kč při volbě kterékoliv ze tří časových variant
došlo k poklesu 15.600,- Kč u doteď nejoblíbenější 3leté varianty, naopak méně rozšířené
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varianty dvouletá a čtyřletá byly navýšeny o 3.400,- Kč. Výše rodičovského příspěvku za
kalendářní měsíc je stanovena takto:
1) Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze alespoň jednomu z rodičů
v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině právě 70 % 30 násobku
denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7.600,- Kč až do částky 11.500,- Kč, s tím,
že zvolená výše rodičovského příspěvku jej nesmí přesáhnout. V případě že lze uvedeného
denního vyměřovacího základu dosáhnout u obou rodičů, vychází se při stanovení výše
rodičovského příspěvku z toho, který je vyšší.
Zatímco dosud byla dvouletá varianta pobírání rodičovského příspěvku přístupná pouze
lidem s hrubou měsíční mzdou nad 16.000,- Kč, od počátku roku 2012 si ji může zvolit
mnohem více žadatelů. Což představuje výhodu pro rodiče, kteří se chtějí vrátit do práce
brzy a zároveň nepřijít o možnost vyčerpat celou výši rodičovského příspěvku, tedy 220.000,Kč. Jediným limitem je možnost pobírání maximálně 11.500,- Kč měsíčně. Zamezí se tím
tomu, aby někteří rodiče dostávali od státu více peněz, než si předtím vydělávali
v zaměstnání.
2) Rodič si může zvolit výši příspěvku až do výše 7.600,- Kč, jestliže lze alespoň jednomu
z rodičů stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího
základu v částce nepřevyšující 7.600,- Kč. Stejně se postupuje i v případě, kdy ke dni narození
nejmladšího dítěte nelze stanovit denní vyměřovací základ jen proto, že v průběhu pobírání
rodičovského příspěvku poskytovaného z důvodu péče o dříve narozené dítě v rodině
uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na příspěvek
vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek na starší dítě.
3) Nelze-li stanovit žádnému z rodičů v rodině k datu narození nejmladšího dítěte výše
uvedený denní vyměřovací základ, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7.600,- Kč do konce
devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku 3.800,- Kč do 4 let věku
dítěte. Dosud platilo, že nezaměstnané matky si nemohly volit variantu rodičovského
příspěvku. Tyto matky byly automaticky odkázány na tuto nejméně výhodnou 4letou
variantu, nyní stačí, aby byla podmínka výše denního vyměřovacího základu splněna alespoň
u otce. Pokud by ovšem byli nezaměstnaní oba dva nebo si neplatili jako OSVČ pojištění
dobrovolně, pak mají i nadále pouze zmíněnou jednu možnost.
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Volbu výše příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na daný příspěvek.
Volbu lze nově změnit, nejdříve však po uplynutí tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
Skončilo tak dosavadní pravidlo, že jednou provedenou volbu délky čerpání rodičovského
příspěvku nelze měnit. Rychlost čerpání, a tím i výši měsíčního příspěvku, rodiče mohou nyní
opakovaně měnit.
Uvedené změny se oproti původně předloženému návrhu netýkají automaticky těch, kteří
rodičovský příspěvek začali čerpat již před 1.1.2012. Za předpokladu, že rodiče chtějí nějakou
změnu provést, např. aby mohli umisťovat dítě starší 2 let do předškolního zařízení bez ztráty
nároku na příspěvek, musí o ni písemně zažádat na příslušném úřadu práce. Obecně zůstává
platit podmínka, že pokud rodič setrvá ve variantě pobírání rodičovského příspěvku podle
staré právní úpravy k 31.12.2011, bude pro něj platit tato úprava jako celek, tedy i se
sledováním omezené docházky dítěte do předškolního zařízení po celou dobu pobírání
rodičovského příspěvku.
Výše rodičovského příspěvku do 31.12.2011
Od 1.1.2011 se rozlišovaly čtyři typy rodičovského příspěvku:
1. Zvýšený (rychlejší čerpání) - 11.400,- Kč do 2 let věku dítěte
2. Základní (klasické čerpání) – 7.600,- Kč do 3 let věku dítěte
3. Snížený (pomalejší čerpání) – 3.800,- Kč do 4 let věku dítěte
4. Nižší (pro rodiče dětí dlouhodobě zdravotně postižených od 7 do 10 let věku) –
3.000,- Kč měsíčně
Sankce
Novela zákona zpřísňuje dosavadní pravidla a zavádí novou sankci – kdo neposílá dítě do
školy, přijde o část rodičovského příspěvku. Pokud rodič řádně nesplní povinnost, související
s povinnou školní docházkou staršího dítěte, může mu úřad z tohoto celkového limitu
příspěvku nově strhnout 22.800,- Kč. Předpokladem je, že rodiči byla předtím pravomocně
uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
Dle přestupkového zákona lze uložit pokutu až 3.000,- Kč tomu, kdo ohrožuje výchovu a
vzdělávání nezletilého zejména tím, že jej nepřihlásí k povinné školní docházce nebo její péči
u žáka zanedbává. V nejzávažnějších případech hrozí až pětileté vězení za ohrožování
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výchovy dítěte. V případě rodiče, který by vyčerpal téměř celý limit z celkové částky
220.000,- Kč došlo k situaci, že by musel po stržení 22.800,- Kč příslušnou část státu vrátit.
Za „zanedbání rodičovské zodpovědnosti“ přitom bývá považována až situace, kdy počet
neomluvených hodin přesáhne deset za pololetí, případně, kdy opakovaně vznikají
pochybnosti o oprávněnosti dlouhodobé omluvenky vystavené pouze rodičem. Případy
nejprve řeší škola a teprve jde-li o více než 25 hodin, musí povinně informovat také úřady.
6.2.3. Uplatnění nároku
O příspěvek může požádat buď matka nebo otec dítěte, kdy není rozhodné, zda je otec
současně manželem matky, ale zda je zapsaný jako otec v rodném listě dítěte. Žádost se
podává před ukončením pobírání peněžité pomoci v mateřství. V případě, že rodič neměl
nárok na PPM, lze zažádat ode dne narození dítěte. O příspěvek je třeba zažádat na Odboru
státní sociální podpory na Úřadech práce (v Praze na sociálním odboru Městského úřadu),
kde se vyplní písemná žádost na předepsaném tiskopisu MPSV. Příslušný je úřad dle bydliště
žádajícího rodiče.
Za rodiče se pro nárok na rodičovský příspěvek považuje i osoba, které bylo dítě svěřeno
rozhodnutím příslušného orgánu do péče, osoba pečující o osvojené dítě nebo o dítě, jehož
rodič zemřel, a dále osoba pečující o dítě manžela.
Jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou
pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský
příspěvek náleží, pouze je-li vyšší než dávky nemocenského pojištění. V tomto případě je
doplacen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými dávkami.
Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič
výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Důležité je, aby rodič pobírající
příspěvek zajistil řádnou a celodenní péči o dítě. Nezkoumá se ani nárok na podporu
v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.
Nárok na rodičovský příspěvek přiznaný z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině zaniká
posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se
stalo nejmladším dítětem v rodině jiné dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a
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to i v případě, že nebyla vyplacena celková částka rodičovského příspěvku. Změnu je nutné
ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.

6.3. Ostatní dávky
6.3.1. Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která
jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Je to
obligatorní peněžitá opakující se dávka státní sociální podpory jež nahradila přídavky na děti,
které byly do 31.12.1995 poskytovány jako dávka nemocenského pojištění. Systém státní
sociální podpory, jehož součástí jsou přídavky na děti, je upraven zákonem č. 117/1995, Sb. o
státní sociální podpoře.

V některých evropských zemích pobírají přídavky na děti všechny rodiny s dětmi, v Česku
nikoliv. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině
nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 v předchozím
kalendářním roce (výše životního minima jednotlivce je aktuálně 3.410,- Kč). Za příjem se pro
účely stanovení rozhodného příjmu považuje i rodičovský příspěvek. Naopak se netestuje
majetek rodiny jako takový.

Sociální politika je ve všech členských zemích EU velmi důležitá. Rodinné dávky jsou
v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa poměrně vysoké. Nejvyšší přídavky na děti
jsou v Lichtenštejnsku, Lucembursku a Německu. Nejdéle mohou přídavky na děti pobírat
rodiče dětí opět v Lucembursku a Německu, a to až do 27 let, pokud studují. Ve všech zemích
obecně platí, že čím více dětí, tím vyšší přídavky. Poměrně vysoké přídavky jsou vypláceny
rodinám dětí ve Francii, ale jen pro případ, že rodinu tvoří dvě a více dětí.

Do doby zletilosti dítěte, tj. do 18 let věku dítěte, podává žádost zákonný zástupce nebo
osoba, která je soudem nebo zákonem zmocněna za dítě jednat, např. pěstoun nebo
poručník.
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Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku
a) do 6 let ………………………….500,- Kč
b) od 6 do 15 let…………………610,- Kč
c) od 15 do 26 let……………….700,- Kč

Úplná rodina (oba rodiče) s
počtem nezaopatřených dětí

Životní
minimum
rodiny

Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok
na přídavek na dítě (2,4násobek životního minima
rodiny)

jedno do 6 let

7 710

18 504

dvě 5, 8 let

9 850

23 640

tři 5, 8, 12 let

11 990

28 776

čtyři 5, 8, 12, 16 let

14 440

34 656

Podmínkou pro přiznání nároku je trvalý pobyt a bydliště na území ČR oprávněných osob,
ikdyž podmínka trvalého pobytu může být v odůvodněných případech prominuta. Za
nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se
buď připravuje na budoucí povolání, nebo dítě, jež je dlouhodobě v nepříznivém zdravotním
stavu, kvůli němuž je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost, či se z důvodu
nemoci či úrazu nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání či vykonávat výdělečnou
činnost, nejdéle však do 26 let věku.
Po skončení povinné školní docházky se do 18 let věku dítěte považuje za nezaopatřené i
takové dítě, jež je vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok
na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Za nezaopatřené dítě nemůže
být však považováno dítě, které je poživatelem invalidního důchodu.
Žádost o přídavek se podává na předepsaném formuláři na příslušném úřadu práce dle
místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky. Přídavek je vyplácen
přímo zletilému nezaopatřenému dítěti, ale přídavek náležející nezletilému nezaopatřenému
dítěti se vyplácí osobě, která má dítě v osobní péči, a to do konce kalendářního měsíce,
v němž nezaopatřené dítě dovršilo zletilosti. V případě, kdy je nezletilé nezaopatřené dítě
v plné přímé péči ústavu či zařízení specializujícího se na péči o děti či mládež, je tento
přídavek vyplácen přímo ústavu.
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Příklady výpočtu nároku na přídavky na dítě
Příklad výpočet č. 1:
Rodina: otec + matka + 2 děti (3 a 5 roků)
Životní minimum rodiny 2012 = 9450 Kč (3140 Kč + 2830 Kč + 2 x 1 40 Kč)
Nárok na přídavky na dítě 2012 = pokud příjmy rodiny nepřekročí 22680 Kč

Příklad výpočet č. 2:
Rodina: otec + matka + 3 děti (5, 9 a 16 roků)
Životní minimum rodiny 2012 = 12 300 Kč (3140 Kč + 2830 Kč + 1740 Kč + 2140 Kč + 2450 Kč)
Nárok na přídavky na dítě 2012 = pokud příjmy rodiny nepřekročí 29520 Kč

Od 1.1.2012 se změnila výše životního minima. Došlo k navýšení o cca 9 %. Přídavky na děti
jsou tak od letošního roku dostupné pro větší počet rodin.
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7. Činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení
7.1. Organizace spojených národů (OSN)
Organizace spojených národů je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny
sáty světa (od července 2011 má 193 členských států). Organizace byla založena 26. června
1946 v San Francisku na základě přijetí Charty OSN 50 státy včetně tehdejší ČSR. K hlavním
cílům této organizace patří podpora a posilování úcty k lidským právům a základním
svobodám všech jedinců. Za dobu své existence stála u přijetí mnoha významných
dokumentů včetně např.: Všeobecné deklarace lidských práv (vyhlášené 10.12.1948),
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o
hospodářských, sociálních a kulturních právech (přijaté 16.12.1966). Oba zmíněné pakty byly
ratifikovány a publikovány va Sbírce zákonů pod č. 120/1976 a jsou tedy v souladu s listinou
základních práv a svobod součástí právního řádu ČR.
Sociální práva jsou upravena v článcích 9 až 13 Mezinárodního paktu o hospodářských,
sociálních a kulturních právech. V nich je deklarováno právo každého na sociální
zabezpečení, právo na ochranu a pomoc rodinám a matkám v průběhu těhotenství a po
narození dítěte, zvláštní ochrana a pomoc dětem a mládeži.
V rámci OSN vznikla řada odborných organizací včetně Mezinárodní organizace práce
zabývající se problematikou ochrany práv a oprávněných zájmů jednotlivců v sociální oblasti
jako je:
7.1.1. Mezinárodní organizace práce (ILO)
Mezinárodní organizace práce je specializovanou organizací OSN usilující o prosazování
sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv. Ačkoliv byla
založena 11.dubna 1919 ve Versailles, až od 14.prosince 1946 působí právě jako
specializovaná organizace OSN se sídlem v Ženevě. V současné době má 183 členů. Z různých
světových organizací hájících zájmy pracujících vyniká MOP zejména tím, že zástupci
zaměstnanců a zaměstnavatelů v ní mají při formulování programů stejnou důležitost jako
vlády států reprezentované zpravidla ministerstvy práce.
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Nejdůležitějšími orgány MOP je Mezinárodní konference práce sloužící mimo jiné jako
fórum, kde jsou diskutovány pracovní a sociální otázky globálního významu, Správní rada a
Sekretariát (Mezinárodní úřad práce).
Základní činností MOP je formulování, přijímání a prosazování mezinárodních pracovních
standardů. Ty jsou přijímány ve formě úmluv, protokolů a doporučení, a týkají se především
svobody sdružování, politiky zaměstnanosti, pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci sociálního zabezpečení.
Úmluvy MOP obsahují závazná kritéria pro vnitrostátní zákonodárství v dané oblasti.
Závaznosti nabývají ratifikací. V okruhu sociálního zabezpečení dotýkajícího se zabezpečení
žen v těhotenství a mateřství je třeba zmínit zejména Úmluvu o minimálních normách
sociálního zabezpečení č. 102 upravující také péči o zdraví, dávky v mateřství a dávky
poskytované rodinám a Úmluvu o ochraně těhotenství č. 103, která však nebyla nikdy naší
zemí ratifikována, ačkoli jejími cíly jsou podpora rovnoprávnosti všech pracujících žen a
zdraví, bezpečnost matky a dítěte.
Úmluva o ochraně těhotenství a mateřství č. 183 revidující výše zmíněnou úmluvu
stejného názvu z roku 1952 zaručuje standardy péče o matky po dobu mateřské dovolené,
kdy stanoví její minimální délku na 14 týdnů. Peněžitá dávka by měla být stanovena v takové
výši, která by ženě a jejími dítěti zajišťovala řádný zdravotní stav a přiměřenou životní úroveň
a měla by na ni dosáhnout většina žen při splnění stanovených podmínek. V případě
nesplnění podmínek by měla mít nárok alespoň na přiměřené dávky z fondů sociální pomoci,
projde-li testem majetkových poměrů.
Dne 11.ledna 1990 ČR ratifikovala a pod číslem 461/1991 Sb., publikovala ve Sbírce zákonů
Úmluvu o minimálních standardech sociálního zabezpečení č. 102. Část VII. této úmluvy je
věnována rodinným dávkám, které mají zastřešit péči o dítě. Dávky by měly být buď ve formě
pravidelné peněžité pomoci, nebo by měly mít povahu věcných dávek jako je poskytnutí
stravy, ošacení, ubytování, prázdninových pobytů či pomoc v domácnosti dětem, popř. by
měly zahrnovat kombinaci obou uvedených dávek. V případě pravidelně se opakujících
plateb musí být dávky poskytovány po celou dobu sociální události. Zmíněné dávky musí být
zajištěny při nejmenším chráněné osobě, která ve stanoveném období splnila čekací dobu,
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která může spočívat v délce výkonu zaměstnání, pobírání příspěvku či v délce pobytu
v daném státě.
Část VIII. pojednává o dávkách v mateřství, kdy kryté sociální události zahrnují těhotenství,
porod, jejich následky a z toho vyplývající zastavení výdělku podle ustanovení vnitrostátních
předpisů. Léčebná péče, pokud jde o těhotenství, slehnutí a jejich následky, musí zahrnovat
péči před porodem, při slehnutí a po porodu, poskytnutou lékařem nebo diplomovanou
porodní asistentkou a je-li toho třeba, též nemocniční ošetřování. Záměrem péče je
zachování, znovunabytí nebo zlepšení zdraví chráněné ženy, její pracovní schopnosti a
schopnosti postarat se o své osobní potřeby. S ohledem na zastavení výdělku by měla být po
dobu mateřské dovolené poskytována pravidelně se opakující peněžitá dávka.

7.2. Rada Evropy
Rada Evropy je mezinárodní celoevropskou organizací, která zajišťuje spolupráci členských
zemí především při podpoře demokracie a ochraně lidských a sociálních práv a svobod.
Organizace byla založena roku 1949 ve Štrasburku. V současné době sdružuje 47 zemí, při
čemž členství je otevřeno všem evropským zemím, které akceptují a zaručují právní stát,
základní lidská práva a svobodu pro své občany. Jedním z prvních úspěchů bylo dojednání a
uzavření Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v roce 1950, která je právním
základem činnosti Evropského soudu pro lidská práva. Československo vstoupilo do rady
Evropy roku 1991, avšak toto členství nebylo pro nově vzniklé státy Českou a Slovenskou
republiku účinné, proto musely oba státy opětovně podstoupit proces přijetí (30.června
1993).
Na poli sociálních práv vypracovala organizace dvě velmi významné evropské úmluvy, a to
Evropskou sociální chartu a Evropskou úmluvu o sociálním zabezpečení. Evropská úmluva o
sociálním zabezpečení č. 68 představuje nejdůležitější komplexní dokument upravující celou
oblast sociálního zabezpečení.
Evropská sociální charta z roku 1961 stanovila 19 základních práv a principů výlučně
orientovaných na sociální oblast. Charta byla podepsána v Turínu roku 1961, ale účinnosti
nabyla o 4 roky později. Úmluva je závazná pro státy, jež ji ratifikovaly. V roce 1988 byly k
Evropské sociální chartě Doplňovacím protokolem připojeny další 4 body. ČR úmluvu i
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Dodatkový protokol ratifikovala. Oba dokumenty vstoupily pro ČR v platnost v prosinci 1999
a byly publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv. Zlepšením mechanismu kontroly a
zvýšením účinnosti Charty se zabývá Pozměňovací protokol z roku 1991.
Členské státy rady Evropy uznávají principy a práva obsažená v Chartě za cíl své politiky, o
nějž budou usilovat pomocí všech vhodných prostředků, jak na národní tak na mezinárodní
úrovni. Tato práva se realizují ve vztazích pracovněprávních a ve vztazích práva sociálního
zabezpečení. S ohledem na zvolené téma této diplomové práce bych vytyčila tyto principy:
1. Zaměstnané ženy v případě mateřství a ostatní zaměstnané ženy, pokud je to vhodné, mají
právo na zvláštní ochranu v jejich práci (článek 8).
2. Rodina jakožto základní jednotka společnosti má právo na vhodnou sociální, právní a
hospodářskou ochranu k zajištění jejího plného vývoje (článek 16).
3. Matky a děti bez ohledu na jejich rodinný stav a rodinné vztahy mají právo na přiměřenou
sociální a hospodářskou ochranu (článek 17).
Článek č. 8 stanoví pro země, jež ho přijaly, povinnost poskytnout ženám před a po
narození dítěte volno v celkové délce nejméně 12 týdnů tak, že v této době obdrží placené
volno nebo přiměřené dávky sociálního zabezpečení či podporu z veřejných fondů. Dále
článek obsahuje ustanovení pracovněprávní zakotvující regulaci noční práce žen v průmyslu,
zákaz zaměstnávání žen při podzemním dolování a jiných nevhodných zaměstnání, dostatek
volného času pro kojící matky a především nezákonnost výpovědi pracovnici v době její
nepřítomnosti, kdy je na mateřské dovolené či aby výpovědní lhůta skončila během takové
nepřítomnosti.
S článkem 16 se smluvní strany zavazují podporovat ekonomickou, právní a sociální
ochranu rodinného života takovými prostředky jako jsou rodinné dávky, daňová opatření,
poskytování bydlení pro rodiny, dávek novomanželům a dalšími vhodnými prostředky.
Cílem článku 17 je závazek smluvních stran přijmout všechna vhodná a potřebná opatření,
včetně zřizování nebo provozování vhodných institucí nebo služeb směřujících k sociální a
hospodářské ochraně matek a dětí.
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Vzhledem k rozdílné úrovni členských států Rady Evropy nebyla v Chartě stanovena
povinnost ratifikovat ji jako celek, ale bylo vybráno 7 nejdůležitějších článků, u kterých byla
stanovena povinnost ratifikace alespoň 5 z nich. Celkově ratifikace měla zahrnout nejméně
10 celých článků nebo 45 číslovaných odstavců.
V roce 1996 byla přijata revidovaná Evropská sociální charta, která přizpůsobuje obsah
původní Charty zásadním sociálním změnám, jež proběhly v této oblasti od dob jejího přijetí.
Prvotní verze byla rozšířena o další články realizující se především ve sféře pracovněprávní a
některé původní články byly doplněny, popř. pozměněny. Došlo tak např. k prodloužení
volna ženám před a po narození dítěte na 14 týdnů.
Mechanismus kontroly novelizovaný protokolem z roku 1991 je založen na předkládání
zpráv o uplatňování ustanovení Charty, které vlády předkládají Evropskému výboru pro
sociální práva. Dodatkový protokol, který vstoupil v platnost roku 1998, doplňuje proceduru
kontroly systémem kolektivních stížností. Tato úprava dovoluje některým odborovým
organizacím, organizacím zaměstnavatelů a nevládním organizacím předkládat stížnosti o
porušení Charty Evropskému výboru pro sociální práva.
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8. Koordinace systému sociálního zabezpečení v EU
Evropská unie (EU) je politické a ekonomické uskupení 27 států Evropy, jejíž součástí je od
1.května 2004 i Česká republika. Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé
světové válce bylo propojení ekonomik za účelem zabránění vzniku další války v Evropě.
Evropská unie vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako
Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces probíhající od 50.let.
Lisabonskou smlouvou nahradila Evropská unie Evropské společenství (ES), dříve Evropské
hospodářské společenství, čímž získala právní subjektivitu a také vlastnosti ES – především
nadstátnost.
Úsilím EU je odhodlání podporovat hospodářský a sociální rozvoj svých národů, rozhodnutí
pokračovat v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy, v němž jsou
rozhodnutí přijímána co nejblíže občanům v souladu se zásadou subsidiarity, podpora
hospodářské a sociální soudružnosti, boj proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podpora
sociální spravedlnosti, ochrana, rovnost žen a mužů a např. ochrana práv dítěte.
Jedním ze základních principů EU je právo občanů na volný pohyb. Práva migrujících osob
upravuje především nařízení Rady č. 1612/68 z roku 1968 o volném pohybu pracovníků
v rámci Společenství. K témuž cíli směřuje i sociální politika celé Unie, která se na základě
Amsterodamské smlouvy a Lisabonské smlouvy neustále rozvíjí. Pro oblast sociálního
zabezpečení vyplývá povinnost členských států zacházet s migrujícími občany EU stejně jako
s vlastními státními příslušníky tak, aby nebyla omezena jejich možnost pracovat
v jednotlivých členských zemích. V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci
národních sociálních systémů, kdy tato forma přichází v úvahu zpravidla v oblasti pracovního
práva, ale pouze k jejich konvergenci (sbližování). Právo EU tak přímo neovlivňuje obsah
národních právních řádů pomocí nástrojů, které by v sobě nesly prvky povinnosti. Orientace
na jednotlivé cíle, sbližování politik a národních systémů se uplatňuje pomocí právně
nezávazných aktů, které mají pomáhat při plnění úkolů v souladu s uzavřenými smlouvami10.

10

Tröster, P. a kol., Právo sociálního zabezpečení, CHBeck, 5.vydání, 2010
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Ve sféře sociální ochrany narážíme na požadavek koordinace ponechávající národní
předpisy beze změn, nahrazující pouze ta národní pravidla, která jsou pro migrující občany
nevýhodná. Pro koordinaci národních systémů sociálního zabezpečení existují dva podstatné
důvody, a sice, aby migrující pracovník v případě přesídlení neutrpěl újmu na právech
v oblasti sociálního zabezpečení v důsledku podmínek vyžadovaných jinými systémy a aby se
z hlediska sociálního zabezpečení nenacházel v horším postavení než pracovníci, kteří po
celou dobu svého aktivního pracovního života zůstávají pouze v jednom členském státě.
Důvodem je různorodost sociálních systémů těchto zemí, jež jsou založeny na různých
principech a mají i různá institucionální upořádání. Nechajíc tyto pravidla beze změny, mohli
by občané pro případ opuštění své země přijít o svá práva a nároky, jichž nabyli nebo
nabývají na základě vnitrostátního zákonodárství. Problematika je upravena nařízením Rady
č. 1408/71 , o aplikaci systémů sociálního zabezpečení na zaměstnance, osoby samostatně
výdělečně činné a členy jejich rodin, pohybující se v rámci Společenství a dále nařízením
rady č.574/72, kterým se stanoví postup při realizaci nařízení č.1408/71.
Koordinace sociálního zabezpečení je založena na 4 základních principech obsažených
v nařízení 1408/71 ve znění pozdějších novelizací, jehož ustanovení jsou nadřazena
ustanovením výše dotčeného nařízení č. 1612/68, které pro migrující pracovníky znamenají
následující:
1. Na základě principu rovného zacházení podléhají migrující osoby na území členských států
stejným povinnostem a užívají stejných výhod jako státní příslušníci dotyčného státu. Tento
princip se vztahuje i na právo volit členy institucí sociálního zabezpečení, případně se podílet
na jejich jmenování. Princip tak představuje zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti.
Zákaz jakékoliv diskriminace z důvodu státní příslušnosti je jedním ze základních principů
samotné Smlouvy o založení EU.
2. Podle principu aplikace právního řádu jediného státu by nemělo dojít k situaci, že by
migrující osoba podléhala právním předpisům více států (pozitivní kolize zákonů) nebo
naopak nebyla pojištěna vůbec (negativní kolize zákonů). Obecně platí, že se uplatňuje
legislativa země, kde zaměstnaná osoba pracuje nebo osoba samostatně výdělečně činná
vykonává tuto činnost (lex loci laboris). Jako typický příklad lze uvést případy, kdy
v některých státech EU je pojištěn každý mající v daném státě trvalý pobyt a naopak situace
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v jiných členských státech, kdy pojištěn je každý, za předpokladu výkonu práce v tomto státě.
Nařízení se věnuje i zvláštním pravidlům týkajících se osob, které např. pracují pro podnik
v jednom členském státě, avšak v rámci výkonu práce jsou vysláni na území jiného členského
státu nebo problematice osob zaměstnaných obvykle na území dvou nebo více členských
států. Součástí nařízení je i podrobnější úprava odchylných pravidel pro námořníky,
diplomaty či úprava osob pojištěných v rámci zvláštního systému pro úředníky.
3. Princip sčítání dob pojištění se využívá v případech, kdy člověk stráví část svého
pracovního života v jednom a část v jiném členském státě a přitom nesplní předepsanou
dobu pro nárok na dávku v některém z nich. Přijatá ustanovení umožňují získání nároku na
dávky tam, kde by to připadalo v úvahu, za současného přihlédnutí k dobám pojištění
získaným v jiných členských státech. Ustanovení věnované dávkám v mateřství a nemoci
stanoví povinnost při stanovení přiznání nároku na tyto dávky a jejich přihlédnout i k dobám
pojištění, zaměstnání nebo bydlení získaným podle právních předpisů kteréhokoli jiného
členského státu, stejně jako by šlo o doby získané podle právních předpisů, kde nárok
uplatňuje.
4. Vyplácení dávek sociálního zabezpečení oprávněné osobě i mimo území členského státu,
kde na ně vznikl nárok do státu jejího místa bydliště nebo pobytu umožňuje princip
zachování nabytých práv. Článek 10 nařízení vytyčuje, že dávky již získané dle práva jednoho
nebo více členských států nepodléhají žádnému snížení, úpravám, pozastavení, odnětí ani
konfiskaci z důvodu skutečnosti, že příjemce má bydliště na území jiného členského státu,
než ve kterém má sídlo instituce příslušná pro jejich vyplácení. Záměrem tohoto ustanovení
je i dle judikatury ESD podpořit volný pohyb pracovníků ochranou před nevýhodami, které by
mohly nastat v důsledku přesídlení z jednoho členského státu do druhého.
Obě nařízení byla opakovaně měněna a doplňována, např. nařízením rady 859/2003 byla
rozšířena působnost původních nařízení i na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato
nařízení dosud nevztahovala pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. EU tím zajišťuje
spravedlivé zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území
jejich členských států, poskytuje jim práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi
občanů EU, podporuje zákaz diskriminace v hospodářském, sociálním a kulturním životě a
přibližuje jejich právní postavení právnímu postavení státních příslušníků členských států.
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Obě citovaná nařízení byla s účinností od 1.5.2010 nahrazena jednak nařízením
Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
a jednak nařízením EP a rady č.987/2009 stanovujícím prováděcí pravidla k nařízení č.
883/2004. Tyto nařízení jsou základními, přímo závaznými předpisy, jež jsou nadřazena
právním předpisům členských států, tzn. že kdyby ustanovení národních zákonů byla
v rozporu s předpisy Unie, mají předpisy EU přednost.
Výše uvedené principy jsou také součástí Protokolu připojeného k SFEU ve znění
Lisabonské smlouvy z roku 2007, ratifikované ČR v listopadu 2009. Co se týká principů nelze
nezmínit ještě hlavní zásady uznávané v evropském právo, a to zásadu subsidiarity a zásadu
proporcionality. Zásada subsidiarity stanovuje nejvhodnější míru intervence v oblastech
pravomocí sdílených mezi EU a členskými státy. Může se jednat o činnost v měřítku
evropském, vnitrostátním nebo místním. Ve všech zmíněných případech smí EU zasáhnout
jen tehdy, když je schopná jednat účinněji než členské státy. Zásada subsidiarity napomáhá
sbližování EU a jejích občanů, protože zaručuje, že se v případě nutnosti bude jednat na
místní úrovni. Zásada subsidiarity ovšem neznamená, že se musí jednat na úrovni, která je
občanovi nejbližší. Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti EU
rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv. Subsidiarita a proporcionalita jsou
zásady vycházející v důsledku zásady svěření pravomocí, podle které Unie jedná pouze
v mezích pravomocí svěřených ji Smlouvami.
Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádí tři kritéria, na jejichž
základě se posuzuje vhodnost intervence na evropské úrovni:
1. Má činnost nadnárodní aspekty, které členské státy nemohou uspokojivě
vyřešit?
2. Byla by činnost nebo nečinnost členského státu v rozporu s cíli Smlouvy?
3. Přináší činnost na evropské úrovni zjevné výhody?
Zásadní otázkou je osobní působnost zákona, tj. na které konkrétní osoby se nařízení
vztahuje. Článek 2 upravuje osobní působnost tak, že se nařízení vztahuje na zaměstnané
osoby, osoby samostatně výdělečně činné a studenty, kteří podléhají nebo podléhali
právním předpisům jednoho nebo více členských státům a kteří jsou státními příslušníky
jednoho z členských států nebo osobami bez státní příslušnosti, příp. uprchlíky s bydlištěm
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na území jednoho z členských států, jakož i na jejich rodinné příslušníky nebo pozůstalé po
nich. Nařízení přesně vymezuje, co se kterou osobou myslí. Na rozdíl od vymezení toho, co se
rozumí dávkou sociálního zabezpečení, neboť článek 4 nám pouze určuje okruh dávek
sociálního zabezpečení spadajících pod režim nařízení 1408/71, aniž by poskytl přesnou
definici.
Nařízení se vztahuje na všechny právní předpisy týkající se těchto odvětví sociálního
zabezpečení:


dávky v nemoci a mateřství;



dávky v invaliditě;



dávky ve stáří;



dávky pozůstalým;



dávky při pracovních úrazech a nemocech v povolání;



pohřebné;



dávky v nezaměstnanosti;



rodinné dávky.

Pod věcný rozsah se ještě řadí dávky pro nezaopatřené děti důchodců a pro sirotky. U
všech uvedených dávek pak není podstatné, kým jsou vypláceny.
Neméně významným je další dokument v oblasti sociální ochrany, který vstoupil pro ČR
v platnost dne 9.září 2001, a to Evropský zákoník sociálního zabezpečení, označovaný také
jako Evropský sociální kodex.
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Závěr
Záměrem této práce byl především rozbor a zhodnocení platné právní úpravy dávek
poskytovaných v těhotenství a mateřství v České republice. Kvůli častým novelizacím
souvisejících zákonů dochází mezi veřejností k problémům výkladu jednotlivých ustanovení a
snižující se právní jistotě, kdy ani vyškolení pracovníci příslušných úřadů nejsou sto
poskytnout adekvátní odpověď/pomoc.
V České republice existuje z meziválečného období silné sociálně-demokratické cítění,
které se však stále více vzdaluje realitě dnešního života. Rychlé ekonomické změny 90.let
měly za následek přijetí liberálních opatření. Tyto okolnosti vedly k tomu, že rodinná politika
ČR počátku tisíciletí je kombinací různých směrů, jen těžko zařaditelnou do některého
z existujících typů.
Na jedné straně vidím problém v současném pojetí rodiny mladou generací, kdy dochází
k jejímu postupnému znehodnocování projevujícím se narůstajícím počtem rozvodů,
poklesem počtu uzavřených sňatků, oddalováním založení vlastní rodiny, snížením počtu
narozených dětí atd.
Na druhé straně je třeba podotknout, že ve společnosti přetrvává jakási nedůvěra
zaměstnávat matky malých dětí a někdy je tak velmi těžké skloubit péči o rodinu a kariéru.
Ve srovnání s ostatními vyspělými státy nabízejí zaměstnavatelé působící v ČR rodičům dětí
pořád málo příležitostí pracovat na poloviční úvazek nebo např. možnost ponechat dítě ve
„firemní“ školce.
Velmi kladně hodnotím stávající úpravu rodičovského příspěvku, kdy díky poslední
novelizaci, která sice znamenala pro nejčastější 3-letou variantu rodičovské dovolené snížení
poskytnutých peněžních prostředků, ale obecně se stala více flexibilní, ať již v možnosti zvolit
si délku čerpání dle svého uvážení tak v možnosti stanovení změny v průběhu čerpání.
Spousta rodičů také jistě přivítala snížení hranice věku dítěte pro eventualitu docházení
dítěte do předškolního zařízení, aniž by rodič přišel o rodičovský příspěvek. Navíc lze
objektivně říci, že podpora rodičů s malými dětmi, jejichž věk umožňuje vyplácení
rodičovského příspěvku, se jeví jako poměrně štědrá. Nadprůměrně vysokou podporu
rodinám s dětmi poskytují také Slovensko, Rakousko, Německo, Francie, Irsko a Norsko.
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Stejně pozitivně mohu vyhodnotit finanční podporu vyplácenou během mateřské
dovolené. Výší procentní náhrady ušlé mzdy a délkou mateřské dovolené patří ČR
k nejvelkorysejším zemím. Akorát stanovení maximální denní hranice peněžité pomoci ve
svém důsledku postihuje jednak mladé ženy s nástupními platy a jednak ženy s vysokými
příjmy, u nichž dojde v období porodu dítěte k zásadnímu poklesu příjmu. Nová úprava
těchto dávek se snaží alespoň cestou rozšíření osobního rozsahu úpravy kompenzovat tuto
nevýhodu, např. umožněním pobírání peněžité pomoci v mateřství otcem dítěte. Jedná se o
důležitou změnu umožňující otcům se ve větší míře podílet péči o dítě a zároveň o změnu
poskytující rodičům věcné zvážení výhod a nevýhod nástupu toho kterého rodiče na
mateřskou dovolenou.
Jako neuvážené se mi jeví plošné zrušení nároku na porodné, neboť náklady náležející
k počáteční péči o dítě jsou markantní. Porodné by tak mělo alespoň částečně pokrýt nákup
věcí potřebných pro dítě. Závislost výše porodného na výši životního minima činí tuto dávku
nedosažitelnou spoustě matkám, a to i přes pravidelné navyšování částky životního minima.
Závěrem lze říci, že doufám, že se vládě podaří dosáhnout základního cíle rodinné politiky
stanoveného v Národní koncepci podpory rodin s dětmi z roku 2008 – pro vznik a stabilní
fungování rodin11:


vytvořit všestranně příznivější společenské klima a podmínky;



odstraňovat bariéry a společenské tlaky, kterým jsou rodiny vystaveny a které
ohrožují jejich funkčnost;



podporovat a posilovat vědomí a význam rodinných hodnot ve společnosti a za tím
účelem přijímat všechna potřebná politická opatření.

11

Národní koncepce podpory rodin s dětmi z roku 2008
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Summary
Analysis and evaluation of positive law of benefits which are drawn by people in the Czech
republic was my main intention. The result of frequent amendments is questionable
interpretation of particular provisions and decline of legal certainty, because neither
instructed employees who work in employment offices or in others can help general public.
In the Czech republic there is a stronge social-democratic feeling from interwar period that
is receding from the reality of our lives. Quick economic changes during 90´caused admission
of liberal measures. These consequences carried into effect, that Czecch family policy of the
begining of this millenium is a combination of various wals, very difficult to be classify.
On the one hand I see a problem in current concepts of role of the family by young people
because it devaluates gradually which you can notice in a big amount of divorces, fall of
marriages, in a way to postpone pragnancy, drop of new-born babies etc.
On the other hand it is necessary to say, that in fact, there is still distrust in a case to
employ mothers of small children and that´s why i tis very difficult to join both, care about
family and building of career. Compared with other developed countries employers placed in
the Czech republic offer parents who would like to work for, still few opportunities how to
get half-time job or establish a company kindergarten.
If I shall mention some benefits I must appreciate parental benefits because of their
flexibility in a possibility to choose length of the pumping according to your mind or in a
possibility to change it despite meaning disadvantage for the most used 3-years variant.
Plenty of parents were pleased by choice to give their children to kindergarten at the age of
2 without losing parental benefits. Even more I can say the support of parents of small
children whose age causes the claim to these benefits, seems to be objectively generous.
The same high support is provided in Slovakia, Austria, Germany, France, Ireland a Norway.
In the same positive way I would like to assess the financial backup during maternity leave.
Because of the total amount of money provided and length of the maternity leave, the Czech
republic belongs to the most munificent countries. Although I must mention the limit of daily
financial allowance affects young mothers with starting salaries in a negative way and of
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course also women with well-paid jobs. Especially for them it means drop in their earned
income. A new adjustment of these benefits tries to compensate for that disadvantage by
extending of personal force at least, for example providing of drawing of maternity pay to
fathers. It is a very important change. It can help fathers to share care about thein children
more than efore and in the same way it ensures parents to consider the advantages and the
disadvantages of being on maternity leave.
Flat cancellation of the claim to get maternity grant seems to me like a little bit reckless
decision because of large costs which are joined with the care about a child. The maternity
grant should cover purchase of things necesary for a child. Despite being increased regurarly,
the addiction on the amount of subsistence causes lot of mothers do not meet conditions to
get this grant.
In conclusion it is possible to say I hope in success of our government and fundamental
targets of family policy, determined in The National conception of support of families with
children from 2008, will come true – for rise and stability in families:


to create social atmosphere nd conditions more favorable



to eliminace barriers and social pressures which families must face up to



in order to support and stabilize awareness and importace of family values in our
society, to enroll suitable political arrangements.
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Seznam zkratek
OSSZ……………….Okresní správa sociálního zabezpečení
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Název práce v anglickém jazyce:
Social protection of women in pregnancy and maternity

The list of key words / Seznam klíčových slov
Social protection – sociální ochrana – it consist of social welfare in all meanings
Social policy – sociální politka – systematic effort to change or stabilize working of social
systems
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Seznam příloh

Příloha č. 1 : Výše přídavků na děti v roce 2011 ve vybraných evropských zemích (v €
měsíčně)

Země

Výše přídavků na 1 dítě

Výše přídavků na 2 děti

Belgie

87

248

Estonsko

10

20

Finsko

100

211

Francie

0

127

Irsko

140

280

Lotyšsko

11

22

Lichtenštejnsko

228

456

Lucembursko

186

441

Maďarsko

46

98

Malta

96

193

Německo

184

368

Řecko

8

25

Slovensko

22

44

Velká Británie

97

161

Pramen: MISSOC Database
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Příloha č.2: Výše peněžité pomoci v mateřství v období roku 2009 a 2010 před stanovením
jendotného limitu 220.000,- Kč
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Příloha č.3: Vyplacené dávky státní sociální podpory podle druhu dávek v krajích v roce
2009 (archiv ČSÚ)

Dávky
přídavek sociální příspěvek rodičovský pěstounská
porodné
na dítě příplatek na bydlení příspěvek
péče
Česká republika

41 081 807

4 736 209 2 961 605 2 279 953 28 585 765 432 470

1 578 526

Hlavní město
Praha

4 151 103

258 434

134 127

229 276

3 264 896

31 471

194 854

Středočeský
kraj

4 782 188

455 900

245 980

118 083

3 666 168

41 384

205 338

Jihočeský kraj

2 403 669

289 751

164 941

98 735

1 696 807

28 056

93 894

Plzeňský kraj

2 051 158

206 167

113 525

63 675

1 538 431

20 803

86 130

Karlovarský kraj 1 333 017

172 883

130 236

94 594

847 808

18 566

45 143

Ústecký kraj

3 910 124

506 351

430 814

366 894

2 393 139

40 276

126 682

Liberecký kraj

1 829 863

204 365

148 288

111 596

1 250 827

20 988

68 874

Královéhradeck
2 123 315
ý kraj

253 573

148 723

86 765

1 507 963

19 621

82 928

Pardubický kraj 1 986 307

255 855

141 028

78 195

1 388 830

23 394

74 885

Vysočina

1 910 522

261 900

127 005

64 205

1 342 906

20 477

71 908

Jihomoravský
kraj

4 503 003

545 316

313 601

279 463

3 099 281

41 773

173 841

Olomoucký kraj 2 532 799

339 820

201 020

123 860

1 709 404

29 178

95 256

Zlínský kraj

2 183 116

291 657

145 895

93 580

1 520 013

22 950

82 095

Moravskoslezsk
5 381 623
ý kraj

694 238

516 423

471 032

3 359 290

73 532

176 701
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Příloha č.4: Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle druhů dávek v krajích v roce
2010 (archiv ČSÚ)
z toho
Výdaje
nemocenské ošetřovné1

Česká republika

22 788 532 14 943 716 431 452

peněžitá
pomoc v
mateřství

vyrovnávací
příspěvek v
těhotenství
a mateřství

7 409 591

3 774

Hlavní město Praha 5 369 174

2 790 223

100 372

2 477 904

675

Středočeský kraj

2 102 239

1 417 629

40 004

643 657

950

Jihočeský kraj

1 278 368

913 020

26 109

339 160

80

Plzeňský kraj

1 162 439

800 888

24 867

336 547

138

Karlovarský kraj

417 784

287 072

9 495

121 161

55

Ústecký kraj

1 330 916

934 613

28 159

367 923

222

Liberecký kraj

836 823

579 825

15 681

241 178

139

Královéhradecký kraj 991 081

666 797

23 070

301 121

92

Pardubický kraj

960 240

619 770

18 507

321 930

33

Vysočina

869 128

612 653

16 353

239 963

159

Jihomoravský kraj

2 601 023

1 732 764

42 775

824 848

636

Olomoucký kraj

1 106 352

792 676

20 064

293 525

87

Zlínský kraj

1 283 583

967 878

22 299

293 330

77

1 827 908

43 696

607 345

431

Moravskoslezský kraj 2 479 381
Poznámky

1 Do roku 2008 se tato dávka nazývala "Podpora při ošetřování člena rodiny"
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