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Anotace v jazyce českém 

V první části práce se zabývám historií sociální politiky a potřebnými pojmy. 

Nejdůleţitější kapitolou jsou však nároky na dávky státní sociální podpory v České republice 

v minulosti a v současnosti. V praktické části se věnuji nárokům a problematice vyplácení 

rodinných dávek ve vybraných státech Evropské unie. 

 Pro svou diplomovou práci jsem vyuţila popisné metody a mým cílem je přehledně 

zmapovat dávky státní sociální podpory v České republice a v zahraničí. 

 

 

Anotace v anglickém jazyce 

In the first part there are history of social policy and definitions of important terms. Most 

important chapter is demands on state social support of the Czech Republic in past and in 

present. In practical part are demands and problems of refunding financial support for families 

in chosen states of European Union. 

For my work I used describing methods and my target is clear survey of state social support in 

Czech Republic and in foreign countries. 
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1 Úvod 

 

Zmínky o sociální podpoře a pomoci nalezneme jiţ v dávné historii. Ti co měli více, 

ať uţ jídla nebo peněz, částečně pomáhali těm méně šťastným. Tento model je patrný pouze 

ve fungujících společnostech. Vţdy existuje určité procento lidí, kteří nejsou schopni 

zabezpečit své základní ţivotní potřeby. Ať uţ je to kvůli nemoci nebo krizové ţivotní situaci, 

stát by se měl v dnešní době o takto postihnuté lidi postarat prostřednictvím sociální politiky. 

Podkategorií sociální politiky je opravdu mnoho, například nemocenské pojištění, trh práce, 

sociální systém a dávky státní sociální podpory. 

Mottem sociálního systému je mimo jiné to, ţe ten kdo pracuje, měl by se mít lépe neţ 

ten, kdo nepracuje. Proto jsou všechny dávky uzpůsobeny tak, aby ti, kteří se snaţí, měli lepší 

ţivotní úroveň neţ pasivní jedinci.  

Ve své práci se zaměřím na dávky státní sociální podpory v České republice a na 

rodinné dávky ve vybraných zemích Evropské unie. Na sociální systém se často snáší kritika a 

mnohdy je i zneuţit v politické rétorice, především výše dávek státní sociální podpory je 

velmi diskutabilní. I z tohoto důvodu bych si přála prostřednictvím své diplomové práce vnést 

trochu objektivity do této problematiky. Dávky státní sociální podpory jsou poskytovány 

hlavně rodinám s dětmi, jejichţ příjem nestačí na základní náklady na jídlo a ošacení. 

Zajímavou kapitolou jsou i dávky pěstounské péče, mající v zákoně zvláštní ustanovení. Na 

jednu stranu jde o altruistický čin vůči dětem bez rodin, ale najde se mnoho lidí, kteří tvrdí, ţe 

na pěstounské péči se dá  i vydělat.  

V teoretické části jsou popsány hlavně důleţité pojmy z oblasti sociální politiky, 

historie jejího vývoje a nároky na dávky státní sociální podpory v České republice. 

Praktická část se opírá i o údaje získané z Evropské unie. Kaţdá země, která je 

součástí Evropské unie má svůj vlastní systém sociální politiky, většinou zaloţený na 

dlouholetém vývoji daného státu. Státy však jednají i podle hlavních společných ustanovení. 

Je zajímavé sledovat, jak se skloubí novodobý systém podpory rodin s dětmi s tradicemi 

sociální politiky. 
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2 Dŧleţité pojmy sociální politiky 

 

Pro lepší orientaci v problematice sociální politiky je potřeba vymezit některé důleţité 

pojmy. S různými koncepty se setkáváme napříč celým spektrem sociální politiky nejen 

v České republice, ale i v ostatních zemích. Pojmy je také nutné vyloţit proto, ţe mohou mít 

mírně odlišný význam v běţné hovorové řeči a v oficiálně stanoveném výkladu. 

Sociální politiku nelze přesně vymezit. Někteří autoři spíše vyjadřují, co sociální 

politika není. Sociální politika se dá v širším pojetí vysvětlit například jako soubor určitých 

nástrojů a aktivit, které zajišťují, aby lidé ţili na standardní úrovni a nespadali do chudoby 

neboli hmotné nouze. Lze říci, ţe sociální politika se stará o kvalitu lidského ţivota v oblasti 

bydlení, zaměstnanosti, nemoci, mateřství, invaliditě, stáří atd. Sociální politika je také vědní 

disciplínou, která se zabývá analýzou procesů tvorby a realizací politiky dotýkajících se 

vztahů občanů a sociálních podmínek jejich ţivota. 

V uţším pojetí je sociální politika nástrojem hospodářské politiky, která zmenšuje 

riziko důsledků plynoucích z výkyvů ekonomiky nebo kupříkladu finanční krize. Nejuţším 

pojetím je sociální zabezpečení, jehoţ prostřednictvím dochází k úpravě náleţitostí a 

vyplácení dávek sociálního zabezpečení. 

Aktivní sociální politika je prevencí odstranění problémů a jeho příčin, jako je 

kupříkladu rekvalifikace, tvorba nových pracovních míst, pomoc při hledání zaměstnání atd. 

Pasivní sociální politika zmírňuje jiţ nastalé sociální problémy. Jde tedy o dávky státní 

sociální podpory, dávky v nezaměstnanosti, dávky sociální péče a sociálních sluţeb. 

Hlavním cílem sociální politiky je zabezpečit soběstačnost a sociální bezpečí, aby se 

člověk nedostal pod hranici lidské důstojnosti. Cíle můţeme členit na aktivní a ochranné. 

Aktivní sloţky čerpají ze sociálního a pracovně-právního zákonodárství, jako je pojištění, 

pracovní podmínky a pracovní doba. Spadá sem i politika zaměstnanosti, vzdělávání, školství, 

rodinná a bytová politika státu. Ochranné sloţky zahrnují stanovení existenčního a ţivotního 

minima, sociální ochranu rodin s dětmi, poskytování ústavní péče atd.  
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2.1 Sociální stát 

Jde o stát, který usiluje o zajištění „welfare“ neboli materiálních a sociálních 

podmínek slušného ţivobytí pro své občany. Vymezení pojmu je však velmi obtíţné. Kaţdý 

odborník, který se zabývá sociálním státem či sociální politikou, má na jeho definici trochu 

jiný názor. Originální anglický termín welfare state (William Beveridge; social service state) 

byl poprvé pouţit sirem Williamem Beveridgem k popisu situace v Anglii za druhé světové 

války. Momentálně se termín uţívá k označení sociálního rozměru u vyspělých 

demokratických zemí. Jedná se také o oblast sociálních opatření včetně zdravotnictví, 

sociálního pojištění a sociálních sluţeb. Sociální stát tvoří základní charakteristiky moderního 

státu. V rámci České republiky se dá welfare state ztotoţnit s tím, co vyjadřuje pojem sociální 

politika nebo například stát sociálního zabezpečení. 

Moderní stát se dělí podle Večeři M. (2001) na tři modely: 

1. Sociálně liberální model 

Vychází z oddělení státu a společnosti. Stát stojí převáţně mimo hospodářskou sféru, 

avšak klade důraz na význam trhu. Snaţí se o důslednou ochranu soukromého vlastnictví a 

podnikání. Omezuje rozsah veřejných sociálních sluţeb a příjmy redistribuuje pouze 

minimálně. Sociální nerovnost není omezována a je spíše povaţována za funkci výkonu a 

zásluh. 

2. Sociálně demokratický model 

Vychází z trţního hospodářství. Ochraňuje soukromé vlastnictví a podnikání při 

rozmanitosti podnikatelských subjektů včetně státu. Rozvíjí sociální sluţby a klade větší 

důraz na redistribuci příjmů. Důraz klade hlavně na solidaritu, spravedlnost a svobodu. 

Výkonnost je brána jako závazek vůči společnosti, ale není absolutizována 

3. Demokratický socializmus 

Vychází z kritiky nedostatků kapitalismu. Problémy chce řešit na principech 

socialistických ideálů. Kombinuje plánovanou hospodářskou činnost s trhem a upřednostňuje 

hospodářskou aktivitu státu. Umoţňuje pluralitu hospodářských subjektů se silným státním a 

druţstevním vlastnictvím. Rozvíjí sociální sluţby a zvyšuje míru přerozdělení příjmů s cílem 

dosáhnout značné sociální rovnosti. Demokratický socializmus aktivně prosazuje sociální 

jistoty, spravedlnost, rovnost a právo na práci. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ob%C4%8Dan&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
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Za programově sledované cíle sociálního státu bývají označovány zejména: 

a) sociální jistota a bezpečí 

b) sociální suverenita a důstojnost jedince (zvláště sociální nezávislost na trhu práce) 

c) blahobyt občanů 

d) sníţení sociální nerovnosti a vyšší sociální spravedlnost 

e) standardní úroveň veřejných sociálních sluţeb 

f) zlepšení kvality (resp. emancipace) osobního a společenského ţivota 

g) legitimace společenského (politického) systému 

V Evropě existují čtyři základní typy sociálního státu, kaţdý je charakteristický pro 

různé země. Skandinávský model je označován jako „modern welfare state“ a nalezneme ho 

hlavně v severských zemích. Bismarkovský model, neboli „institutional welfare state“, je 

příznačný pro Německo a Rakousko. Anglosaský model, který se můţe skrývat i pod pojmem 

„residua welfare state“ a je, jak sám název napovídá, převáţně ve Velké Británii. Latinský typ 

anebo „rudimentary welfare state“ se vyskytuje v Řecku, ve Španělsku a částečně také ve 

Francii a v Itálii. 
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Události a reakce na ně v rŧzných historických vývojových etapách welfare state 

Události/Reakce 

Experimentace - 

70. léta 19. stol. aţ 

20. léta 20. stol. 

Konsolidace - 30. 

léta aţ 40. léta 

Expanze 50. léta 

aţ 60. léta 

Reformulace - 

70- léta aţ dosud 

Ekonomika 

Události  

mezinárodní 

rozšíření obchodu, 

dislokace průmyslu 

Deprese, válečné 

plánování, destrukce, 

rekonstrukce 

válečných opatření 

Neočekávaný 

trvalý ekonomický 

růst 

Neočekávaná 

kombinace recese 

a inflace 

Reakce 

úzkost z výjimek z 

pravidel politické 

ekonomie 

Integrace sociálních 

výdajů zaloţena na 

teorii poptávky 

Zesílená 

odpovědnost za 

plnou zaměstnanost 

Pokus podřídit 

sociální politiku 

nedostatkům, 

které vznikly 

Politika 

Události 

Dělnická hnutí, růst 

politických stran, 

rozšíření volebního 

práva 

Diskreditace 

oponentů aktivit 

národních vlád 

Bezbolestný 

politický růst 

Politická 

nespokojenost, 

volební 

vrtkavost, 

nedůvěra v 

tradice 

Reakce 

Politické inovace 

zahrnují liberální, 

konzervativní a 

socialistické 

principy 

Všechny vlády ve 

válce, vznik nového 

konsenzu ohledně 

poválečné 

rekonstrukce 

Nezbytnost 

politické 

odpovědnosti a 

budování smlouvy, 

konec velkých 

projektů 

Vyvarování se 

nepopularitě, 

neoliberálové 

napadají daně, 

utrácení 

Sociální politika 

Forma 

Inovace a nestálost 

v programech 

Sjednocení 

předešlých 

experimentů 

Zaplňování mezer a 

zvětšení zděděných 

přístupů 

Neuváţené 

rozšíření hranic 

sociální politiky 

Obsah 

Správa pro chudé a 

pracující, zavedeno 

sociální pojištění 

Náprava všech rizik 

sdílených všemi 

občany 

Náhrada k 

zachování 

rostoucích 

ţivotních standardů 

Okrajové sníţení 

výdajů 

Volba hodnot 

Pokus urovnat spor 

svobody, rovnosti a 

ochrany 

Snaha vzájemně 

propojit svobodu, 

rovnost, ochranu 

Popírání faktu, ţe 

jsou v sázce 

důleţité hodnoty 

Znovurozpoznání 

"tragických" 

voleb, hledání 

pozitivních 

vztahů 

Zdroj: Francová, H. a Novotný, A. Sociální politika v základech. Praha: Triton, 2008. (s. 93). 
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Tabulka ukazuje situace a následné události, které v průběhu let měly vliv na utváření 

sociálního státu. V tomto případě se začátek počítá od experimentálních začátků, kdy se 

kancléř Otto von Bismarck zapříčinil o vznik pojištění úrazového, v nezaměstnanosti, na 

penzi a v nemoci. Pak následuje období konsolidace, která je charakterizována například 

Johnem M. Keynesem a jeho zásluhami k problematice nezaměstnanosti. On totiţ na rozdíl od 

liberálů nepovaţoval nezaměstnanost za neochotu pracovat, ale její příčinu zavdával 

technologickému pokroku a chronicky nedostatečné poptávce v hospodářské politice. Po 

druhé světové válce následovalo období sociální přestavby, kdy byl sociální stát budován. Na 

Keynese tehdy navázal lord W. H. Beveridge, který se snaţil o národní sociální pojištění. Jeho 

myšlenka se zakládala na respektu dosavadních tradic a zkušeností, na souladu s ostatními 

reformami a zaloţení moderního sociálního zabezpečení. Éra sociální expanze se datuje do 

60. let 20. století a je povaţována za zlatý věk sociálního státu. Vyspělé společnosti se totiţ 

stávají společnostmi středních vrstev a chudší se přetváří do střední třídy. Následná etapa 

stagnace právě naopak souvisí s ropnou krizí v sedmdesátých letech 20. století. „Sociální stát 

se stal zdrojem fiskální krize: jeho výdaje nevyhnutelně rostly v důsledku nároku obyvatel na 

sociální sluţby a poţitky uzákoněné v šedesátých letech, v důsledku rostoucí nezaměstnanosti 

a výdajů na ni a v důsledku demografických změn (zejména stárnutí populace). Zdroje však 

bylo stále obtíţnější zvětšovat. Redukce výdajů změnami sociálního zákonodárství přitom 

byly povaţovány za politicky riskantní a obtíţné.“ 
1)

  

Fáze, která trvá od roku 1980, aţ doposud je ve znamení hledání nových moţností, 

změn obsahu a činnosti sociálního státu. Problémem dnešní doby je, ţe se vytrácí solidarita 

mezi občany a střední vrstvy nesou hlavní zátěţ fungování sociálního státu. 

2.2 Pilíře sociální politiky 

Oblasti sociální politiky jsou tři a souvisejí s reformou sociálního systému v České 

republice. Prvním pilířem je sociální pojištění a řeší situace, na které je moţné se připravit 

například spořením nebo pojištěním. Patří sem kupříkladu ztráta zaměstnání, zdraví, 

neschopnost vykonávat zaměstnání v důsledku nemoci či úrazu z povolání, dlouhodobá a 

krátkodobá ztráta pracovní schopnosti. Krátkodobé sociální události se dají řešit, respektive 

jim předcházet pomocí nemocenského pojištění a dlouhodobým důchodovým pojištěním. 

Pojištěním nebo spořením se člověk chrání před tím, aby se nastalá ţivotní situace neodrazila 

i v rodinném rozpočtu.  
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Druhým pilířem je státní sociální podpora vymezená Z 117/1995, a jeho dalšími 

předpisy. V této oblasti se angaţuje hlavně stát a to v těch oblastech, které obecně uznává za 

nutné řešit. Jedná se hlavně o mateřství, výchovu dítěte v rodině, péči o zdravotně postiţenou 

osobu v rodině, sociálně právní ochranu rodiny a sociální prevenci před neţádoucími jevy. 

Státní sociální podpora vyuţívá hlavně přerozdělovaní (týká se to hlavně přerozdělení peněz 

mezi rodinami s dětmi a bezdětnými) a projevu sociální solidarity. Dávky státní sociální 

podpory se dělí na dvě sekce – závislé na příjmu a nezávislé na příjmu rodiny či jednotlivce. 

Všechny tyto dávky jsou financovány z rozpočtu státu a platí na celém území České 

republiky.  

Třetím pilířem je sociální pomoc, která řeší sociální situace nebo stavy hmotné 

nouze. Sociální nouze nastane v případě, ţe člověk se nemůţe sám postarat o sebe ani o svou 

rodinu a zabezpečit tak základní ţivotní standard. Pro vymezení hmotné nouze slouţí výše 

ţivotního minima. Je-li člověk pod touto hranicí, ocitá se v hmotné nouzi. Zjišťován je jak 

majetkový tak finanční stav člověka. Dávky hmotné nouze se vyplácejí z rozpočtu státu, obcí 

nebo z financí od různých dobrovolnických organizací. 

2.3 Funkce sociální politiky 

Funkce sociální politiky na sebe vzájemně působí a prolínají se. Samozřejmě na jejich 

vymezení působila historie a politická situace ve státě. 

Funkce sociální politiky jsou: 

 Ochranná 

 Rozdělovací a přerozdělovací 

 Homogenizační 

 Stimulační 

 Preventivní 
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2.3.1 Ochranná funkce 

Má na starosti řešení jiţ vzniklých sociálních událostí, ve kterých došlo ke 

znevýhodnění jedince nebo skupiny ve vztahu k ostatním jedincům či skupinám. Ochranná 

funkce by měla zajistit zmírňování a odstraňování sociálních důsledků. Jde o historicky 

nejstarší funkci sociální politiky.  

2.3.2 Rozdělovací a přerozdělovací funkce 

Je to nejsloţitější a nejvýznamnější funkce sociální politiky. Zaloţena je na určování 

podílu jednotlivců na výsledku ekonomického působení a na bohatství společnosti. 

Rozdělovací a přerozdělovací funkce by měla korigovat výchozí nerovné ekonomické a 

sociální postavení lidí. Řeší tím problematiku odlišnosti ţivotních úrovní lidí ţijících 

v jednom státě. Tato funkce by měla všem zajistit rovné šance a poskytnout stejné podmínky 

pro minimální ţivotní standard. Přerozdělení souvisí s daněmi a se sociálním transferem 

(dávky důchodového pojištění, nemocenské dávky, státní sociální podpora).  

Důleţitou sloţkou je zajištění důstojných ţivotních podmínek všem občanům i 

nemocným, handicapovaným, seniorům a nezaměstnaným. Míra přerozdělení finančních 

prostředků je sloţitou otázkou této funkce. Příliš vysoká míra přerozdělení můţe zapříčinit, ţe 

pobírat dávky státní sociální podpory bud výhodnější, neţ běţné zaměstnání. Tratit mohou i 

podnikatelé, pro které vysoké daně znamenají útlum ekonomické činnosti. 

Nízké přerozdělení se odráţí na nedostatečném rozvoji vzdělávacího systému, zvýšení 

chudob, sociální nestabilita a časté střídání zaměstnání občanů. 

2.3.3 Homogenizační funkce 

Jedná se v podstatě o systém bohatým brát a chudým dávat. Stejně jako předchozí 

funkce slouţí ke zmírňování sociálních rozdílů v ţivotních podmínkách jedinců a skupin. 

Cílem je, aby všichni měli stejné šance uspokojit své základní potřeby, jako je vzdělání, péče 

o zdraví, moţnost práce, odpovídající a kvalitní bydlení. Nejvíce se homogenizační funkce 

dotýká sociálně znevýhodněných lidí s nízkým příjmem. 
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2.3.4 Stimulační funkce 

Má v podstatě motivovat a podporovat ţádoucí sociální jednání ve všech oblastech 

lidské činnosti. Je potřeba nalézt opatření, které budou podporovat touhu po vzdělávání, 

produktivitě, pracovní výkonnosti atp. Zakládá se na faktu, ţe celá ekonomika a všechny 

hospodářské subjekty se opírají o efektivní sociální politiku.  

2.3.5 Preventivní funkce 

Jako jediná z funkcí se zabývá předcházení negativních sociálních událostí. Cílem je, 

aby k neţádoucím sociálním situacím vůbec nedocházelo. Tuto funkci v podstatě plní celá 

sociální politika. Hlavně vzdělávání a to jak forma osvěty společnosti, (poradenství 

psychologické, pro volbu povolání, při nezaměstnanosti, v rámci drogové závislosti atd.) tak 

profesní vzdělávání v sociálních a pomáhajících profesích.  

2.4 Principy sociální politiky 

Sociální politika směřuje hlavně ke změně sociálního systému. K její realizaci jsou 

však potřeba systémy, funkce, nástroje a principy. Principy určují, jak bude sociální politika 

aplikována v praxi. Sociální politika vymezuje principy: spravedlnosti, solidarity, subsidiarity 

a participace. 

Princip spravedlnosti – vyrovnává v podstatě sociální nespravedlnost. Existuje více 

přístupů, které jsou pokládány za spravedlivé. Základní jsou však jen tři a při sociální 

spravedlnosti by měly být uplatňovány najednou:  

 Kaţdému podle jeho zásluh  

 Kaţdému podle jeho potřeb 

 Kaţdému stejně. 

Princip solidarity – Souvisí převáţně s utvářením ţivotních předpokladů a prostředků 

a rodin v zájmu naplnění sociální spravedlnosti. Pro kaţdého platí stejné podmínky. Například 

zdravotní pojištění plat všichni, ale čerpají z něj pouze nemocní. T.G. Masaryk k principu 

sociální solidarity uvádí: “Solidarita je etickým příkazem, neboť člověk je dluţníkem 

společnosti, a zříká-li se svých práv, privilegií, ve shodě s ideou solidarity, je to jen splácení 

dluhu za prospěch, který skýtá společnost jednotlivci, rovněţ jako dluh generacím minulým, 

jejichţ statky nakupené pílí jsou mu k dispozici, a povinnost všech lidí je solidárně pracovat 
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na rozhojnění tohoto bohatství.“
2)

 Solidarita můţe být dobrovolná, kam spadá altruismus a 

filantropie nebo vynucená, která je v podstatě charakterizována přerozdělením příjmů-daně a 

odvody do pojištění. 

Princip subsidiarity – člověk by měl vlastními silami zabezpečit sám sebe a svou 

rodinu. Subsidiarita souvisí s odpovědností, která by měla vyjádřit projev zralého člověka 

k přijetí odpovědnosti za svou sociální situaci. Potom, co se člověk nedokáţe nebo nemůţe 

postarat sám o sebe, nastupuje rodina, pak obec a nakonec stát kupříkladu v podobě systému 

státní sociální podpory.  

Princip participace – souvisí s jiţ zmíněným principem subsidiarity. Proces je však 

dlouhodobější. Umoţňuje jednotlivcům přímý přístup k sociálně politickému rozhodování. 

Jde v podstatě o spoluúčast občanů a státu na sociální politice. Vše nezajišťuje stát a je třeba, 

aby lidé nebyli lhostejní k sociální situaci a svůj názor vyjádřili například účastí na volbách. 

2.5 Záchranná sociální siť 

Tento pojem zavedla Světová banka na počátku osmdesátých let 20. století v Americe 

a v Asii. Záchranná sociální siť má za úkol zajistit důstojnou minimální hranici základních 

ţivotních potřeb a na člověku ponechat zodpovědnost za zbezpečení vyššího ţivotního 

standardu. Záchranná sociální síť je hlavně pro ty, kdo i přes veškeré své úsilí nedokáţí 

zabezpečit své ţivotní potřeby a zaopatřit si dostatečné finanční prostředky pro minimální 

ţivotní standard. 

„Záchranná sociální síť plní tyto funkce: 

 Aktivně působí v politice zaměstnanosti a spoluvytváří předpoklady k tomu, 

aby se pracovní síla vracela do aktivní ekonomické činnosti a byla 

zabezpečena nezbytnými příjmy v případě nezaměstnanosti 

 Garantuje ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu minimální výši pracovního 

příjmu přiznáním tzv. minimální mzdy, která má chránit zaměstnance před 

příliš nízkou mzdou a podnikatele proti sociálnímu útlumu.  

 Garantuje nezbytně nutnou výši příjmů sociálně potřebným občanům, zejména 

nízkopříjmovým rodinám s dětmi. Jedná se například o stanovení ţivotního 

minima. 
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 V rámci systému důchodového zabezpečení stanoví principy valorizace 

vyplácených i nově přiznávaných důchodů. 

 Poskytuje sociální sluţby.“
3)

  

2.6 Nezaopatřené dítě 

Další pojem, který je nutný pro přiblíţení dávek státní sociální podpory, je 

nezaopatřené dítě. Pojem je vymezen v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve 

znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění 

pozdějších předpisů.  

1. § 11 zákona č. 117/95 upravuje pojem nezaopatřeného dítěte v tomto znění: se 

soustavně připravuje na své budoucí povolání nebo se nemůţe soustavně 

připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro 

nemoc nebo úraz; z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu je neschopno 

vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.  

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku povaţuje za nezaopatřené 

dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok 

na hmotné zabezpečení (např. nesplňuje podmínku, ţe v posledních 3 letech odpracovalo 

alespoň 12 měsíců). 

Dítě, které je poţivatelem plného invalidního důchodu, nelze povaţovat za 

nezaopatřené dítě. 

2. Podle § 20 zákona 155/1995 se za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto 

zákona povaţuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle 

však do 26. roku věku, jestliţe: 

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 21 aţ 23), 

b) se nemůţe soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 

výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2010.) 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/duchodpoj/#par21
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/duchodpoj/#par23
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Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku povaţuje za nezaopatřené 

dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok 

na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. 

Rozdíl v pojmu nezaopatřené dítě je v tom, ţe v případě, kdyţ dítě pobírá invalidní 

důchod, nemá nárok na dávky Státní sociální podpory. Není totiţ nezaopatřeným dítětem, 

neboť jeho příjem je invalidní důchod. 

2.7 Chudoba 

Chudoba je v podstatě průsečíkem působení trhu, státu a činností/nečinností 

jednotlivců či rodin. Chudoba můţe mít dvě příčiny vzniku. Buď je člověk chudý, protoţe se 

z nějakých důvodů nemůţe uplatnit na trhu práce nebo se nechce uplatnit na trhu práce 

(lenost, nezájem o zaměstnání). Chudoba je v různých zemích odlišná. Obecně přijímaná 

koncepce neexistuje. Stejné je to, ţe způsobuje nedůstojné podmínky pro ţivot. Měřítkem 

jsou dohodnuté standardy minimálních potřeb, například ţivotní a existenční minimum. 

Zdrojem chudoby je nezaměstnanost nebo nízké příjmy. „Za měřítko chudoby se pro 

mezinárodní srovnávání pouţívá příjem niţší neţ polovina příjmového mediánu celé populace 

(medián je hodnota středního prvku statistického souboru uspořádaného podle velikosti).“
4) 

Od pojmu chudoba se odvíjejí hlavně dávky hmotné nouze. 

Chudoba můţe být subjektivní nebo objektivní. Další dělení objektivní chudoby je na 

absolutní a relativní. Subjektivně chudý můţe být i člověk s vysokými příjmy, ale také 

s velkými dluhy. Záleţí na tom, jak se cítí být chudý ve srovnání s ostatními. Objektivní 

chudoba je absolutní nedostatek financí, které by umoţňovaly uspokojovat základní ţivotní 

potřeby a ohroţuje tak i zdraví absolutně chudého. Relativní chudoba záleţí na rozloţení 

příjmů ve společnosti a závisí na celkové příjmové situaci ve státě. Rodina v tomto případě 

uspokojují své sociální potřeby na výrazně niţší úrovni neţ je průměr dané společnosti. 

Absolutní chudoba se vyznačuje tím, ţe člověk není schopen uspokojit své nejzákladnější 

potřeby, jako je zajištění potravy a oblečení. 
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Definice chudoby podle OSN 

Chudoba je základní odepření moţností a příleţitostí a znesvěcení lidské důstojnosti. 

Znamená to neschopnost efektivně se podílet na ţivotě společnosti. Znamená to mít 

nedostatek k uţivení a ošacení rodiny, nemít školu nebo nemoci navštívit nemocnici, nemít 

půdu k vypěstování jídla nebo práci, aby si člověk vydělal na ţivobytí, nemít přístup k 

úvěrům. Znamená to nejistotu, bezmocnost a vyloučení jedinců, domácností či komunit. 

Znamená náchylnost k násilí a často to také znamená ţití v omezeném a zranitelném prostředí 

bez přístupu k čisté vodě či hygienickým zařízením. 

Prohlášení podepsané všemi agenturami OSN, 1998  

 

CITACE: 
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Počet chudých občanŧ v Evropě (údaje za rok 2007) 

Země 

Počet chudých občanŧ 

před obdrţením 

sociálních dávek (v %) 

Počet chudých 

občanŧ po obdrţení 

sociálních dávek (v 

%) 

Česko 20 10 

Nizozemí 21 10 

Island 18 10 

Slovensko 18 10 

Švédsko 28 11 

Dánsko 27 12 

Maďarsko 29 12 

Rakousko 25 12 

Slovinsko 23 12 

Norsko 28 12 

Francie 26 13 

Finsko 29 13 

Lucembursko  23 14 

Malta 22 14 

Belgie 28 15 

Německo 25 15 

 EU 27  25 16 

Kypr 21 16 

Polsko 27 17 

Irsko 33 18 

Portugalsko 24 18 

Estonsko 25 19 

Litva 26 19 

Rumunsko 24 19 

Velká Británie  30 19 

Řecko 24 20 

Španělsko 24 20 

Itálie 24 20 

Lotyšsko 27 21 

Zdroj: Eurostat Tabelle: Armutsgefährdungsquote vor Sozialleistungen  und Armutsgefährdungsquote nach 

Sozialleistungen 
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3 Historie sociální politiky 

Základem pro sociální politiku je sociální práce a jiţ zmíněný sociální stát. Sociální 

práce se začala pozvolna vyvíjet jiţ ve středověku ve Spojených státech amerických. Šlo však 

jen o nepravidelnou charitativní činnost církve a různých cechů. Teprve domovské právo 

ukládalo povinnost obcím starat se o osoby v nouzi. Podpora byla neodborná a nedostávala se 

k mnoha lidem, kteří ji potřebovali. V tehdejší době bylo potřebných opravdu mnoho. 

Sociální práce vznikla jako samostatný obor na konci 19. století, kdy vznikly první 

specializované školy. Uţ tehdy se začaly vymezovat oblasti nutné sociální pomoci. Sociální 

práce se zabývala městskou chudinou, vězni, chronicky nemocným či postiţeným a starým 

lidem. Postupně se záběr sociální práce začal rozšiřovat na ohroţené děti, problémové rodiny, 

nezaměstnané, bezdomovce, prostitutky, na závislé na drogách, rizikovou mládeţe, týrané 

ţeny a další. Sociální práce a sociální politika spolu úzce souvisí a reagují na vzájemné 

změny. 

Vývojové etapy sociální politiky se dají rozdělit na dvě části. První etapa závisí na jiţ 

popsané sociální práci, která se z počátku orientovala hlavně na nemocné a stárnoucí lidi. 

Kupříkladu ve starověké Číně byly zakládány útulky pro staré, chudé a nemocné. Děti 

chudších rodičů měly moţnost navštěvovat bezplatné školky. Jiţ tehdy fungoval systém 

přerozdělování, kdy movitější lidé přispívali na svatby a pohřby chudších. 

Řekové, jako bojovníci, si zakládali na pomoci zraněným vojákům. Útulky stavěli 

nejen pro ně, ale i pro osiřelé děti a jiné potřebné. V Aténách tehdy byla vybírána dokonce 

daň na podporu chudých a strádajících. 

Dávky tehdy nebyly samozřejmě pravidelné a zastřešované nějakou institucí. Ale je 

překvapivé, ţe v tak dávné době uţ se rozvíjel systém sociální politiky.  

Z chudinské péče poskytované ve středověku vychází moderní reziduální pojetí 

liberální stát, který se nestaral o soukromé problémy občanů a zaměstnavatelů. Hlavním 

heslem bylo heslo pocházející z Francie: „Nech činiti, nech býti“, které v podstatě dávalo víru 

v kvalitní ekonomický systém a individuální motivaci. Liberalismus v sociální politice dal 

podnět ke vzniku svépomocné solidarity, která se dá přeloţit třeba způsobem: „Dnes ty mě, 

zítra já tobě.“ 
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Za naprosto prvního zakladatele myšlenky povinného pojištění je povaţován Angličan 

Daniel Defoae (1660-1731). Do praxe tento záměr dovedl aţ francouzský ministr Jean 

Baptiste Colbert, který za vlády Ludvíka XIV. zavedl povinné pojištění na stáří pro 

námořníky slouţící na obchodních lodích.  

Otto von Bismarck (1815 – 1898) se velmi zaslouţil o vznik moderního Německého 

státu. Bismarck byl ministerským předsedou a zastával názory konzervativců. Stavěl se 

hlavně proti sociální demokracii a to hlavně proti dělníkům. Bismarck se zasadil převáţně o 

různá pojištění. Nejvíce se zajímal o pojištění nezaměstnanosti (1883), úrazové pojištění 

(1884) a pojištění v invaliditě a stáří (1889). V letech 1883-1889 vydal zákony o sociálním 

pojištění, aby oslabil vliv sociální demokracie. Zavádění zákonů tehdy provázela řada 

protestů.  

S průmyslovou revolucí narostla potřeba bydlet ve městech. Ale města nebyla 

připravena na velký nárůst obyvatelstva. Proto vytanula na povrch potřeba zlepšení sociálního 

systému o problematiku bydlení a úpravu podmínek zaměstnávání. 

Na začátku 20. století Anglie vydala první zákon o modifikaci práce. Děti například 

nesměly pracovat v noci a pracovní doba nemohla být delší neţ dvanáct hodin. 

O moderní sociální politice se většinou začíná hovořit od 30. let 20. století. Vyuţít 

daně, jako přerozdělovací nástroj ve prospěch sociální politiky, napadlo v první polovině 20. 

století lorda J. M. Keynese. Tím vytvořil základy pro tzv. welfare state, neboli sociální stát 

(viz. Kapitola o pojmech sociální politiky). Jeho pokračovatelem byl sir Viliam Beveridge, 

který v roce 1942 navrhl národní sociální pojištění. Národní pojištění a státní zdravotní péče 

měly být hlavním trumfem Velké Británie, pomocí kterého by lidé mohli čelit 

nezaměstnanosti, nemocem a chudobě. „Stát je činěn odpovědným za negramotnost, 

nezaměstnanost, nouzi, nemoc a sociální zanedbanost občanů a je povinen ve spolupráci 

s občany, kteří se nacházejí v této situaci, usilovat o změnu nepříznivého stavu.“
1)

 Toto pojetí 

se stalo pro řadu poválečných sociálních reforem v Evropě kvalitním východiskem z krize, 

kterou zapříčinila druhá světová válka.  
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3.1 Historie sociální politiky od vzniku České republiky 

Česká republika vznikla 1. 1. 1993, pouhé tři roky po té, co se zbavila nadvlády 

Komunistické strany. Snaha o první reformy v oblasti sociální politiky na sebe nechala 

nějakou dobu čekat. Nejprve se totiţ řešili problémy, které vyvstaly z rozdělení České a 

Slovenské republiky, Reforma byla pozvolná, ale uţ v letech 1992 aţ 1994 došlo 

k radikálnějším krokům – zpřísnění nároků na některé dávky státní sociální podpory, 

zmenšení odpovědnosti státu a zvýšení odpovědnosti občana. Řada zásadních bodů programu, 

které byly navrţeny a schváleny před rokem 1993, nebyla splněna. Při projednávání 

sociálních zákonů se objevila vyšší míra solidarity a liberální tendence. Sociální systém by 

měl být běţným občanům co nejblíţe. Proto se také začalo mluvit o profesionalizaci sociální 

pomoci a sociálního školství. Naplnění všech představ a cílů spočívalo tehdy ve čtyřech 

základních oblastech, a to v: 

 Politice zaměstnanosti – úlohou státu bylo pomoci občanům v uskutečnění 

jejich práv na ekonomickou aktivitu a zabezpečit je, budou-li nezaměstnaní. 

K realizaci tohoto záměru kladla vláda důraz na aktivní politiku zaměstnanosti, 

na podporu účelného podnikání, nadějných kvalifikačně náročných programů a 

rozvoj sluţeb. V zájmu napětí na trhu práce sniţoval stát celkovou míru 

nezaměstnanosti, například vypracováním institutu předčasného odchodu do 

důchodu, prodlouţením školní docházky a přípravy na povolání, zkrácení 

pracovní doby, prodlouţení dovolené. 

 V politice v oblasti pracovních příjmů – stát přijal zákon o mzdě a zákon o 

kolektivním vyjednáván. Stát tak vypracoval systém zákonných záruk pro 

stanovení a výplatu mzdy, jimţ by se chránila sociální práva občanů na 

spravedlivou a přiměřenou odměnu. Mzdovou regulaci zachoval jen pro 

rozpočtové a příspěvkové organizace. 
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 V rodinné politice – stát opustil populační hlediska a zvýraznil podporu 

základním a kulturním funkcím rodiny i potřebám jejich členů ve všech fázích 

ţivota. Ke zrovnoprávnění mateřství se zaměstnáním zavedl rodičovský 

příspěvek jako rodinný příjem rodiče (matky nebo otce) pečujícího o dítě. 

Začal proces restrukturalizace rodinných přídavků, aby byly především 

chráněny děti podle jejich sociálních potřeb a moţností rodičů je uspokojovat, 

bez ohledu na jejich počet v rodině. Vedle pomoci standardním rodinám ve 

standardních situacích se stát snaţil rozvíjet i systém pomoci ohroţeným dětem 

a rodinám. 

 V politice sociálního zabezpečení – v rámci sociálního zabezpečení byl 

nastartován systém valorizace důchodů, vláda schválila principy nové 

koncepce sociálního zabezpečení a dále byly zavedeny příspěvky na sociální 

zabezpečení jako příjem státního rozpočtu. 

CITACE: 

1) 
TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, 2001. s. 57.  
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4 Dávky státní sociální podpory v minulosti a dnes 

Státní sociální podporou jsou označovány dávky, které jsou poskytované osobám nebo 

jejich rodinným příslušníkům v mimořádných ţivotních situacích, kdy stát skrze jejich 

vyplácení zčásti přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci.  

Nejdůleţitějším mezníkem pro dávky státní sociální podpory, bylo přijetí zákona 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Všechny další zákony a vyhlášky na tento zákon 

navazují, případně ho upravují do jiného znění. 

Mezi dávky státní sociální podpory se podle Z 117/95 zahrnují: 

 Přídavek na dítě 

 Rodičovský příspěvek 

 Sociální příplatek 

 Příspěvek na bydlení 

 Dávky pěstounské péče 

 Porodné 

 Pohřebné 

V rámci tohoto systému státní sociální podpory se v závislosti na příjmu poskytuje 

přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení. Příjem ţadatel nemusí dokládat, 

ţádá-li o rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné.  

4.1 Ţivotní a existenční minimum v minulosti 

Ţivotní minimum, jehoţ stanovení je potřebné pro výpočet dalších dávek státní 

sociální podpory bylo nejprve upraveno zákonem 463/1991 Sb., o ţivotním minimu a 

rozděleno do dvou sloţek. První část byla na osobní potřeby neboli k zajištění výţivy a 

ostatních základních osobních potřeb občana. Druhá část zohledňovala nezbytné náklady na 

domácnost podle počtu členů ţijících v jednom bytě. V roce 2006 změnil výši i konstrukci 

ţivotního minima zákon č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, který ţivotní 

minimum sjednotil v jednu částku. O rok později byla výše ţivotního minima valorizována a 

platí do dnes. 
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Částka potřebná k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb občana do 

31. 12. 2005 činila 

Věk  Částka na základní potřeby 

do 6 let 1690 korun 

6-10 let 1890 korun 

10-15 let 2230 korun 

15-26 let 2450 korun 

Ostatní 2320 korun 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV ČR) 

 

Částky potřebné k zajištění nezbytných nákladŧ na domácnost byly do roku 2006 ve 

výši:  

Počet osob v rodině Částka na nezbytné náklady 

Jednotlivec 1780 korun 

Dvě osoby  2320 korun 

3 nebo 4 osoby 2880 korun 

5 a více osob 3230 korun 

Zdroj: MPSV ČR 

 

Příklad výpočtu: Ţivotní minimum se tedy vypočítalo součtem daných částek. V jedné 

domácnosti ţije matka, otec, jedno dítě do 6 let a jedno dítě od 10 do 15 let. Výpočet bude 

následovný: 2 320+2 320+1 690+2 230+2 880=11 530. Ţivotní minimum této rodiny tedy 

bylo 11 530 korun. 

Měsíční částky na osobní potřeby, od 1. 1. 2006 

Věk  Částka na základní potřeby 

do 6 let 1750 korun 

6-10 let 1950 korun 

10-15 let 2310 korun 

15-26 let 2530 korun 

Ostatní 2400 korun 
Zdroj: MPSV ČR 
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Měsíční částky na společné potřeby domácnosti, od 1. 1. 2006 

Počet osob v rodině Částka na nezbytné náklady 

Jednotlivec 2020 korun 

Dvě osoby  2630korun 

3 nebo 4 osoby 3260 korun 

5 a více osob 3660 korun 

Zdroj: MPSV ČR 

 

Té samé rodině z prvního příkladu se zvedlo ţivotní minimum o 590 korun.  

Výpočet: 2 400+2 400+1 750+2 310+3 260=12 120. Ţivotní minimum této rodiny pro 

rok 2006 bylo 12 120 korun. 

4.2 Ţivotní a existenční minimum pro rok 2009 

Ţivotní a existenční minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o ţivotním a 

existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů. Pro výpočet dávek se jako základ pouţívá 

ţivotní minimum posuzovaného jednotlivce nebo rodiny. Ţivotní minimum je minimální 

hranice příjmu a zahrnuje nezbytné finanční prostředky k zajištění základních ţivotních 

potřeb. Pokud se člověk nebo rodina dostanou pod tuto částku, ocitá se ve stavu hmotné 

nouze. Ţivotní minimum je kromě výpočtu dávek státní sociální podpory vyuţíváno například 

pro stanovení alimentů. 

 Příjem rozhodný pro přiznání dávky se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny v 

rozhodném období. Měsíční průměr příjmů rodiny je určen jako součet všech jednotlivých 

měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. 

http://law-cz.takeit.cz/kalkulacka-citizen-3169626?132689&rtype=V&rmain=0&ritem=3169626&rclanek=762981&rslovo=425367&showdirect=1
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Částky ţivotního minima od 1. 1. 2007 (platí i od 1. 1. 2009) v Kč za měsíc 

Počet lidí v rodině Částka/měsíc 

Jednotlivec 3 126 korun 

První dospělá osoba 2 880 korun 

Kaţdá další dospělá osoba 2 600 korun 

Nezaopatřené dítě 

do 6 let 1 600 korun 

6-15 let 1 960 korun 

15-26 let 2 250 korun 

Zdroj: MPSV ČR 

Ţivotní minimum (ŢM) za celou rodinu pak získáte jednoduchým součtem 

minimálních částek přiřazených jednotlivým osobám (viz výše). Například: 

Příklady výpočtu ţivotního minima rodiny 

Počet osob v rodině Výpočet ţivotního minima 

Jednotlivec 3126 

2 dospělí 2880+2 600 = 5 480 

1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 2 880+1 600 = 4 480 

2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 2 880+2 600+1 600 = 7 080 

2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 2 880+2 600+1960+2250 = 9 690 

2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 2 880+2 600+1 600+1960+2250 = 11 290 

Zdroj: MPSV ČR 

Existenční minimum je oficiálně stanovená částka, jejíţ hodnota je nutná pro přeţití. 

Pro rok 2009 je existenční minimum stanoveno na 2 020 korun. Toto minimum se nevztahuje 

na nezaopatřené děti, na osoby pobírající starobní důchod, na plně invalidní a na osoby starší 

65 let. Existenční minimum není rozhodné pro výpočet sociálních dávek. 

Existenční minimum se také pouţívá pro výpočet dávek související s hmotnou nouzí. 

Hmotná nouze zahrnuje příspěvek na ţivobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamţitou 

pomoc. Kaţdá z těchto dávek má jiná kritéria pro přiznání i různou výši.  
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4.3 Dávky státní sociální podpory závislé na příjmu 

Momentálně existují tři dávky státní sociální podpory, které jsou závislé na příjmu 

rodiny. Jedná se o příspěvek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení. V minulosti 

k nim ještě patřil zaopatřovací příspěvek a státní vyrovnávací příspěvek. Výše příjmu 

samozřejmě není jediným kritériem při posuzování nároku na dávky státní sociální podpory, 

ale v podstatě tím nejdůleţitějším. Pro výpočet výše se pouţívá ţivotní minimum. 

4.3.1 Přídavek na dítě v minulosti 

Před rokem 1996 byl přídavek na dítě součástí dávek nemocenského pojištění. Změnil 

to aţ Z 117/95. Do 31. prosince 1998 mělo nezaopatřené dítě nárok na zvýšenou výměru, 

pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšoval 1,8násobek ţivotního minima rodiny. Nárok na 

základní výměru přídavku na děti mají rodiny, jejichţ příjem byl v rozmezí 1,8násobku 

ţivotního minima aţ do výše 2,20násobek ţivotního minima. Zvýšená výměra byla 

0,27násobek částky na osobní potřeby dítěte a základní výměra 0,14násobek částky na osobní 

potřeby dítěte. 

Od počátku roku 1999 se nároky na přídavek na dítě změnily. Ve zvýšené výměře 

rozhodný příjem nesměl převyšovat 1,1násobek ţivotního minima, základní výměra byla 

přiznána té rodině, jejichţ příjem byl v rozmezí 1,1násobku ţivotního minima a 1,8násobku 

ţivotního minima. Ve sníţené výměře byla výše rozhodného příjmu od 1,8násobku ţivotního 

minima do 3,0násobku ţivotního minima. Zvýšená výměra se rovnala součinu částky na 

osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,32, v základní výměře byl koeficient stanoven na 0,28 a 

ve sníţené výměře na 0,14. 

4.3.2 Přídavek na dítě v roce 2009 

Nárok na přídavek na dítě mají podle § 17 Z 117/95 rodiny, které trvale pečují o 

nezaopatřené dítě do 26 let věku a jejich příjmy nedosahují 2,4 násobku ţivotního minima. 

Příjem se dokládá vţdy v září. Pro výpočet se pouţívá čistý příjem rodiny za předchozí 

kalendářní rok. Do posuzované částky se nezapočítává výţivné, které určitá osoba platila 

dítěti. V případě, ţe je dítě nezletilé a nezaopatřené, vyplácí se dávka osobě, která má dítě 

v přímém zaopatření. Získaný finanční obnos by však měl být vyuţit ve prospěch dítěte. Je-li 

nezletilé nezaopatřené dítě v ústavní péči, přídavek se vyplácí tomuto zařízení. Výše přídavku 

na dítě daná pevnou částkou podle věku dítěte. Zletilým nezaopatřeným dětem je přídavek na 

dítě vyplácen přímo jim.  
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Výše přídavku na dítě pro rok 2009 

Věk dítěte Měsíční částka (v Kč) 

Do 6 let 500 

6-15 let 610 

15-26 let 700 

Zdroj: MPSV ČR 

Rozhodný příjem pro přiznání přídavku na dítě pro rok 2009 

Úplná rodina s počtem 

nezaopatřených dětí 

Ţivotní 

minimum 

rodiny 

Hranice rozhodného příjmu 

v Kč/měsíc pro nárok 

na přídavek na dítě  

Jedno do 6 let 7 080 16 992 

Dvě 5, 8 let 9 040 21 696 

Tři 5, 8, 12 let 11 000 26 400 

Čtyři 5, 8, 12, 16 let 13 250 31 800 

Zdroj: MPSV ČR 

4.3.3 Státní vyrovnávací příspěvek 

Od roku 1990 byl podle zákona č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 

vyplácen příspěvek, který byl schválený jako nesystémová a přechodná dávka. Nárok měly 

všechny rodiny s nezaopatřenými dětmi bez rozdílu příjmů a poţivatelé důchodů. Důvodem 

bylo značné zvýšení cen potravin a oblečení. Kdyţ se v roce 1991 zvýšily ceny také energií, 

byl tento příspěvek jedinou dávkou, která také vzrostla. Státní vyrovnávací příspěvek se 

v České republice postupně valorizoval, kdeţto na Slovensku zůstávala dávka stále stejná. 

Státní vyrovnávací příspěvek byl zrušen Z 117/95. 

4.3.4 Sociální příplatek v minulosti 

Nárok na sociální příplatek měl rodič, který řádně pečoval alespoň o jedno 

nezaopatřené dítě. Příjem rodiny pro sociální příplatek nesmí překročit 1,6násobek ţivotního 

minima rodiny. Další nároky stanovuje § 20 Z 117/95. Výše sociálního příplatku byl rozdíl 

mezi částkou na osobní potřeby nezaopatřeného dítěte (v případě vícero dětí se částky na 

osobní potřeby sečetly) a částkou určenou jako podíl, v jehoţ čitateli byl součin částky na 

osobní potřeby dítěte a rozhodného příjmu rodiny. Ve jmenovateli pak 1,6násobek ţivotního 

minima.   
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Šlo-li o nezaopatřené postiţené dítě, koeficienty se mění.  

 dítě dlouhodobě těţce zdravotně postiţené, koeficient je 2,70,  

 u dítěte dlouhodobě zdravotně postiţeného, koeficient 2,40 

 dítě dlouhodobě nemocné, koeficient 1,20 

 děti, které se narodily současně do tří let jejich věku, koeficient 1,1.  

Na výši sociálního příplatku měl vliv i zdravotní stav rodiče. Výpočet byl součet 

částek na osobní potřeby dítěte a částek na osobní potřeby rozhodných pro stanovení 

ţivotního minima rodiny. Koeficient se měnil za následujících podmínek: 

 Oba rodiče byli dlouhodobě těţce zdravotně postiţení, koeficient 1,4 

 Osamělý rodič byl dlouhodobě těţce zdravotně postiţený, koeficient 1,4 

 Jeden z rodičů byl dlouhodobě těţce zdravotně postiţený, koeficient 1,10 

 Šlo o osamělého rodiče, koeficient 1,05. 

4.3.5 Sociální příplatek pro rok 2009 

Sociální příplatek je dávka, která by měla rodinám pomoci zabezpečit základní ţivotní 

potřeby. Nárok na dávku je ovlivněn příjmem rodiny. Ten nesmí být vyšší neţ 2,0násobek 

ţivotního minima. Do příjmů se však počítá i přídavek na dítě, či rodičovský příspěvek. Za 

rozhodné období výše příjmu se povaţuje předchozí kvartální období. O tuto dávku můţe 

úspěšně zaţádat rodina, či jednotlivec, který trvale pečuje o nezaopatřené dítě, kromě dětí 

svěřených do pěstounské péče. 

Výše sociálního příplatku je přímo úměrná příjmu rodiny. Čím vyšší je příjem, tím 

niţší je příplatek. V rozhodování o přiřknutí sociální příplatku nehraje roli jen výše příjmu, 

dávka je také závislá na případném postiţení dítěte, těţkém postiţením dítěte, dále na tom, 

zda dítě prezenčně navštěvuje střední případně vysokou školu, ale i na osamocenosti nebo 

nemoci rodiče. Sociální příplatek náleţí také rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to 

do tří let jejich věku. Této dávky se mohou rodiče doţadovat na Okresní správě sociálního 

zabezpečení, v Praze na Praţské správě sociálního zabezpečení a v Brně na Městské správě 

sociálního zabezpečení. 
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Výše sociálního příplatku podle věku dítěte a rozhodného příjmu úplné rodiny 

v násobcích ţivotního minima v Kč měsíčně  (bez dalších sociálních situací) 

Věk nezaopatřeného 

dítěte v rodině 

Sociální příplatek při příjmu rodiny v předchozím 

kalendářním čtvrtletí 

1,0násobek 

ţivotního minima 

1,6násobek ţivotního 

minima 

2,0násobek 

ţivotního 

minima 

(není nárok) 

do 6 let* 800 320 0 

od 6 do 15 let 980 392 0 

 od 15 do 26 let 1 125 450 0 

* Rodina bez nároku na sociální příplatek, Zdroj: MPSV ČR 

Vymezení čistého příjmu pro nárok na sociální příplatek podle počtu členŧ v rodině 

Úplná rodina (oba rodiče) 

s počtem nezaopatřených 

dětí 

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně pro nárok 

na sociální příplatek 

1,0násobek ţivotního 

minima (maximální) 

2,0násobek ţivotního 

minima (není nárok) 

Jedno do 6 let 7 080 14 160 

Dvě 5, 8 let 9 040 18 080 

Tři 5, 8, 12 let 11 000 22 000 

Čtyři 5, 8, 12, 16 let 13 250 26 500 

Zdroj: MPSV ČR 

4.3.6 Příspěvek na bydlení v minulosti 

Nárok na příspěvek na bydlení měl v devadesátých letech vlastník nebo nájemce bytu, 

který v něm byl hlášen k trvalému pobytu a jeho příjem nepřesahoval 1,6násobek ţivotního 

minima. Výpočet příspěvku na bydlení byl jednodušší neţ dnes. Příspěvek na bydlení byl 

vypočítán, jako rozdíle mezi částkou vynaloţenou na domácnost a podílu, v jehoţ čitateli byl 

součin částky nákladů na domácnost a rozhodného příjmu a ve jmenovateli 1,6násobek 

ţivotního minima.  
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4.3.7 Příspěvek na bydlení pro rok 2009 

Příspěvek na bydlení je třetí a poslední dávkou, která je závislá na příjmech rodiny. Do 

příjmů se stejně jako u sociálního příplatku započítává přídavek a rodičovský příspěvek. 

Příjmy se počítají za předchozí kalendářní čtvrtletí a sčítá se příjem všech osob, které ţijí ve 

společné domácnosti. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník, či nájemce bytu. O dávku 

mohou ţádat i ti, kdo nejsou v nájmu, ale bydlí v druţstevním či vlastním bytě.  Jestliţe 

ţadatel ţije v Praze a nestačí mu 35 % příjmů rodiny k pokrytí nájemného, nákladů na energii, 

vodné, stočné, odpady a vytápění, má na příspěvek na bydlení nárok. Příspěvek na bydlení se 

posuzuje jinak pro lidi ţijící v Praze a v dalších částech České republiky. Mimo Prahu by totiţ 

dotyčnému mělo stačit 30 % z příjmu rodiny na zaplacení nájmu a dalších sluţeb. Tato dávka 

státní sociální podpory je podmínkou pro přiznání dávky hmotné nouze s názvem doplatek na 

bydlení. Má-li občan nárok na příspěvek na bydlení, můţe si zaţádat o doplatek na bydlení. 

I příspěvek na bydlení má své hranice. Někdo by si dávku mohl vysvětlit i tak, ţe si 

v Praze pronajme byt za 30 tisíc korun měsíčně a bude očekávat, ţe mu na něj stát přispěje. 

Samozřejmě to tak není. Nájem musí odpovídat průměru v rámci obce a počtu členů rodiny, 

kteří byt obývají (viz. Tabulka). 

Bydlení v bytech uţívaných na základě nájemní smlouvy 

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 (v Kč) 

Počet osob 

v rodině  
Počet obyvatel obce 

Praha  

nad 100 000 

obyvatel 

50 000 - 99 999 

obyvatel 

10 000 - 49 999 

obyvatel 

do 9 999 

obyvatel 

1 5 088 4 045 3 804 3 380 3 165 

2 7 380 5 952 5 622 5 042 4 747 

3 10 140 8 274 7 842 7 083 6 698 

4 a více 12 737 10 487 9 966 9 051 8 587 

Zdroj: MPSV  ČR 
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Bydlení v druţstevních bytech a bytech vlastníkŧ 

Normativní náklady na bydlení pro druţstevní byty a byty vlastníkŧ platné od 1. 1. 2009 

do 31. 12. 2009 (v Kč) 

Počet osob v 

rodině  
Počet obyvatel obce 

Praha 

nad 100 000 

obyvatel 

50 000 - 99 999 

obyvatel 

10 000 - 49 999 

obyvatel 

do 9 999 

obyvatel 

1 3 109 3 109 3 109 3 109 3 109 

2 4 719 4 719 4 719 4 719 4 719 

3 6 654 6 654 6 654 6 654 6 654 

4 a více 8 516 8 516 8 516 8 516 8 516 

Zdroj: MPSV ČR 

Výpočet výše částky příspěvku na bydlení se provádí tak, ţe se nejprve sečtou příjmy 

a z nich se vypočte 30 % (v Praze 35 %). Je-li výsledné číslo niţší neţ náklady na nájemné, 

energie a sluţby, okresní správa sociálního zabezpečení mu vyplatí rozdíl částek. Kdyţ 

ţadatel ve skutečnosti platí víc, neţ jsou náklady uvedené v tabulce, bude se vycházet jen 

z částky, která je v tabulce uvedena.  

Příklad výpočtu příspěvku na bydlení 

Ve společné domácnosti v Praze spolu bydlí manţelé. Nájem i s energií a poplatky za 

sluţby činí celkem 6 000 korun. Jejich společný měsíční příjem je 16 000 korun. Výpočet 

příspěvku na bydlení: 

 16 000 x 0,35=5 600, coţ znamená, ţe 35 % jejich příjmů nestačí na 

pokrytí částky na bydlení, která je 6 000 korun. 

 Náklady na bydlení nepřevyšují tabulkovou hranici. Ta je pro 

dvoučlennou nájemní domácnost v Praze 7 380 korun 

 Od nájmu se odečte 35 % příjmu rodiny 6 000-5 600=400 

 Manţelský pár dostane příspěvek na bydlení ve výši 400 korun za 

měsíc.  

Ţádost o příspěvek na bydlení, vyřizuje od 1. 7. 2009 Okresní správa sociálního 

zabezpečení ve městě, kde má ţadatel trvalé bydliště. Pokud člověk ţádá o dávku opakovaně, 

musí za kaţdé kalendářní čtvrtletí dodat doklady o výši příjmů a o nákladech na bydlení. 
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4.3.8 Zaopatřovací příspěvek v devadesátých letech 

Nárok na něj měla rodina, ve které muţ konal vojenskou základní sluţbu, náhradní 

sluţbu nebo vojenské cvičení v Armádě České republiky nebo v Hradní stráţi. Zaopatřovací 

příspěvek dostalo dítě vojáka a manţelka vojáka, která pečovala o dítě ve věku do čtyř let 

věku, nebo do sedmi let, šlo-li o dítě dlouhodobě zdravotně postiţené nebo dlouhodobě těţce 

zdravotně postiţené. Další podmínky zaopatřovacího příspěvku upravoval § 33 Z 117/95. 

Výše zaopatřovacího příspěvku byla 0,67násobek na osobní potřeby oprávněné osoby. 

Zaopatřovací příspěvek dnes jiţ neexistuje. 

4.4 Dávky státní sociální podpory, které nejsou závislé na příjmech 

Dávky státní sociální podpory, u nichţ ţadatel nemusí dokládat výši příjmu, jsou: 

 Rodičovský příspěvek 

 Dávky pěstounské péče 

 Porodné   

 Pohřebné 

Příjem není nutné dokládat, nárok na dávky mají ti, kteří splňují jiná kritéria. Ale 

neznamená to, ţe by občan nemusel podávat ţádost. 

4.5 Rodičovský přípěvek v minulosti 

Rodičovský příspěvek nebyl nikdy poskytován s ohledem na příjem rodiny. V průběhu 

let ho upravily a pozměnily mnohé zákony, které však navazovaly na Z 117/95. Nárok na 

rodičovský příspěvek měl v 90. letech ten, kdo řádně a celodenně pečoval o dítě do čtyř let 

věku, nebo do sedmi let, šlo-li o dítě dlouhodobě zdravotně postiţené, či o dlouhodobě těţce 

zdravotně postiţené. Výše rodičovského příspěvku činil 1,54násobek částky na osobní 

potřeby rodiče.  

4.6 Rodičovský příspěvek pro rok 2009 

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc soustavně, 

osobně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodičovský příspěvek je přitom 

poskytován ve čtyřech různých výměrách (viz tabulka níţe).  
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Příjmy rodiče nehrají v rámci těchto dávek ţádnou roli. Rodič si během pobírání 

příspěvku můţe vydělat jakoukoli částku, ale nesmí zanedbat péči o dítě. 

Dobu poskytování rodičovského příspěvku a zároveň i výši si ţadatel určuje sám. O 

dávku musí písemně poţádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Jestliţe 

nepoţádá o zvýšené nebo základní čerpání, bude automaticky po 21. měsíci věku dítěte 

vyplácen rodičovský příspěvek ve sníţené výměře.  

Měsíční částky:  

 Zvýšená výměra 11 400 korun 

 Základní výměra 7 600 korun 

 Sníţená výměra 3 800 korun 

 Niţší výměra 3 000 korun 

Druhy čerpání rodičovského příspěvku: 

 Rychlejší čerpání – této výplaty příspěvku můţe vyuţít jen rodič, který 

má nárok na peněţitou pomoc v mateřství ve výši alespoň 380 korun za 

kalendářní den. Částka 11 400 korun je tedy vyplácena do 24 měsíců věku 

dítěte, tj. do dvou let. 

 Klasické neboli základní čerpání – základní výměra 7 600 korun 

měsíčně a je vyplácena do 36 měsíců věku dítěte. O klasické čerpání můţe 

poţádat však jen ten, kdo má nárok na peněţitou pomoc v mateřské nebo 

na nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem.  

 Pomalejší čerpání – je vyplácena rodičům, kteří nepoţádali o jiný druh 

pobírání rodičovského příspěvku. Čerpání probíhá tak, ţe základní výměra 

7 600 korun do 21 měsíců věku dítěte a pak se vyplácí ve sníţené míře 

3 800 korun do 48 měsíců věku dítěte.  

 Niţší výměra se pouţívá hlavně v případě, ţádá-li o příspěvek rodič 

dlouhodobě zdravotně postiţeného dítěte a nebyl mu přiznán příspěvek na 

péči ze systému sociální pomoci. Pak je částka 3 000 korun vyplácena od 7 

do 10 let věku dítěte. U zdravotně postiţených dětí má rodič nárok na 

částku 7600 korun měsíčně aţ do 7 let věku dítěte. A není moţné, aby si 

zvolil jinou variantu vyplácení dávky. 

http://wwwbehshopcz-vse-pro-beh.takeit.cz/specializovany-obchod-s-bezeckymi-a-atletickymi-potrebami-3799500-3799500?125588&rtype=V&rmain=68488&ritem=3799500&rclanek=812092&rslovo=426567&showdirect=1
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Varianty rodičovského příspěvku 

Druh rodičovského 

příspěvku 

Doba pobírání 

(věk dítěte) 

Měsíční částka 

(v Kč) 

Zvýšený Do 24 měsíců 11 400 

Základní Do 36 měsíců 7 600 

Pomalejší  

Do 21 měsíců 7 600 

Do 27 měsíců 3 800 

Zdroj: MPSV ČR 

Čerpání je nezměnitelné, a to i případě, kdyţ se rodiče v pobírání rodičovského 

příspěvku střídají.  Rodiče by si měli dobře zamyslet nad tím, jaký druh čerpání dávky 

vyuţijí.  

Modelový příklad: Rodičům se narodilo dítě a přesně po 24 měsících druhé. 

V případě, ţe rodič bude pobírat příspěvek ve zvýšený míře, dostane za dva roky 205 200 

korun (za předpokladu, ţe peněţitá pomoc v mateřství byla pobírána do 6 měsíců věku dítěte). 

Výpočet je následující: 18x11 400=205 200. 

Pokud by rodina zvolila pomalejší čerpání, získala by pouze 136 800 korun. Výpočet: 

Do 21 měsíců věku dítěte (tedy 15 měsíců) bude rodič pobírat 7 600 korun měsíčně 

(15x7 600=114 000). Další měsíce má pak nárok na 3 800 korun měsíčně (3 x 3 800=11 400; 

114 000+11 400=136 800 korun). Při volbě pomalejšího čerpání by rodina přišla o 68 400, 

protoţe rodičovský příspěvek se vztahuje pouze na nejmladší dítě.     

Podmínka osobní celodenní péče o dítě není podle Z 177/95 splněna, je-li dítě 

umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku 

s výjimkami dále uvedenými. Rodičovský příspěvek náleţí i v případech, kdy:  

 dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení po dobu 

nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci,  

 dítě, které dovršilo 3 léta věku, navštěvuje mateřskou školu nebo jiné 

obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo 5 dní 

v kalendářním měsíci,  
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 dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo 

mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postiţené děti či 

jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postiţené a 

mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,  

 dlouhodobě zdravotně postiţené dítě nebo dlouhodobě těţce zdravotně 

postiţené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu 

nepřevyšujícím šest hodin denně a dítě školního věku navštěvuje 

přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo 

střední vzdělání,  

 dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři 

hodiny denně, pokud je zdravotní postiţení sluchu či zraku obou rodičů 

(osamělého rodiče) v rozsahu 50 % a více.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe rodičovský příspěvek by mohl být odebrán tomu, kdo 

dává dítě například do jeslí na celý týden během kalendářního měsíce. V případě, ţe je 

někomu vyplacen rodičovský příspěvek a přitom na něj nemá nárok, měl by podle MPSV 

získané peníze vrátit příslušnému úřadu. 

Jiţ zmiňovaná peněţitá pomoc v mateřství sice nespadá do dávek statní sociální 

podpory, neboť je vyplácena z nemocenského pojištění, ale je důleţité pojem alespoň 

v krátkosti vysvětlit.  Tuto dávku lze pobírat po dobu 28 týdnů u jednoho dítěte a 37 týdnů při 

očekávání porodu více dětí. Většinou je poskytována matce, která musela být před pobíráním 

mateřské v posledních dvou letech minimálně 270 dnů aktivním plátcem nemocenského 

pojištění. Výše peněţité pomoci v mateřství činí 69 % z denního vyměřovacího základu. 
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4.7 Porodné v minulosti 

Výše porodného po roce 1996 na jedno dítě činila 5násobek na osobní potřeby dítěte. 

Pokud se najednou narodily dvě děti, koeficient se rovnal 6 a v případě narození 3 a více dětí 

se částka na osobní potřeby dítěte násobila 10.  

Za dítě, které se narodilo do 31. prosince 2007, činilo porodné 11,1násobek částky 

ţivotního minima dítěte, coţ bylo 17 760 korun. Jestliţe se narodilo dvě a více dětí současně, 

pak se výše porodného vyšplhala na 16,6násobek součtu částek ţivotního minima těchto dětí, 

tj. v případě dvojčat na 53 120 korun, trojčat 79 680 korun, čtyřčat 106 240 korun a v případě 

paterčat 132 800 korun. Porodné se vyplácelo stejně jako dnes jednorázově. 

4.8 Porodné v roce 2009 

V roce 2007 se změnilo vyplácení porodného. Porodné je jednorázová dávka, která 

přísluší matce a přispívá na náklady související s narozením dítěte. Zajímavostí je, ţe nárok 

na porodné má také osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči 

rodičů. Výše porodného je stanovena na 13 000 korun za kaţdé narozené dítě. 

4.9 Pohřebné v minulosti 

Pohřebné se aţ do konce roku 2006 vyplácelo tomu, kdo na území České republiky 

vypravoval pohřeb. Nebylo nutné být občanem České republiky. Pokud vypravovala pohřeb 

právnická osoba, neměla na pohřebné nárok. Pohřebné se vyplácelo také jednorázově a činilo 

5 000 korun tomu, kdo vypravoval pohřeb bez ohledu na jeho příjmy. 

4.10 Pohřebné v roce 2009 

Od 1. 1. 2007 bylo pohřebné takřka zrušeno. Na pohřebné má nárok rodič, který 

vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti a nezaopatřené dítě, které vypravilo pohřeb svému 

rodiči. Podmínkou je pouze trvalý pobyt zesnulého na území České republiky ke dni úmrtí. 

Výše pohřebného je v těchto situacích 5 000 korun. 

http://energotherm-praha.takeit.cz/efektivni-vytapeni-domu-1649673?104753&rtype=V&rmain=0&ritem=1649673&rclanek=812092&rslovo=428677&showdirect=1
http://tsm.takeit.cz/verejne-zakazky-pro-kazdeho-3487948?31107&rtype=V&rmain=0&ritem=3487948&rclanek=812092&rslovo=430404&showdirect=1
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4.11 Příspěvek na školní pomŧcky 

Šlo o jednorázovou sociální dávku, která se jmenovala příspěvek na školní pomůcky 

neboli „pastelkovné“. Čerpat ji mohl rodič kaţdého dítěte, které nastupovalo do 1. třídy bez 

odkladu školní docházky.  Současně rodiče museli pobírat přídavek na dítě. Nárok na 

příspěvek na školní pomůcky vznikal od 1. června. S účinností od 1. ledna 2008 byl příspěvek 

na školní pomůcky zrušen. „Pastelkovné“ se tedy u nás vyplácelo pouze jeden rok. 

4.12 Dávky pěstounské péče 

Pěstounská péče je náhradní rodinná výchova, jeţ je poskytována dětem, o které se 

nechtějí nebo ze závaţných důvodů nemohou starat jejich vlastní rodiče. Dítě, které je svěřené 

do pěstounské péče, nemusí být na rozdíl od osvojení právně volné. Pěstoun, tedy ten, kdo si 

vzal do péče jedno nebo více dětí, není zákonným zástupcem dítěte a vyţivovací povinnost 

má stát. Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči vykonává práva a povinnosti 

rodičů. Pěstounská péče je vykonávaná buď v rodině a v jeho bytě nebo ve speciálních 

zařízeních, která se nazývá skupinová pěstounská péče a ve které pracuje matka jako 

pěstounka. Skupinová pěstounská péče je vykonávaná například v SOS vesničkách. V tomto 

případě však musí pěstoun ze svého příjmu odvádět částku na sociální a zdravotní pojištění. 

Odměna pěstouna je totiţ povaţována za plat a pěstounská péče má charakter zaměstnání. 

 Pěstouni mají nárok nejen na dávky podle Z 117/95, které jsou brány jako odměna (tj. 

pěstoun z nich neodvádí ţádné pojistné ani daně), ale i na ostatní dávky státní sociální 

podpory (kromě sociálního příplatku). Dávkami pěstounské péče podle Z 117/1995: 

 Příspěvek při převzetí dítěte 

 Odměna pěstouna 

 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 Příspěvek při zakoupení motorového vozidla 
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4.13 Příspěvek při převzetí dítěte v minulosti 

Jak sám název napovídá, jde o jednorázovou dávku, kterou dostane pěstoun při 

převzetí dítěte. Peníze by měly být vyuţity ve prospěch dítěte, například na nákup školních 

pomůcek, či vybavení bytu. Podle zákona záleţí na věku dítěte. 

Příspěvek při převzetí dítěte byl stanoven bez ohledu na věk dítěte.  Jednalo se o 

4násobek částky na osobní potřeby dítěte a suma byla stejně jako dnes vyplacena 

jednorázově. 

4.14 Výše příspěvku při převzetí dítěte pro rok 2009 

Podmínky příspěvku při převzetí dítěte do pěstounské péče se nezměnily. Jen výše je 

jiná. Záleţí na věku dítěte a na počtu přijatých dětí do pěstounské péče. Pro rok 2009 jsou 

částky pro tuto dávku státní sociální podpory stanoveny takto: 

Výše příspěvku při převzetí dítěte podle věku: 

Věk dítěte Výše příspěvku (v Kč) 

Do 6 let 8 000 

6-15 let 9 000 

15-18 let 10 000 

Zdroj: MPSV ČR 

4.15 Odměna pěstouna v minulosti 

Odměna pěstouna byla poskytována ve výši 0,5násobku částky na osobní potřeby 

pěstouna. Ve zvláštních případech se koeficient rovnal třem, pokud pěstoun pečoval alespoň o 

tři děti svěřené do pěstounské péče. Za kaţdé další dítě se koeficient zvyšoval o 0,6. S 

3,3násobkem na osobní potřeby pěstouna mohl člověk počítat, měl-li v pěstounské péči 

alespoň jedno dlouhodobě těţce zdravotně postiţené dítě vyţadující mimořádnou péči. Stejně 

jako v předchozím případě se zvyšoval součin o 0,6 za kaţdé další svěřené dítě.  
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4.16 Odměna pěstouna pro rok 2009 

Odměna pěstouna je v podstatě finančně vyjádřené ocenění za to, ţe si občan vzal do 

své péče cizí dítě nebo i více dětí. Výše odměny je shodná s ţivotním minimem jednotlivce. 

Ministerstvo práce a sociálních věci uvádí, ţe výpočet je 1,0 násobek ţivotního minima 

jednotlivce. S kaţdým dalším svěřeným dítětem do pěstounské péče se výše odměny zvyšuje.  

Výše odměny pěstouna podle počtu dětí přijatých do pěstounské péče 

Počet dětí v pěstounské 

péči  

Výše odměny pěstouna 

v Kč měsíčně 

1 3 126 

2 6 252 

3 17 193 

4 18 756 

Zdroj: MPSV ČR 

V případě, ţe má pěstoun v péči dítě, které je závislé na péči jiné osoby v II., III. a IV. 

stupni, dostává 17 193 korun za kalendářní měsíc. Z této částky pak musí odvádět sociální a 

zdravotní pojištění, neboť odměna pěstouna je vzhledem ke své výši posuzována jako plat. 

Stejné podmínky, tedy odvod povinného pojištění z odměny pěstouna, platí pro výkon 

pěstounské péče jako povolání v SOS vesničkách. Toto ustanovení upravuje zákon 

č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů.  

4.17 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte v minulosti 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte byl vymezen 1,20násobku částky na osobní potřeby 

dítěte, pokud šlo o nezaopatřené dítě, jednalo se o 2násobek. Částka, kterou pěstoun dostal, 

závisela na zdravotním stavu dítěte: dlouhodobě nemocné, koeficient 2,10, dlouhodobě 

zdravotně postiţené, koeficient 2,60, dlouhodobě těţce zdravotně postiţeno 2,80. 
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4.18 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte pro rok 2009 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, stejně jako přídavek na dítě, náleţí buď nezletilému 

nezaopatřenému dítěti, nebo pěstounovi, ale měl by být vyuţit ve prospěch dítěte. Výše 

příspěvku je stanovena na 2,3násobek ţivotního mimina dítěte. U dětí se zdravotním 

postiţením se koeficient zvyšuje na 2,35, u dlouhodobě nemocného dítěte na 2,9 a u dítěte 

s těţkým dlouhodobým zdravotním postiţením aţ na 3,10. Zaopatřenému nezletilému dítěti 

připadá příspěvek ve výši 1,4násobek ţivotního minima dítěte. 

 

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle věku a zdravotního stavu dítěte 

v pěstounské péči měsíčně v Kč 

Nezaopatřené dítě ve 

věku Zdravé dítě 

Dlouhodobě 

nemocné 

Dlouhodobě 

zdravotně postiţené 

Dlouhodobě těţce 

zdravotně 

postiţené 

koeficient 

2,30 koeficient 2,35 koeficient 2,90 koeficient 3,10 

do 6 let 3 680 3 760 4 640 4 960 

Od 6 do 15 let 4 508 4 606 5 684 6 076 

Od 15 do 26 let 5 175 5 288 6 525 6 975 

Zdroj: MPSV ČR 

Výše dávky činí 70 % z ceny motorového vozidla, maximálně však 100 000 korun. 

Pěstoun můţe vyuţít příspěvku i na opravu vozidla, ale vynaloţené částky během deseti let 

nesmí přesáhnout sumu 200 000 korun.  

4.19 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

Příspěvek pro zakoupení motorového vozidla se v podstatě nezměnil. Pro rok 2009 i 

v minulosti platilo, ţe pěstoun dostane příspěvek v případě, ţe v rámci pěstounské péče má na 

starosti alespoň čtyři děti. Výše příspěvku je 70 % z pořizovací ceny vozidla nebo sumy na 

opravu vozidla, nejvýše však 100 000 korun. Součet příspěvků na opravu nebo nákup 

motorového nesmí během deseti let přesáhnout 200 000 korun. Vozidlo nesmí být pouţíváno 

pro výdělečnou činnost. 
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5 Dávky hmotné nouze 

Hmotná nouze je takový stav, kdy příjem posuzované osoby (případně příjem společně 

s ní posuzovaných osob) nedosahuje částek ţivotního minima a zároveň si tento člověk 

nemůţe zvýšit příjem vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných váţných 

důvodů vlastním přičiněním, zejména vlastní prací nebo vyuţitím majetku. Důsledkem je 

nezabezpečení základních ţivotních potřeb. Hmotná nouze je v podstatě synonymem pro 

chudobu. 

Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi rozeznává sedm situací, kdy se člověk a 

společně posuzované osoby ocitají v hmotné nouzi. První situace se vztahuje k nedostatečné 

příjmové situaci, kdy po úhradě přiměřených nákladů spojených s bydlením nemá dotyčný 

dostatek financí k uspokojení svého ţivobytí. Druhá situace souvisí s nedostatečnými příjmy, 

jeţ neumoţňují osobě úhradu odůvodněných nákladů na bydlení. Stav je spojený hlavně 

s doplatkem na bydlení. Třetí situace se týká lidí, kteří mají prokazatelně nedostatek 

finančních prostředků, a proto jim hrozí váţná újma na zdraví. Čtvrtá situace souvisí 

s mimořádnou událostí a celkovými sociálním a majetkovými poměry osoby. Ty jsou takové, 

ţe neumoţňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami. Pátá situace je charakterizována 

nedostatečnými prostředky, které neumoţňují uhradit jednorázový výdaj (např. při ztrátě 

dokladů). Šestá situace se také týká nedostatečných prostředků, a to na úhradu nákladů 

spojených s pořízením nezbytných předmětů na vybavení domácnosti a základních předmětů 

dlouhodobé potřeby. Poslední, sedmá situace se týká těch, kteří nesplňují podmínky hmotné 

nouze v prvním a druhém bodě, ale jejich neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek peněz, 

nemohou řešit svoji obtíţnou sociální situaci.  

Ţádá-li o dávky hmotné nouze osoba samostatně výdělečně činná, je její příjem za 

poslední tři měsíce striktně stanoven na 9 000 korun. Jedná se o tzv. fiktivní příjem a stát tím 

dává najevo, ţe nebude krýt podnikatelská rizika. Podnikatel tudíţ na dávky hmotné nouze 

nárok nesplní. Jestliţe stav hmotné nouze trvá, podmínky nároku můţe splnit později. 

Dávky hmotné nouze jsou celkem čtyři. Jedná se o: 

 Příspěvek na ţivobytí 

 Doplatek na bydlení 

 Mimořádnou okamţitou pomoc 
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Posuzovaný občan také musí uplatnit všechny zákonné nároky. V podstatě se jedná o 

jakékoli uplatnění nároků daných zákonem, jak si zvýšit příjem například dávkami státní 

sociální podpory nebo výţivným.  

U dávek hmotné nouze často dochází k tomu, ţe se lidé nechají známými odbít, ţe 

s jejich příjmy nemají na dávky hmotné nouze určitě nárok. Ale není to pravda. Nárok se 

posuzuje v rámci správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Občan je pak 

informován formou Rozhodnutí, které obsahuje všechny zákonné náleţitosti. 

5.1 Příspěvek na ţivobytí 

Podle Z 111/2006 se jedná o peněţitou dávku k zajištění základních potravina věcí 

základní osobní potřeby. Jde o finanční pomoc určenou hlavně pro překlenutí náročné sociální 

situace s tím, ţe člověku umoţní pokrýt základní potřeby na velmi skromné úrovni a tak, aby 

se jednotlivec neocitl pod pomyslnou hranicí ţivotního minima. Částka na ţivobytí se počítá 

v závislosti na příjmu osoby a společně posuzovaných osob, na majetkové poměry a například 

na tom, zda si člověk aktivně shání práci. Snaha o zvýšení příjmu se neposuzuje například u 

lidí starších 65 let, u těch, kteří pobírají starobní důchod a u plně invalidních lidí. Za plně 

invalidního člověka se v tomto případě povaţuje člověk se ztrátou pracovního potenciálu nad 

66 %. Kaţdému je částka na ţivobytí vypočítána individuálně. Příjem osoby, která je pro 

výpočet dávky směrodatná, zahrnuje čistý příjem mínus přiměřené náklady na bydlení (coţ je 

celkový nájem, nejvýše však do 30 % nebo 35 % v Praze z příjmů). Posuzovaným příjmem se 

rozumí nejen peníze z výdělečné činnosti, ale i důchody, dávky státní sociální podpory a 

příjmy z podnikání. Do příjmu se kupříkladu nezapočítává příspěvek na péči. Nároky na 

příjem rodiny či jedince kompletně upravuje § 9 Z 111/06. U příspěvku na ţivobytí se 

posuzují i majetkové poměry. V případě, ţe posuzovaný člověk vlastní třeba nějaké cennosti, 

jejich hodnota se posuzuje při rozhodnutí o nároku na příspěvek. Zkoumá se, jestli by došlo 

prodejem majetku k zásadní změně ve finanční situaci dotyčného. Pokud ano, doporučí se, 

aby dotyčný věci prodal a utrţené peníze pouţil na vyrovnání své nepřiměřené ţivotní situace. 

Na prodej má 3 měsíce. Avšak v praxi je těţké posoudit, co by člověk prodat měl a co ne. 

Problematické jsou například staroţitnosti, které pro majitele mají emocionální hodnotu.  

Nárok na výplatu příspěvku na ţivobytí nevznikne v případě, ţe příjem osoby nebo 

společně posuzovaných osob byl v posledních třech měsících vyšší jak trojnásobek ţivotního 

minima. Například tříčlenná rodina s dítětem do 6 let, jejíţ celkový příjem za tři měsíce je 

vyšší nebo roven částce 21 240 korun, nesplní podmínky nároku na dávky hmotné nouze. 
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Od 1. 8. 2009 byl zákon o hmotné nouzi novelizován. Novela se týká hlavně příspěvku 

na ţivobytí. Lidé pobírající tento příspěvek jsou vyzvání, aby prokázali snahu o zvýšení 

příjmu vlastním přičiněním. Pokud tak neučiní, je jim příspěvek na ţivobytí sníţen na částku 

existenčního minima, tedy na 2 020 korun. Zákon bohuţel nerozlišuje, zda posuzovaný můţe 

být pro trh práce ještě nějakým způsobem prospěšný. Proto novelou trpí hlavně invalidní 

občané.  

Příspěvek na ţivobytí je moţné navýšit v případě dietního stravování nařízeného 

odborným lékařem. Upravuje ho vyhláška č. 504/2006. Avšak pokud občan nedoloţí snahu o 

zvýšení příjmu vlastním přičiněním, nárok na zvýšení příspěvku ztrácí. 

5.2 Doplatek na bydlení 

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který v tomto bytě bydlí 

a po úhradě nákladů na bydlení z jeho příjmů nezbývá více, neţ je částka na ţivobytí. Aby 

měl člověk nárok na doplatek na bydlení, musí pobírat příspěvek na ţivobytí a příspěvek na 

bydlení podle Z 117/95. Na základě výjimky, uvedené v Z 111/06, můţe doplatek na bydlení 

získat i osoba, které příspěvek na ţivobytí přiznán nebyl, protoţe její příjem přesáhl částku 

ţivobytí osoby, ale nepřesáhl 1,3násobek této částky. Nárok na doplatek na bydlení však 

nevznikne, pokud osoba bez váţného odůvodnění odmítne moţnost bydlet levněji v obci, kde 

má trvalý pobyt. Tato podmínka neplatí pro osoby starší 65 let a poţivatele starobního 

důchodu.  

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení nákladů na bydlení 

zůstala osobě nebo rodině částka na ţivobytí. Doplatek na bydlení činí rozdíl mezi částkou 

odůvodněných nákladů na bydlení připadajících, sníţenou o příspěvek na bydlení, a částkou, 

o kterou příjem osoby zvýšený o vyplacený příspěvek na ţivobytí převyšuje částku ţivobytí 

osoby (případně spolu se společně posuzovanými osobami). V našem případě příjem spolu 

s částkou na ţivobytí činí 5 573 korun. Od této sumy odečteme příspěvek na bydlení, který 

dělá 1750 korun, a od výsledku 3 823 odečteme příspěvek na ţivobytí 2 573. Vyjde nám 

doplatek na bydlení 1 250 korun. 

 

 

 



Diplomová práce                                                      Problematika dávek státní sociální podpory 

 
48 

 

 

 

5.3 Mimořádná okamţitá pomoc 

Oproti ostatním dávkám hmotné nouze se mimořádná okamţitá pomoc vyplácí ihned. 

Tato dávka je hlavně pro lidi, které ve velkém rozsahu zasáhla nějaká ţivelná pohroma, jako 

jsou povodně, a nemohou překonat tuto situaci vlastními silami. Pro ty, které stihlo neštěstí 

v podobě nějaké katastrofy, činí výše mimořádné okamţité pomoci maximálně 

patnáctinásobek ţivotního minima pro jednotlivce, čili 46 890 korun. Jinak záleţí na rozsahu 

škody. Samozřejmě je dávka i pro lidi, kterým kvůli nedostatku financí hrozí újma na zdraví. 

Pro ně je částka doplněna do existenčního minima (2 020 korun). 

Dávku hmotné nouze mohou dostat i ti, kteří vzhledem k příjmům, majetkovým a 

sociálním poměrům, nemají dostatečné prostředky na poplatek při prokázané ztrátě dokladů, 

duplikátu rodného listu nebo v případě nutné úhrady noclehu. V těchto situacích se částka 

stanoví podle konkrétního výdaje.  

Nemá-li člověk potřebné peníze na nákup předmětu dlouhodobé potřeby, kupříkladu 

se porouchá pračka, nebo potřebuje uhradit náklady, vznikající v souvislosti se vzděláním 

nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí, přísluší mu mimořádná okamţitá pomoc aţ 

do výše desetinásobku ţivotního minima jednotlivce, tj. 31 260 korun. 

Mimořádná okamţitá pomoc je i pro občany ohroţené tzv. sociálním vyloučením.  Jde 

například o osoby vracející se z výkonu trestu, zletilé po odchodu z dětských domovů či 

výchovných ústavů, po ukončení léčby chorobných závislostí nebo po propuštění 

z psychiatrické léčebny. Za těchto okolností lze poskytnout dávku aţ 1 000 korun, ale součet 

dávek za kalendářní rok u jedné osoby nesmí překročit 4násobek ţivotního minima 

jednotlivce (3126x4=12 504). V praxi je někdy pomoc poskytována formou poukázek na jídlo 

a na potřeby osobní hygieny. Vyplatí se například u lidí závislých na alkoholu. Za poukázku 

lze koupit jen potraviny a nutné drogistické zboţí. 
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6 Sociální politika a rodinné dávky v Evropské unii 

Sociální politika Evropské unie není jednotnou soustavou. „Základní hodnoty, na 

kterých je evropský sociální model postaven, jsou rovnost, solidarita, nediskriminace, jasná 

práva i povinnosti jednotlivce, přerozdělování, všeobecný bezplatný nebo levný přístupu ke 

vzdělání a zdravotní péči a dalším veřejným sluţbám.“
1)

 Sociální politika bere v potaz 

rozličnost jednotlivých národních systémů. Kaţdá země, která je členem Evropské unie má 

mít systém sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení však musí obsahovat určitá opatření, 

která vyhovují volnému pohybu pracovních sil v celé Evropské unii. Státní sociální dávky 

také sniţují počet chudých občanů v zemi. Systém sociální politiky v jednotlivých státech 

Unie “přesahují svůj vlastní státní či národní rámec, tudíţ dochází k potřebě určitého 

nadnárodního vyjednávání a konsenzu o řadě důleţitých sociálních problémů (např. v oblasti 

pracovní a mzdové, v nárocích na zabezpečení v nemoci, ve stáří, v přístupu ke vzdělání 

apod.)“
2)

  

Základem pro evropskou sociální politiku bylo zaloţení Evropského sociálního fondu. 

Hlavním cílem této instituce je hlavně podpora zaměstnanosti, snaha o pokles 

nezaměstnanosti, zkvalitnění sociálního začlenění osob a rovné příleţitosti na trhu práce. O 

specializované poradenství větším institucím Evropské unie se stará Evropský hospodářský a 

sociální výbor. 
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V sociálním zabezpečení se členskými státy rozumí: 

 Všechny státy Evropské unie – Německo, Francie, Belgie, Nizozemí, 

Lucembursko, Itálie, Irsko, Velká Británie, Dánsko, Řecko, Španělsko, 

Portugalsko, Finsko, Rakousko, Švédsko, Česká republika, Polsko, 

Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr. 

 Země Evropského společenství volného obchodu – Norsko, Island, 

Lichtenštejnsko a Švýcarsko. 

 Neodkladné zdravotní péče by se mělo občanům České republiky 

dostat ve smluvních státech, kterými jsou Chorvatsko, Rumunsko, Srbsko a 

Černá Hora. 

CITACE: 

1) 
FRANCOVÁ, Hana a NOVOTNÝ, Aleš. Sociální politika v základech. Praha: Triton, 2008. s. 138. 

2) 
FRANCOVÁ, Hana a NOVOTNÝ, Aleš. Sociální politika v základech. Praha: Triton, 2008. s. 139. 
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7 Sociální zabezpečení v České republice, jakoţto státu 

Evropské unie 

Porovnání sociální politiky v České republice a v Evropské unii čerpá z Pravidelné 

zprávy Evropské komise o pokroku České republiky v procesu přistoupení za rok 2003. Z této 

zprávy vyplývá, ţe systém sociální politiky v České republice je srovnatelný se strukturou 

v Evropské unii. Česká republika však zaostává v oblastech bytové politiky a v oblasti 

školství, zvláště jedná-li se o finanční zdroje.  

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Tím se musel upravit i 

nárok na dávky sociálního zabezpečení jak lidí s českým občanstvím, tak i cizinců. Tehdy se 

nově začala sociální politika státu řídit dalšími předpisy. Jedná se o: 

 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního 

zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci 

Společenství. 

 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 

 Úloha Nařízení 1408/71 a Nařízení 574/72 

 Věcný a osobní rozsah Nařízení 1408/71 

 Nařízení Rady (ES) 859/2003, kterým se rozšiřuje pouţívání 

ustanovení Nařízení Rady (EHS) 1408/71 a Nařízení (EHS)  574/72 

 Právní přepisy a rozhodnutí Evropského soudního dvora. 

 Koordinační nařízení 
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Některé platné koordinační nástroje 

Organizace Rada Evropy 

Mezinárodní organizace 

práce Evropská unie 

Komplexní (zahrnují 

všechny principy a 

dávky věcného 

rozsahu smluv) 

Evropská úmluva o 

sociálním 

zabezpečení (č. 78) 

Úmluva č. 157 o zřízení 

mezinárodního systému pro 

zachování práv v sociálním 

zabezpečení 

Nařízení Rady EHS 

1408/71 o aplikaci 

soustav sociálního 

zabezpečení a 574/72 

Omezený (soustřeďují 

se pouze na princip 

rovného zacházení) 

Evropské prozatímní 

dohody o sociálním 

zabezpečení č. 12 a 

13 

Úmluva č. 118 o rovném 

nakládání s cizinci jako s 

vlastními občasný v 

sociálním zabezpečení   

Zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci 

Evropské unie. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věci, 2001. s.7. 

7.1 Principy koordinace 

Koordinace sociálního zabezpečení je zaloţena na čtyřech základních principech, které 

v praxi pro migrující pracovníky znamenají následující: 

1. Podle principu rovného zacházení podléhají migrující osoby na území 

členských států stejným povinnostem a uţívají stejných výhod jako státní příslušníci 

dotyčného státu. 

2. Na základě principu aplikace právního řádu jediného státu by nemělo dojít k 

situaci, ţe by migrující osoba podléhala právním předpisům více států nebo naopak nebyla 

pojištěna vůbec. Obecně platí, ţe se uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná osoba nebo 

osoba samostatně výdělečně činná pracuje bez ohledu na místo jejího bydliště.  

3. Princip sčítání dob pojištění se vyuţívá v případech, kdy člověk stráví část 

svého pracovního ţivota v jednom a část v jiném členském státě a přitom nesplní předepsanou 

dobu pro nárok na dávku v některém z nich. Koordinační nařízení zakotvují ustanovení, ţe 

pro získání nároku na dávky je třeba tam, kde to připadá v úvahu, přihlédnout i k dobám 

pojištění získaným v jiných členských státech. 
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4. Princip zachování nabytých práv; zajišťuje migrujícím osobám výplatu dávek 

nejenom ve státě bydliště; ale do kteréhokoli jiného členského státu. 

Na rozvoj evropské sociální politiky měla velký vliv i Evropská sociální charta. Tuto 

chartu schválila a přijala Rada Evropy v roce 1961 a v roce 1996 byla rozšířena o další práva. 

V Evropské sociální chartě je tedy celkem 31 práv a principů, které se týkají například 

zaměstnání, odměny za zaměstnání, důstojnosti, bydlení atd. Charta i okrajově upravuje 

způsob naplnění jednotlivých práv.  

Dalším důleţitým dokumentem v oblasti sociální politiky je Amsterodamská smlouva. 

V roce 1997 podepsala Velká Británie v rámci Amsterodamské smlouvy Úmluvu o sociální 

politice, která pak byla přidána do Smlouvy o zaloţení Evropské unie neboli Maastrichtské 

dohody. Maastrichtská Smlouva o Evropské unii si klade za cíl „dosaţení vysoké 

zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování ţivotního standardu většiny obyvatelstva a 

hospodářskou soudrţnost a solidaritu mezi členskými zeměmi.“
1)

 Tato smlouva zajišťuje, aby 

ţádný členský stát Evropské unie neměl suverenitu v sociální politice. Poradním orgánem 

Rady a Komise byl ustanoven Hospodářský a sociální výbor, který musí konzultovat před 

přijetím legislativních aktů například v politice zaměstnanosti, v sociální oblasti, ve veřejném 

zdraví atd.  

7.2 Zelená a bílá kniha sociální politiky 

Zelená kniha vznikla v roce 1993, jejímţ cílem bylo analyzovat sociální společnost a 

uzpůsobit sociální politiku tak, aby byla přijatelná pro členské státy a sociální partnery.  

Z analýzy vzešlo, ţe hospodářský pokrok musí být v souladu s pokrokem sociálním a ţe je 

ţádoucí jak konkurenceschopnost, tak i solidarita. V důsledku studie byla publikována Bílá 

kniha, neboli Evropská sociální politika, cesta vpřed pro Unii. 
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„V Bílé knize byly formulovány čtyři základní principy, kterými by se měla Evropská 

unie v budoucnosti řídit: 

 Vytvářet nový vztah mezi hospodářskou a sociální politikou. Na úrovni 

Unie se nelze omezovat jen na pracovní právo a na trh práce, jde o zapojení 

všech občanů do hospodářského rozvoje a o rozšiřování moţností získat 

placené zaměstnání. 

 Nejvyšší prioritou je vytváření nových pracovních příleţitostí. V této 

souvislosti je zdůrazněna nezbytnost řady opatření na podporu odborné 

přípravy, na rekvalifikaci. Jde o akce investiční povahy, které budou 

uskutečňovány prostřednictvím Evropského sociálního fondu. 

 Rozšířit legislativu zejména dokončením jiţ dříve rozpracovaných 

návrhů direktiv. Jedná se především o: 

 Formulaci minimálních standardů pro ochranu pracovníků dočasně 

zaměstnaných v jiném členském státě Společenství, 

 Ustanovení nestandardních, pruţných forem zaměstnání, jde např. o 

dočasné pracovní úvazky, o práva zaměstnanců, která musí být 

srovnatelná s podmínkami stálých zaměstnanců. 

 Konkrétní akce a opatření:  

 Připravit nový akční program na téma Rovné příleţitosti muţů a ţen, 

 Zintenzivnění operace v oblasti sociální péče.“
2) 

 

7.3 Lisabonská strategie 

Po Bílé knize o evropské sociální politice následovala Lisabonská strategie, přijata na 

zasedání Evropské rady v roce 2000. Na zasedání v Nice byla rozpracována do Evropského 

sociálního modelu. Hlavním aspektem Lisabonské strategie je modernizace evropského 

sociálního modelu v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Jedná se v podstatě o 

desetiletý plán. Do roku 2010 by mělo dojít k hospodářské, sociální a ekologické obnově 

Evropské unie.  Hlavními úkoly jsou například zlepšení politiky členských států, modernizace 

evropského sociálního modelu a z hlediska budoucnosti udrţet příznivý ekonomický výhled. 
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Lisabonská strategie staví na třech pilířích, a to ekonomický, sociální a ekologický. 

Ekonomické pilíře jsou:  

 Informační společnost pro všechny,  

 vytvoření moderního výzkumného prostoru,  

 odbourat překáţky pro podnikání malých a středních firem,  

 reformovat ekonomiku vnitřního trhu,  

 zformování ucelených finančních trhů,  

 zlepšení koordinace makroekonomických politik. 

Lisabonská strategie čerpá z výzkumů a poukazuje na hlavní slabiny sociální politiky 

v členských zemích Evropské unie.  

Sociální pilíře jsou jen dva: 

 Aktivní politika zaměstnanosti, 

 modernizace evropského sociálního modelu. 

Aktivní politika zaměstnanosti by měla stavět na vysoké kvalifikaci, celoţivotním 

vzdělávání, větší zaměstnanosti ve sluţbách a rovné příleţitosti pro všechny bez jakýchkoli 

rozdílů. 

Modernizace evropského sociálního modelu má čtyři zásadní cíle: 

 Zaručený příjem pracujícím lidem. Výše minimální mzdy by měla 

reagovat na systém dávek státní sociální podpory a naopak. Sociální 

zabezpečení má přispívat k souhře rodinného ţivota a práce.  

 Kvalitní důchodový systém. Nejedná se jen o strukturu vyplácení 

důchodů, ale i lepší začlenění lidí vyššího věku do společnosti.  

 Podpora sociální integrace. Sociální zabezpečení má především 

zajišťovat minimální příjmy, ubytování, zdravotní sluţby a moţnost podílet 

se na ţivotě celé společnosti. 
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 Kvalita a udrţitelnost zdravotní péče. V mnoha státech se hledá 

správný systém, který by zlepšil jak zdravotní péči, tak i platbu zdravotního 

pojištění. 

Ekologický pilíř byl přidán v roce 2001 pod názvem Udrţitelný rozvoj a kvalita 

ţivota.  

7.4 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 

Nařízení aplikuje do praxe ten úřad v členském státě, který má na starosti vyplácení 

dávek vnitrostátně. K ţádosti o dávky mimo domovský stát se pouţívají evropské formuláře, 

které vypracovává Administrativní komise. Formuláře jsou k dispozici ve všech jazycích 

členských států Evropské unie, ale ţadatel si je nevyplňuje sám. Kaţdý, kdo se chystá na delší 

cestu a plánuje v zahraničí pobírat sociální dávky, měl by se informovat o případném nároku. 

Dávky, které souvisejí se zaměstnáním, se vyplácejí podle systému státu, ve kterém je práce 

vykonávána. V rámci sociálních dávek v Evropské unii je řada výjimek, ale i pravidel. 

Sociální systémy jsou různé v kaţdé zemi Evropské unie a jsou zaloţeny na odlišných 

systémech. Ten, kdo pracuje nebo se volně pohybuje v Evropské unii, nesmí být v horším 

postavení neţ ten, který trvale pracuje a bydlí v daném státě. 

 Věcný rozsah Nařízení 1408/71 zahrnuje: 

 Dávky v nemoci a mateřství 

 Dávky v invaliditě 

 Dávky pozůstalým 

 Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

 Pohřebné 

 Dávky v nezaměstnanosti 

 Rodinné dávky 

Smyslem je, aby člověk neztratil nároky na sociální dávky z důvodu jiného občanství, 

či bydliště. V podstatě jde o dávky, které souvisejí s právem občanů na svobodný pohyb. 

Nařízení 1408/71 se netýká dávek sociální a zdravotní pomoci, kvůli kterým se zjišťují 

platové a majetkové poměry.  Nevztahuje se na dávky, které jsou zaloţeny na zaměstnavateli 
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a odbory. Důvodem je mnoho systémů penzijního připojištění a různých předčasných 

důchodů. Nařízení dále neplatí pro oběti války nebo jejích následků.  

Působnost Nařízení č. 1408/71 se vztahuje k osobám vymezeným ve článku 2. Jde o: 

1. Osoby zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné a na studenty, které podléhají 

nebo podléhaly právním předpisům jednoho nebo více členských států a které jsou státními 

příslušníky jednoho nebo více členských států, nebo které jsou osobami bez státní příslušnosti 

nebo uprchlíky bydlícími na území jednoho z členských států, jakoţ i na jejich rodinné 

příslušníky nebo pozůstalé. 

2. Pozůstalé po zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných osobách a 

studentech, které podléhaly právním přepisům jednoho nebo více členských států, bez ohledu 

na státní příslušnost těchto osob v případech, kdy jejich pozůstalí jsou státními příslušníky 

jednoho z členských států, nebo osobami bez státní příslušnosti nebo uprchlíky bydlícími na 

území jednoho z členských států. 

Spolupráce mezi členskými státy probíhá tak, ţe se úřady a instituce vzájemně 

informují o různých změnách v systému státní sociální podpory i celé sociální politiky. Úřady 

musí poskytovat pomoc a rady i občanům z ostatních států Evropské unie. Dostupné by měly 

být i internetové stránky Unie. 

7.5 Funkce České správy sociálního zabezpečení v sociální politice 

Česká správa sociálního zabezpečení působí jako instituce, která se stará o aktuality a 

praktické informace o dávkách státní sociální podpory a jako kontaktní orgán vůči 

zahraničním institucím stejného typu pro následující dávky:  

 Peněţité dávky v nemoci a mateřství - nemocenská, podpora při 

ošetřování člena rodiny, peněţitá pomoc v mateřství, 

 důchody - starobní, invalidní, vdovský či vdovecký, sirotčí, zvýšení 

důchodu pro bezmocnost,  

 peněţité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání 

(poskytované z nemocenského a důchodového pojištění).  

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jako organizace podřízená Ministerstvu 

práce a sociálních věcí byla ustanovena zákonem 210/1990 Sb. o změnách v působnosti 

orgánů České republiky. „ČSSZ je moderní úřad, nositel sociálního pojištění, jenţ efektivně 
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funguje způsobem, který odpovídá moderním technologiím informační společnosti třetího 

tisíciletí a je protnut výlučnou orientací na vytvoření maximální hodnoty pro klienta, a tím 

dosaţení co nejvyššího splnění jeho očekávání a co nejvyšší míry jeho spokojenosti.“
3) 

Česká správa sociálního zabezpečení spolupracuje zejména s: 

 Orgány sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, ministerstva obrany 

a ministerstva spravedlnosti, 

 ministerstvem zdravotnictví, se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a 

dalšími zdravotními pojišťovnami, 

 ministerstvem financí hlavně v rozpočtových prostředcích, 

 peněţními ústavy, zejména s Českou národní bankou, 

 státním podnikem Česká pošta – hlavně při výplatě důchodů, 

 zdravotnickými zařízeními, 

 Ústavy sociální péče při výplatách důchodů do těchto zařízení. 

7.6 Nařízení rady 574/72 

Nařízení rady 574/72 stanovuje postup provádění Nařízení (EEC) 1408/71 o aplikaci 

soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich 

rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Část IV. Obsahuje provádění 

zvláštních ustanovení týkajících se těchto odvětví: 

 Sčítání osob, 

 nemoci a mateřství, 

  invalidity, stáří a úmrtí, 

 pracovní úrazy a nemoci z povolání, 

  pohřebné, 

  dávky v nezaměstnanosti, 

  rodinné dávky, 

  dávky pro nezaopatřené děti a pro sirotky. 
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7.6.1 Postup ţádosti o dávky v nemoci a mateřství 

V případě, ţe zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba chce zaţádat o 

dávky v nemoci či mateřství, musí příslušné instituci předloţit potvrzení o nutných dobách 

pojištění. Potvrzení lze získat na ţádost od kompetentní instituce členského státu, jehoţ 

předpisům naposled dotyčná osoba podléhala. Dále je nutné, aby ţadatel zaregistroval sebe a 

svou rodinu u příslušného orgánu pro místo svého trvalého bydliště. Registraci zajistí tím, ţe 

předloţí potvrzení, ţe rodina má na tyto dávky nárok. Pokud tyto dokumenty rodina 

nepředloţí, můţe si je instituce v místě trvalého bydliště vyţádat od příslušného orgánu. 

Potvrzení bude platit do té doby, neţ bude oznámeno jeho zrušení. Výjimkou však jsou 

potvrzení, které byly vydány německou, francouzskou, italskou, nebo portugalskou institucí. 

V takových případech potvrzení platí pouze jeden rok. 

Dojde-li k hospitalizaci, oznámí instituce z místa trvalého bydliště do tří dnů od 

zajištění tohoto faktu, datum přijetí osoby do nemocnice, pravděpodobné trvání hospitalizace 

a datum propuštění ze zdravotnického zařízení. Oznámení není potřeba, kdyţ se poplatky za 

hospitalizaci hradí orgánem místa trvalého bydliště paušálem. Povinností ţadatele o sociální 

dávky je, informovat příslušnou instituci o jakýchkoli změnách, které by mohly mít vliv na 

výši nebo přiznání dávek. Například při pracovní neschopnosti by měl člověk, v případě 

pobírání dávek v rámci Evropské unie, zaţádat o příslušné dávky do tří dnů od vzniku 

neschopnosti u instituce místa trvalého bydliště a předloţit oznámení o pracovní neschopnosti 

vydané lékařem. Kompetentní instituce mají právo nechat osobu vyšetřit lékařem dle vlastní 

volby. V České republice je oprávněnou institucí Česká správa sociálního zabezpečení se 

sídlem na Praze 5. 

Část V. upravuje finanční ustanovení dávek. Skutečná částka věcných dávek bude 

uhrazena kompetentní institucí instituci, které poskytla tyto dávky, podle účtu dané instituce. 

V podstatě se jedná o úzkou spolupráci jednotlivých sociálních orgánů napříč Evropskou unií, 

které se spolupodílejí na výplatě sociálních dávek. Není-li výše dávky zřejmá, určí se na 

základě jednorázové platby, která se vypočte z dostupných pramenů a údajů. O vhodnosti a 

výši dávky pak rozhodne Administrativní komise. 
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Příklad: 

„Osoba, která pracuje a je pojištěna v Německu, při svém pobytu v České republice 

onemocní. Lékař v ČR tuto osobu ušetří a vyplní na formuláři E 116 potřebné údaje. 

Vyplněný formulář E 116 spolu s I. A II. Dílem Potvrzení pracovní neschopnosti předá 

pojištěnci, který ho do tří dnů doručí OSSZ příslušné podle místa výkonu ošetřujícího lékaře. 

Lékař OSSZ formulář ověří a OSSZ ho zašle spolu s ţádostí o dávku v nemoci příslušné 

německé instituci, u které je nemocná osoba pojištěna. Tato instituce pak bude dané osobě 

vyplácet dávku v nemoci. 

Osobu s trvalým pobytem na území České republiky pracující v zahraničí vyšetří a 

pracovní neschopnost potvrdí ošetřující lékař. Práce neschopná osoba předloţí do tří dnů 

kontaktnímu pracovníkovi místně příslušné OSSZ I. A III. A formulář E 116 s údajem o 

pravděpodobné délce trvání pracovní neschopnosti k zaevidování. IV. Díl odesílá OSSZ 

ošetřující lékař. Kontaktní pracovník předá formulář E 116 lékaři. Lékařská posudková sluţba 

ke kontrole správnosti a úplnosti vyplnění. Poté provede nostrifikaci formuláře a případně 

přiloţených odborných zpráv a předá vše zpět kontaktnímu pracovníkovi jako podklad 

k vystavení E 118 o ukončení pracovní neschopnosti.“
4)

  

Z přiblíţení výplaty sociálních dávek v Evropské unii vyplývá, ţe spolupráce a 

koordinace sociálního systému je velmi důleţitou sloţkou evropské sociální politiky. „Potřeba 

takové spolupráce se stává stále zjevnější v souvislosti s uvědoměním, ţe cílem není 

vybudovat autonomní, specifický systém sociálního zabezpečení nezávislý na národních 

systémech, který by se vztahoval na pracovníky pohybující se v rámci Společenství , ani 

vytvořit nový společný systém pro 15 a více členských států. Účelem je prostě dosáhnout 

koordinace zákonů o sociálním zabezpečení ustanovených na národní úrovni. Taková 

koordinace pokrývající existující i budoucí zákony usiluje o vytvoření nezbytných článků pro 

celkovou, důslednou aplikaci.“
5)

  

CITACE: 

1) 
FRANCOVÁ, Hana a NOVOTNÝ, Aleš. Sociální politika v základech. Praha: Triton, 2008. s. 145. 

2) 
FRANCOVÁ, Hana. a NOVOTNÝ, Aleš. Sociální politika v základech. Praha: Triton, 2008. s. 146. 

3) 
www.cssz.cz. 

4) 
ARNOLDOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. Praha: Karolinum, 2007. s. 582. 

5) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Sociální zabezpečení osob pohybujících se 

v rámci Evropské unie. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věci, 2001. s.29. 
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8 Úvod k praktické části 

Praktická část mapuje rodinné dávky ve vybraných státech Evropské unie. Státy jsem 

volila podle toho, jak je jejich systém rodinné politiky zajímavý. Pro členské státy Unie je 

závazné pouze to, ţe kaţdá země musí mít systém sociální zabezpečení. Organizace a 

struktura sociální politiky musí pouze obsahovat určitá opatření, která vyhovují volnému 

pohybu pracovních sil v rámci Evropské unie. 

Podle mého názoru dávky státní sociální podpory v České republice mohou 

konkurovat rodinným dávkám v ostatních státech Evropské unie. Záchrannou sociální síť 

máme uzpůsobenou dobře, ale často se zapomíná na občany střední třídy. V rámci platu a 

sociálních dávek jsou na tom v podstatě nejhůř.  

Přepokládám, ţe odlišnosti v systémech poskytování rodinných dávek v Evropské unii 

budou značné a problematika sloţitější neţ v České republice.  

Systém sociálních dávek je velmi variabilní a výše jednotlivých dávek se mění takřka 

ze dne na den. Proto jsou předmětem praktické části hlavně nároky na dávky ve vybraných 

státech Evropské unie, nikoli jejich výše.  
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9 Rodinné dávky v jednotlivých státech Evropské unie 

Začátky pojišťování v sociální politice na území dnešní České republiky byly totoţné 

s počátky v Rakousku-Uhersku. Po druhé světové válce byl systém u nás reformován a 

vycházel ze systému plné zaměstnanosti, základním monopolem byl stát a k vyplácení 

sociálních dávek se pouţívala univerzální schémata. 

Tabulka (viz. níţe) ukazuje, jak se v jednotlivých zemích začínalo rozvíjet pojištění a 

rodinné dávky. Podle údajů byly první rodinné přídavky v Rakousku, a to v roce 1921. Aţ o 

devět let později se systém rodinných dávek prosadil v Belgii (1930) a o dva roky později ve 

Francii (1932). 

Momentálně je pro členské státy Evropské unie závazné pouze to, aby kaţdá země 

měla systém sociálního zabezpečení. Struktura organizace národních systému není jednotná. 

Sociální zabezpečení však musí obsahovat určité regulace, které vyhovují volnému pohybu 

pracovních sil po Evropské unii. 

„V současné době nemá ţádná členská země Evropské unie ideální sociální model. 

Pokud ideální model neexistuje, je iluzí domnívat se, ţe je moţné definovat tento ideální 

model na úrovni Evropské unie. Spojením sociální politiky na úrovni nejbohatších a 

nejrozvinutějších členských zemí a přijetí velkorysé sociální politiky by pravděpodobně 

ohrozilo moţnost ekonomického rozvoje zemí chudších a méně ekonomicky rozvinutých, 

neboť by zatíţilo domácí podnikovou sféru a národní státy s vysokými náklady. Sjednocení 

sociální politiky na úrovni méně rozvinutých a chudších zemí by naopak narazilo na pocit 

ohroţení všech občanů vyspělých a bohatých zemí.“
1)
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Přehled začátkŧ sociálního pojištění a rodinných dávek 

Stát/pojištění 

Pracovní úraz Nemoc Penze Nezaměstnanost Rodinné 

přídavky Dobrovolné  Povinné Dobrovolné Povinné Dobrovolné Povinné Dobrovolné Povinné 

Belgie 1903   1894 1944 1900 1924 1907 1944 1930 

Dánsko 1898 1916 1892 1933   1891 1907   1952 

Finsko   1895   1963   1937 1917   1948 

Francie 1898 1946 1898 1930 1895 1910 1905 1914 1932 

Itálie   1898 1886 1928 1898 1919   1919 1936 

Německo   1884   1883   1889   1927 1954 

Nizozemsko   1901   1913   1913 1916 1949 1940 

Norsko   1894   1909   1936 1906 1938 1946 

Rakousko   1887   1888   1927   1920 1921 

Švédsko 1901 1916 1891     1913 1934   1947 

Švýcarsko   1911 1911     1946 1924   1952 

Velká 

Británie 1906 1946   1911   1908   1911 1945 

Zdroj: VEČEŘA, M. Sociální stát-východiska a přístupy. Praha: SLON, 1996. s. 59.  

9.1 Estonsko  

Přídavek na dítě je v Estonsku vyplácen dětem do ukončení školní docházky. Pokud 

dítě pokračuje ve studiu je výplata dávky prodlouţena do 19 let. Výše přídavku je striktně 

daná a závisí na počtu dětí v rodině. Dávka na jedno dítě je pro rok 2009 stanovena na 1. dítě 

300 EEK, na 2. dítě 300 EEK a na třetí dítě 900 EEK. 

Příspěvek na péči o dítě je vyplácen za kalendářní měsíc jednomu z rodičů aţ do 8 let 

věku dítěte. Příspěvek na péči nelze pobírat v době, kdy má matka nárok na peněţitou pomoc 

v mateřství. Jeho výše je do jednoho roku věku dítěte 700 EEK, pro děti od jednoho do tří let 

600 EEK a pro rodiče dětí ve věku 3 aţ 8 let je výše příspěvku na péči 300EEK. Dalším 

měsíční dávkou je příspěvek pro dítě svobodného rodiče. V rodném listu dítěte není uvedeno 

jméno otce nebo matky, je tam pouze jméno jednoho z rodičů. Výše příspěvek je momentálně 

300 EEK.  

Školský příspěvek dostávají rodiče dětí, dokud děti neukončí sekundární vzdělání. 

Příspěvek je vyplácen jednou ročně a to při začátku školního roku. Jeho výš je 450 EEK pro 

rok 2009. Další přídavek se týká dětí v pěstounské péči. V roce 2008 byl stanoven na 300 

EEK za měsíc. S náhradní rodinou péčí souvisí i příspěvek na adopci, který je vyplácen 

jednorázově a pro rok 2009 činí 5 000 EEK. V Estonsku se snaţí sociální politika podpořit 
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vícečlenné rodiny. Proto je zaveden rodičovský příspěvek pro rodiny se sedmi a více dětmi. 

Do rodiny se započítávají i děti v pěstounské péči nebo osvojené. V roce 2008 zákonný 

zástupce nebo pěstoun pobíral dávku ve výši 2 640 EEK. 

Pro představu kurz byl k 9. srpnu 1,656 CZK/EEK. 

9.2 Francie  

Všeobecný systém sociálního zabezpečení se zabývá starobním pojištěním, 

nemocenským a rodinnými přídavky. Pokladny sociálního pojištění pracují pod odhledem 

ministerstva financí a ministerstva sociálních věcí. Kaţdá větev sociálního pojištění má svůj 

příspěvkový systém. Nemocenské a starobní pojištění je financováno zaměstnavatelem i 

zaměstnancem, zaměstnavatel financuje rodinné přídavky a úrazové pojištění a například 

vdovství financuje pouze zaměstnanec. Ve starobní pojištění hrají roli dva celonárodní fondy 

ARRCO – pro dělníky a niţší zaměstnavatele a AGIRC – pro vedoucí zaměstnance. 

Nemocenské dávky jsou vypláceny po třídenní čekací lhůtě a představují polovinu 

pojištěné mzdy. Zdravotní pokladna se na hospitalizaci podílí 80 %, na poplatcích u 

smluvního lékaře 70 % a 35 % z částky běţných léků. 

Hlavní myšlenkou rodinné politiky ve Francii bylo zajistit určitou kompenzaci výloh 

spojených s počtem dětí v rodině. Cílem je odstranění nespravedlnosti v ţivotní úrovni 

velkých rodin v porovnání s ostatními. Hlavním správním orgánem sociální politiky je 

Národní pokladna pro rodinné přídavky poskytující patnáct sociálních dávek. Nejdůleţitější je 

rodinný přídavek vyplácený bez ohledu na příjmy, ale náleţí rodinám s dvěma či více dětmi. 

Všechny ostatní dávky jsou závislé na výši příjmu. 

Rodinné přídavky se ve Francii poskytují rodinám se dvěma a více dětmi mladšími 20 

let. Za dítě přestává být člověk povaţován tehdy, kdyţ si vydělá více neţ 55 % minimální 

mzdy, případně sám pobírá rodinnou dávku nebo příspěvek na bydlení. Můţe nastat případ, ţe 

rodině je z uvedených důvodů sebrán rodinný přídavek, ale dávku přece jen dostanou. Pokud 

rodiče pečují o tři nebo více dětí, dostane dítě zbavené přídavku paušální dávku aţ do měsíce 

předcházejícího jeho 21. narozeninám.  

V rámci nezaměstnanosti byl zaveden systém nazvaný Pomoc k návratu do 

zaměstnání, kde se vyplácejí dávky těm, kteří přišli o práci bez vlastní viny. Dávka se zakládá 

z pevné částky a sumy vypočítané z předešlého platu.  
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Příspěvek na bydlení má ve Francii tři formy: 

 Systém APL – individuální podpora bydlení - Systémem APL jsou 

financovány jen určité druhy bytů. Podporuje hlavně vlastníky bytů, kteří 

mají státní půjčku. V rámci nájemních bytů se dávka poskytuje tomu, kdo 

uzavřel se státem nájemní smlouvu. Ve Francii je kaţdoročně vydáván 

sazebník určující částku příspěvku v závislosti na příjmu, počtu osob 

v jedné domácnosti a geografické polohy (paříţská oblast, velká města, 

malá města).  

 Systém ALF – příspěvky na bydlení rodinám – V tomto případě 

funguje přerozdělovací funkce, protoţe příspěvky rodinám na bydlení jsou 

vypláceny nejen ze státního fondu na podporu rodin, ale také z příspěvků 

pracujících.  

 Systém ALS – sociální příspěvek na bydlení – Na sociální bydlení 

přispívají hlavně podniky, které přispívají na tento systém. Z příspěvků 

podniků jsou financovány doplňkové půjčky na výstavbu, ale i individuální 

podpora bydlení. 

9.3 Litva  

Svobodní občané Litvy a rodiny s nízkými příjmy mají nárok na sociální dávky, které 

jsou pro letošní rok stanoveny na 350 LTL v případě, ţe jejich příjem je niţší neţ státem 

určená minimální mzda. S bydlením souvisí dávka na vyrovnání nákladů. Lze z ní zaplatit 

poplatky za energii, vodné stočné a za sluţby. Vţdy je určena procentuální výše, o kterou 

rodinný příjem v případě nároku nemůţe překračovat náklady na topení nebo vodu. Hodnota 

majetku rodiny pro přiznání vyrovnávacího příspěvku nepřesahuje státem stanovený standard. 

Dále rodiče museli být v posledním kvartále zaměstnáni minimálně na dvě třetiny pracovní 

doby a plat je niţší neţ minimální měsíční mzda. Vyrovnávací příspěvek mohou rodiče 

pobírat i tehdy, pokud nejsou zaměstnáni z důvodu studia, důchodu nebo mají zdravotní 

potíţe. Nárokovat tuto dávku mohou rodiče, osvojitel nebo pěstoun, jestliţe pečují o dítě 

mladší 3 let, které nenavštěvuje předškolní zařízení, nebo alespoň o jedno dítě mladší 8 let, 

nechodící do předškolního či školního zařízení ze zdravotních nebo jiných důvodů. Má-li 

rodina v péči tři a více dětí, můţe se hranice dávky prodlouţit do 14 let věku dítěte. O 

příspěvek na doplacení energií a sluţeb můţe zaţádat i zaměstnaný nezletilý (do 18 let), 

případně těhotné ţeny. 



Diplomová práce                                                      Problematika dávek státní sociální podpory 

 
66 

 

 

 

V Litvě existuje i naše obdoba jiţ zrušeného zaopatřovacího příspěvku, kdy je 

vyplácena dávka dětem vojáku, eventuálně muţům ve výkonu povinné vojenské sluţby.  

Pro představu kurz byl k 9. srpnu 7,504 CZK/LTL. 

9.4 Lotyšsko  

V Lotyšsku je mnoho sociálních dávek, které podporují rodiny s dětmi. Stát také myslí 

na děti nemocné například celiakií, coţ je zjednodušeně řečeno přecitlivělost na lepek. Pro 

tyto děti má stát speciální dávku v neopominutelné výši.  Rodinné dávky v Lotyšsku jsou 

rozděleny do tří skupin: 

 Státní sociální podpora financovaná státem – státní rodičovský přídavek, 

podpora velké rodiny, příspěvek pro poručníka na výţivné dítěte, odměna za 

plnění povinností poručníka, odměna za přijetí dítěte do náhradní péče, státní 

dávky sociálního zabezpečení, státní podpora dětí trpící celiakií, osobní úlevy 

daně z příjmu.  

 Rodinné dávky orgánů státní správy – přídavek garantovaného minimálního 

příjmu. 

 Jiné formy podpory státu a orgánů státní správy – podpora pro svobodného 

rodič, který sám pečuje o děti, státní podpora pro rodinu na pořízení bydlení, 

podpora zájmového vzdělávání ţáků, rodinné poradenství. 

 Státní rodičovský příspěvek je vyplácen měsíčně rodinám podle počtu dětí do 15 let, 

případně do 20 let, pokud se připravuje na budoucí povolání ve školním zařízení. Za 1. dítě je 

částka pro rok 2009 8 LVL, za 2. dítě 9,6 LVL, za 3. dítě 12,8 LVL, za 4. a další dítě 14,4 

LVL. Podpora velké rodiny závisí na celkovém počtu dětí v rodině. Suma tohoto příspěvku je 

závislá na porodném a státním rodičovském příspěvku. Příspěvek pro poručníka na výţivné 

dítěte je vyplácen osobě, která má dítě v péči. Výše je závislá na počtu dětí v pěstounské péči, 

za jedno dítě dostane poručník 32 LVL. Odměna za plnění povinností poručníka je určena i 

lidem, kteří dítě adoptovali.   Nárok na odměnu vzniká dnem svěření dítěte do péče. Odměna 

za plnění povinností pěstounské rodiny se v roce 2009 vyšplhala na měsíční částku 80 LVL. 

Měsíční odměna za péči o osvojené dítě je 35 LVL za kalendářní měsíc a je určena pro 

pěstouna či adoptivního rodiče.  
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Odměna za přijetí dítěte do péče je vyplácena jednorázově za kaţdé přijaté dítě, 

podmínky nároku jsou stejné jako v České republice při odměně pěstouna, ale je vyplácena i 

při adopci. Státní dávky sociálního zabezpečení souvisí se ztrátou ţivitele rodiny. Potomek, 

který ztratil rodiče má nárok na tuto dávku do plnoletosti, maximálně však do 24 let věku. Jiţ 

zmíněná státní podpora pro děti trpící celiakií je určena na nákup bezlepkových potravin. 

Osobní úlevy na daních z příjmu jsou také součástí rodinné politiky. V Lotyšsku si mohou 

rodiče v případě péče o nezletilé děti, maximálně však do 24 let věku, sníţit si daň z příjmu. 

V rámci rodinných dávek orgánů státní správy se kaţdý rok stanovuje minimální 

úroveň příjmů a přídavků, které mají zajistit standardní ţivotní úroveň nízkopříjmových 

obyvatel Lotyšska. Pro nároky na tyto dávky musí ţadatel doloţit výši příjmu a hodnotu 

svého majetku. Přídavek garantovaného minimálního příjmu je poskytován maximálně po 

dobu devíti měsíců v jednom kalendářním roce. S tím souvisí i další přídavky, jaké jsou 

financovány státní správou. Jde například o příspěvek na dopravu, na bydlení, na stravu a 

podpora pro péči o právě narozené děti. 

Jinými formami podpory státu a orgánů státní správy se rozumí dávky realizované 

státním programem na zlepšení postavení rodin a dětí. Podpora svobodného rodiče, který sám 

pečuje o dítě je vyplácena na kaţdé dítě od narození do 18 let jeho věku. Od narození aţ do 7 

let je výše příspěvku 40 LVL, do 7 do 18 let se částka zvyšuj na 48 LVL. Dávka v podobě 

státní podpory pro rodinu na pořízení bydlení se vyplácí rodinám s dětmi na koupi či výstavbu 

nemovitosti Záruka se poskytuje maximálně na 10 let a je financována ze státního rozpočtu. 

Stát se také stará o podporu a realizaci dětských zájmů souvisejících se vzděláním. Tato 

finanční podpora je pouţita převáţně na vzdělávací programy a pomůcky potřebné pro 

zájmové krouţky. Lotyšsko se mimo jiné podílí i na rodinném poradenství, kdy zdarma 

poskytuje konzultace rodinám kupříkladu v případech, kdy se rodiče nemohou dohodnout na 

výchově dětí nebo na realizaci péče. 

Pro představu kurz byl k 9. srpnu 36,893 CZK/LVL. 

9.5 Maďarsko  

Maďarsko má velkou pestrost sluţeb pro podporu rodiny a snaţí se moţnost 

slučitelnosti rodiny a práce. Ministerstvo pro sociální a rodinné záleţitosti bylo zřízeno aţ na 

konci 90. let 20. století. „Základem rodinné politiky posledních maďarských vlád je teze, ţe 

nejlepším prostředím pro dítě je jeho vlastní rodina. Přestoţe je rodinná politika v Maďarsku 

charakterizována antagonistickou diskuzí mezi hodnotově konzervativními stanovisky a na 
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druhé straně mezi rovnostářsky naladěnými stanovisky, rozhodujíc slovo mají rozpočtová 

situace, nezaměstnanost a omezování chudoby.“
2)

 Všechny dávky jsou pro občany Maďarska. 

V současné době rodinná politika vychází ze čtyř principů: 

 Předpověditelnosti  

 Pomoci 

 Prevence 

 Rodina je hodnota, která má být podporována 

 

Dávek, které jsou poskytované v Maďarsku rodinám s dětmi je opravdu mnoho. 

Některé financuje stát, jiné jsou vypláceny z pojištění. 

Příspěvek na péči o dítě je poskytován do dvou let věku dítěte, není zdaňován, ale 

pobírající z něj musí odvádět důchodové pojištění. Rodič totiţ nesmí mít ţádný jiný příjem 

vycházející ze zaměstnání. Pokud chce pracovat, můţe pobírání příspěvku na péči o dítě 

přerušit a nastoupit krátkodobě do zaměstnání. Rodičovské dovolené můţe vyuţít jak matka, 

tak otec. Nelze však, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba současně. Během tohoto období 

nesmí dítě starší 18 měsíců (1,5 roku) navštěvovat jesle nebo školku na dobu delší neţ 4 

hodiny za den.  

Příspěvek na domácí péči o dítě není na rozdíl od příspěvku na péči o dítě pojistnou 

dávkou. Příspěvek je určen pro rodiče, který je nezaměstnaný. Vyplácení v případě jednoho 

dítěte je moţné do 3 let věku, jde-li o dvojčata, příspěvek se prodluţuje do 6 let dětí a na 10 

let, jestliţe je dítě dlouhodobě nemocné nebo má těţké postiţení. Před rokem 1996 byl 

příspěvek závislí na příjmu, nyní jde o dávku netestovanou, tedy nezávislou na příjmu rodiny 

či jedince.  

Podpora při výchově dětí je pro větší rodiny, kde mají v péči alespoň tři děti a 

nejmladšímu je mezi 3 aţ 8 lety. Rodič v tomto případě můţe pracovat, ale pouze z domova a 

nesmí zanedbávat péči o děti.  

Dávka v nemoci dítěte je časově omezená. Do jednoho roku dítěte ji můţe rodič 

pobírat neomezeně, mezi jedním a třemi lety je doba vymezena na 84 dnů v kalendářním roce 

na jedno dítě, je-li nemocné dítě ve věku 3-6 let, má rodič nárok na 42 dní (osamělý rodič na 

84 dní), v případě nemocného dítěte ve věku 6-12 let můţe rodič vyuţít dávku na 14 dní, 
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pokud jde o osamělého rodiče na 24 dnů. Prvních patnáct dní platí zaměstnavatel, další dny 

hradí stát z nemocenského pojištění.   

Univerzální rodinné přídavky náleţí dítěti do konce povinné školní docházky, tedy do 

16 let. Jestliţe dítě dále studuje, vyplácení přídavku je moţné do 24 let.  

Pro rodiny s nízkými příjmy je moţné vyuţít pravidelné podpory na ochranu dítěte. 

Podpora samozřejmě podléhá výši příjmu rodiny a týká se dětí mladších 25 let. Maďarské 

domácnosti, které mají finanční problémy ohroţující základní ţivotní potřeby rodiny, mohou 

vyuţít nepravidelné podpory na ochranu dítěte, speciální přídavek na péči o děti (jedná se 

převáţně o věcná plnění), zálohu na výţivné nebo podporu nákladů na bydlení.  

Podpora nákladů na bydlení je vyplácena rodinám ţijícím v menších domech. Podporu 

je moţné vyuţít, kdyţ náklady na údrţbu domu přesahují 20 % celkových příjmů rodiny a 

tyto příjmy jsou niţší neţ 1,5násobek starobní penze. O přiřknutí podpory nákladů na bydlení 

rozhoduje obec, ve které má rodina trvalé bydliště.  

9.6 Německo  

Německou sociální politiku hodně ovlivnila první polovina 19. století svou 

industrializací. Realizace sociálního zabezpečení u našich sousedů provádí celá řada 

sociálních programů. Sociální zabezpečení zahrnuje hlavně: 

a) Důchodové pojištění 

b) Nemocenské pojištění 

c) Úrazové pojištění 

d) Pojištění pro případ nezaměstnanosti 

Samostatnou kapitolu v rámci sociální politiky tvoří zemědělci s vlastním systémem 

nemocenského, důchodového a úrazového pojištění. Populární jsou také různé formy 

připojištění, které stát podporuje daňovými úlevami. Starobní, invalidní a pozůstalostní 

důchody jsou financovány z poloviny příspěvků zaměstnanců a z druhé poloviny příspěvků 

zaměstnavatelů. Naopak úrazové pojištění je hrazené zaměstnavatelem v plné výši. Hlavním 

cílem německého důchodového systému je zajistit jeho účastníkům stabilní příjem pro stáří 

nebo pro ztrát pracovní schopnosti. Zohledňováno je i vyţivování členů domácnosti. 
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Nemocenské pojištění se dělí na: 

 zákonné nemocenské pojištění, které se řídí zásadou solidarity. Výše 

příspěvků ne nemocenské pojištění závisí na příjmech pojištěnce. Pojištění 

obsahuje také bezplatné pojištění manţelky a dětí, pokud nejsou výdělečně 

činní.  

 Dobrovolné nebo soukromé pojištění 

 Úrazové pojištění financované z peněz zaměstnavatelů. 

V nezaměstnanosti je k dispozici dávka v nezaměstnanosti a podpora 

v nezaměstnanosti, na které má nezaměstnaný nárok po splnění určitých podmínek.  

Rodinná politika, podobně jako v ostatních zemích Evropské unie, je obecně zaměřena 

na finanční kompenzace sociálních událostí, které se týkají hlavně dětí.  

V Německu existují tyto základní druhy pomoci rodinám: 

a) Rodinné přídavky – tyto nezdanitelné dávky univerzálního charakteru 

jsou poskytované od narození prvního dítěte. Přídavky jsou vypláceny 

zaměstnavatelem. 

b) Rodičovský příspěvek – podmínky poskytování jsou takřka stejné jako 

u nás. Rodič musí řádně pečovat o dítě a omezit zaměstnání. 

c) Rodičovská dovolená – trvá 36 měsíců a můţe jí čerpat jak matka, tak 

otec. 

Německo patří mezi země s povinným zdravotním pojištěním. Nemocní za 

hospitalizaci a léky platí minimální symbolickou částku. Spoluúčast občanů je tedy nízká. 

Nemocenské pokladny jsou v podstatě obdobou našich zdravotních pojišťoven.  

V bytové politice Německa je směrodatné zejména vlastnictví nemovitosti. Hlavní 

skupinou jsou nájemní byty, druhou individuální vlastnictví vyuţívané pro osobní potřebu a 

nejméně početnou tvoří sociální byty vybudovány pro sociálně slabší občany. 

Vývoj rodinné politiky v Německu byl pozvolný. Například v roce 1954 se vyplácely 

přídavky na děti aţ od třetího narozeného dítěte. Rodičovská dovolená dnes v Německu trvá 

36 měsíců. Jeden rok si můţe občan převést a vybrat si ho aţ do osmi let věku dítěte. Rodič, 

který pobírá rodičovský příspěvek, má moţnost pracovat aţ 30 hodin týdně. Pro nárok na tuto 
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dávku je samozřejmě omezen příjem. Úplná rodina má právo na rodičovský příspěvek, pokud 

jejich příjem nepřekročí 30 000 eur ročně. U neúplné rodiny jde o částku 23 000 eur ročně. 

Příspěvek lze čerpat ve vyšší výměře po jeden rok anebo niţší částku po dobu dvou let. Pro 

rok 2008 byl vyšší příspěvek 450 eur za měsíc a niţší 300 eur za měsíc. 

Porodné jako jednorázová dávka se násobí počtem narozených dětí najednou. 

V případě, ţe rodiče mají dvě děti ve věku do tří let nebo tři děti do šesti let, porodné stoupne 

o 10 % za kaţdé dítě.  

Přídavky na děti se v Německu vyplácejí do 18 let věku dítěte, při dalším studiu na 

střední nebo vysoké škole do 25 let (do roku 2007 byla dávka poskytována do 27 let). Při 

těţkém zdravotním postiţení dítěte lze přídavek pobírat neomezeně dlouhou dobu. Tato 

dávky se buď vyplácí běţnou formou, nebo jako daňová úlevy, kdy se sniţuje roční čistá daň 

z příjmu po zdanění. Přídavek na dítě je poskytován jen tehdy, kdyţ příjem dítěte nepřekročil 

určitou částku za kalendářní rok (v roce 2008 se jednalo o 7 680 eur). Jako příjem se 

započítává i stipendium.  

Příspěvek na bydlení je poskytován ve dvou formách. Ti, co bydlí v nájemních bytech, 

dostávají příspěvek na nájemné a vlastníci domů či bytů dostávají příspěvek na některé výdaje 

spojené s bydlením. Pro přiznání příspěvku na bydlení jsou rozhodné celkové příjmy rodiny, 

které bydlí v jednom bytě (domě), suma vynaloţená na skutečné nájemné, případně na výdaje 

domácnosti a největší přípustná velikost bytu. Příjem rodiny je součet hrubých ročních 

výdělků všech, kteří bydlí v jednom bytě nebo domě.  

9.7 Polsko  

Sociální systém Polska vychází z Bismarkovy teze vycházející z pojistné struktury 

státu. Vliv má i náboţenské zaloţení našich sousedů. Patrný je vliv katolické církve na 

manţelství. Všechny sociální dávky se stejně jako v České republice odvíjejí od ţivotního 

minima.  

Porodné je vypláceno jednorázově matce po porodu dítěte. Původně se vypočítávalo 

jako násobek ţivotního minima dítěte. „Později byla odvozována od velikosti průměrné mzdy 

v národním hospodářství, přičemţ podmínkou pro její získání byla účast matky nebo alespoň 

otce v systému sociálního pojištění.“
3)

  

Rodinné přídavky jsou přiznány rodinám nebo přímo nezaopatřenému dítěti do 18 let, 

v případě denního studia je horní hranice pro rodinné přídavky 21 let. Nesvéprávným dětem 
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můţe být přídavek vyplacen aţ do 24 let. Dávky také závisí na příjmu rodiny, jehoţ výše je 

odvozena od ţivotního minima.  

Přídavek pro občany samostatně pečující o dítě, kteří ztratili nárok na příspěvek 

v nezaměstnanosti, je poskytován občanům Polska starající se o dítě do sedmi let věku. Ve 

chvíli, kdy si rodič najde práci, nárok na dávku ztrácí. Přídavek pro osoby, které samostatně 

vychovávají dítě, byl zaveden jako náhrada za zrušené platby z alimentačního fondu. 

Polsko také podporuje rodiny s větším počtem dětí, dále se podílí na léčbě postiţených 

dětí a nabízí k čerpání příplatek na léčebné a rehabilitační výlohy postiţených dětí, jeţ je 

poskytován dětem do 24 let věku.  

Příplatek z titulu začátku školní docházky je obdobou u nás zrušeného 

„pastelkovného“. Souvisí tedy s nástupem dítěte do školy a je vyplácena jednorázově na 

začátku školního roku.  

Polské děti mohou také vyuţít příplatku, který je určen na dopravu do školy. Příplatek 

je poskytován 10 měsíců v roce na kaţdé dítě dojíţdějící do jiného města kvůli vzdělání nebo 

dětem, které musí bydlet na internátě v místě školy. 

Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou a je poskytována v délce 24 

měsíců na jedno dítě, 72 měsíců na dítě, které potřebuje zvláštní péči a při vícečetném porodu 

36 měsíců. 

9.8 Rakousko  

Rodinné dávky v Rakousku prošly v posledních letech mnohými změnami. Například 

v roce 2002 byl zaveden příspěvek na péči o děti. 

Rodinné přídavky jsou v Rakousku vypláceny osobám pečujícím o dítě do 18 let věku, 

v případě studentů do 26 let. Dávky jsou tedy i pro pěstouny a osvojitele. Stát zohledňuje i 

nezaměstnané absolventy. Ti mohou rodinné přídavky pobírat aţ do 21 let. Kdo není občanem 

Rakouska, můţe vyuţít rodinných přídavku, pokud ţije v Rakousku minimálně pět let. 

Rodinné dávky se vyplácejí kaţdé dva měsíce pouze na písemnou ţádost.  

Rodičovský příspěvek je poskytován nezávisle na příjmu nebo pojištění. Maximální 

nárok na dávku je do 3 let dítěte. Od 1. 1. 2008 bylo pobírání rodičovského příspěvku 

novelizováno a rodiče mohou od té doby volit mezi třemi variantami. 
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Moţnosti pobírání rodičovského příspěvku pro rok 2009 v Rakousku 

  Dávku pobírá 1 rodič Rodiče si příspěvek dělí 

Varianta 

Délka 

pobírání 

(věk dítěte) 

Částka 

den/měsíc 

Délka 

pobírání 

(věk dítěte) 

Částka 

den/měsíc 

30 plus 6 do 30 měsíců € 14,53/436 

do 36 

měsíců 

€ 14,53,- 

denně/436 

20 plus 4 do 20 měsíců € 20,80/624 

do 24 

měsíců € 20,80/624 

15 plus 3 do 15 měsíců € 26,60/798 

do 18 

měsíců € 26,60/798 

Zdroj: www.eures.sk 

Příspěvek na péči se vyplácí na základě ţádosti, podané příslušnou nemocniční 

pokladnu. Dávka je vyplácena všem, jejichţ příjmy nepřekročí stanovenou hranici. Příspěvek 

lze pobírat pod obu 30 měsíců od skončení peněţité dávky v mateřství. Pokud o dítě 6 měsíců 

pečuje druhý rodič, délka příspěvku na péči se prodluţuje na 36 měsíců. 

Výše přídavku na dítě pro rok 2009 v Rakousku  

Přídavek na 

dítě 

měsíčně od 

narození 

měsíčně od 5 

let 

měsíčně od 

10 let měsíčně od 19 let 

1. dítě € 105,40,- € 112,70,- € 130,90,- € 152,70,- 

2. dítě € 118,20,- € 125,50,- € 143,70,- € 165,50,- 

3. dítě € 140,40,- € 147,70,- € 165,90,- € 187,70,- 

4. dítě € 155,44,- € 162,70,- € 180,90,- € 202,70,- 

Zdroj: www.eures.sk 

Přídavek na dítě je vyplácen měsíčně buď osobě pečující o nezletilé nezaopatřené dítě, 

nebo přímo zletilému nezaopatřenému dítěti. Stejně jako v České republice se příspěvek 

poskytuje dětem aţ do 26 let v případě soustavné prezenční školní přípravy na budoucí 

povolání. 

Příspěvek na bydlení je různý po celém Rakousku, protoţe bytová politika je odlišná 

podle uspořádání. „Příspěvky na bydlení přímo poskytované domácnostem musí být 

v Rakousku posuzovány i v širším kontextu vlivu rozsáhlých stavebních a modernizačních 

subvencí a existujících regulačních opatření ve sféře nájemného, jakoţ i v souvislosti se 

systémem jiných sociálních dávek.“
4)

 Nárok na příspěvek na bydlení má nájemník, vlastník, 

ale i uţivatel druţstevního bytu. Avšak příspěvek náleţí jen tomu, jehoţ byt byl podpořen 

orgánem státní správy. Pro příspěvek na bydlení je nutné doloţit všechny příjmy, které 
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rodina má. O 20 % se příjem domácnosti sniţuje, pokud jsou její příslušníci mladší 35 let, 

dále u rodin se třemi dětmi nebo s postiţeným členem rodiny. U příspěvku na bydlení hraje 

také roli velikost bytu. Pro jedince je za standardní výměru povaţován byt o rozloze 50 m
2
, 

pro dvě osoby 70 m
2
, pro tři 90 m

2
, pro čtyři 110 m

2
, pro pět 130 m

2 
a pro šest a více osob 150 

m
2
. V případě, ţe je byt větší, sniţuje se při výpočtu započitatelný výdaj na bydlení. 

9.9 Slovensko  

Slovenská republika vznikla 1. 1. 1993 a ihned se snaţila o alternativní koncepci 

sociálního systému. V roce 1994 došlo k přijetí zákonů o sociálním pojištění, státní sociální 

podpoře a o sociální pomoci. Slovenská vláda tehdy schválila zákon o přídavcích na děti a 

příplatcích k přídavkům, které jsou první dávkou státní sociální podpory.  

„Ve Slovenské republice je velmi těţké v jednotlivých řídících aktech, které byly 

přijímané v období 1990-1996, najít ucelený koncepční záměr a návaznost kroků. Více neţ 

politická nestabilita byla primární příčinou absence připravené koncepce sociální reformy u 

polických stran, které se střídali u výkonu moci.“
5)

 Rozhodnutí byly přijímané pod tlakem. 

Týkalo se to hlavně přídavků na děti a rodičovského příspěvku. 

Příspěvek při narození dítěte je obdobou našeho porodného. Stejně jako u nás závisí 

příspěvek jen na trvalém pobytu matky na území Slovenské republiky a neodsouhlasení 

například osvojení dítěte. K příspěvku při narození dítěte můţe matka ještě dostat příplatek. 

Obě dávky se zvyšují s počtem najednou narozených dětí. Dále existuje i jednorázový 

příspěvek rodičům, kterým se současně narodily tři nebo více dětí. 

Přídavek na dítě se vyplácí rodinám s nezaopatřenými dětmi do 18 let, v případě 

prezenční přípravy na budoucí povolání ve školním zařízení do 25 let věku. Přídavek na dítě 

je pro rok 2009 stanoven na 21 eur za kalendářní měsíc. Dávka by měla být pouţita na 

zajištění potřeb nezaopatřeného dítěte. 

Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou, stejně jako u nás a její maximální délka 

je do 3 let věku dítěte. Je-li dítě dlouhodobě nemocné nebo zdravotně postiţené, rodičovskou 

dovolenou lze prodlouţit do 6 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek byl v roce 1990 zvýšen a 

doba poskytování prodlouţena ze dvou na tři roky. Po přijetí zákona o ţivotním minimu byl 

rodičovský příspěvek zvyšován aţ na hranici základní ţivotní potřeby a potřeby na výţivu. 

V roce 1993 byla uzákoněna přímá vazba rodičovského příspěvku na valorizaci ţivotního 

minima. Výše rodičovského příspěvku byla stále stejná, a to 1,0násobek ţivotního minima. 
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Příjmy nehráli ţádnou roli. Nárok měl ten, kdo řádně a celodenně pečoval o dítě do čtyř let 

věku, do sedmi let, šlo-li o dítě dlouhodobě zdravotně postiţené, či o dlouhodobě těţce 

zdravotně postiţené. Výše rodičovského příspěvku po roce 1995 byla zvýšena na 1,68násobek 

ţivotního minima.  

Dnes je také nárok na rodičovský přípěvek v rámci rodičovské dovolené je podmíněn 

trvalou, soustavnou péčí o dítě. Tudíţ potomek nesmí navštěvovat předškolní zařízení. 

V případě, ţe má dítě trvalé postiţení, můţe rodič vyuţít příslušného předškolního zařízení 

maximálně na 4 hodiny denně. Výše rodičovského příspěvku je pro rok 2009 159 eur za 

kalendářní měsíc. 

Dávky pěstounské péče na Slovensku upravují zákony č. 627/2005 Sb., o príspevkoch 

na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, č. 494/2006 Sb., o ustanovení súm príspevkov na 

podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a č. 322/2007 Sb., opatrenie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu 

náhradnej starostlivosti o dieťa. 

9.10 Slovinsko  

„Systém sociálního zabezpečení, který byl ve Slovinsku ustanoven v roce 1992, je 

moţno přiřadit, stejně jako je tomu v případě Polska, k Bismarckovskému typu. Systém 

sociálního zabezpečení je financován ze státního rozpočtu a ze sociálního pojištění, jeţ se 

skládá z důchodového pojištění, zdravotního pojištění, pojištění proti nezaměstnanosti a 

pojištění pro mateřství.“
6) 

Výplata dávek úzce souvisí s ţivotním minimem jedince. Na Slovinsku je výpočet 

ţivotního minima jednoduché, prostě se rovná minimální mzdě. Slovinsko svým občanům 

poskytuje dávky jak finanční, tak i materiální. Například porodné lze čerpat i formou balíčku 

věcí potřebných pro novorozence. Na její obsah dohlíţí ministerstvo práce, rodiny a 

sociálních věcí. Finanční částka i balíček jsou poskytovány jednorázově. 

Rodičovská dovolená následuje po mateřské dovolené a trvá 260 dní. V případě 

nezletilé a studující matky, můţe rodičovskou dovolenou nastoupit i prarodič. Během 

rodičovské dovolené můţe rodič pracovat na poloviční úvazek a délka dovolené se mu 

prodluţuje aţ na 520 dní. Pak ale pobírá poloviční příspěvek avšak po delší dobu. 

Rodičovskou dovolenou můţe vyuţít i osvojitel v případě adoptivního rodič. Jde o 150 dní u 

adopce do čtyř let věku dítěte a o 120 dní od čtyř do deseti let věku. 
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Přídavek na děti je závislý na příjmu, který nesmí přesáhnout průměrnou mzdu ve 

Slovinsku. Nárok mají jen ti rodiče mající uzavřenou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem. 

Stejně jako v České republice se přídavek vyplácí dětem do 18 let, v případě studia do 26 let. 

Podobně jako ostatní země Evropské unie, podporuje i Slovinsko rodiny s více, jak 

třemi dětmi. Dávka není závislá na příjmu. 

Přídavek na péči o dítě je určen pro rodiny s těţce nemocným dítětem, vyţadující 

nezbytné ošetřování. Nezáleţí, zda se jedná o psychické či mentální postiţení. Pokud rodič 

pracuje na poloviční úvazek z důvodu péče o nemocné dítě, je mu ušlý zisk vyplácen ve výši 

odvíjející se od minimální mzdy. 

9.11 Švédsko  

Rodinná politika ve Švédsku vznikla ve 30. letech 20. století zásluhou manţelů 

Myrdalových. V roce 1934 vydali společné dílo s názvem Krize v populační otázce. Šlo o 

teze, jaké sociální reformy by dokázaly zachovat individuální svobodu převáţně ţenám a 

zároveň by podporovaly výchovu dětí a porodnost. Model švédské sociální politiky je v letech 

1950-1970 velmi proţenský a toto období se označuje jako zlatý věk sociálního státu. 

Švédský sociální systém se snaţí zabezpečit své občany v případech nemoci, pracovních 

úrazů, nezpůsobilosti k práci, ve stáří a pro rodiny s dětmi. Švédská společnost je velmi 

gendrově zaloţená a snaţí se o rovné zacházení s muţi a ţenami. Přídavky pro rodiny s dětmi 

jsou nad průměrem Evropské unie a je zde také velmi nízká chudoba.  

Cílem rodinné politiky ve Švédsku je vyrovnání odlišností mezi různými typy rodin a 

v rozdílných fázích ţivota. Vyuţívá zejména přerozdělovací funkci. Rodinná politika 

umoţňuje lidem sladit práci a rodinný ţivot. Systém je trochu jiný neţ v ostatních státech 

Evropské unie. Jde spíše o relativně vysoké dávky, ale poskytované po kratší dobu. 

Systém rodinných dávek je rozdělen do dvou skupin. Dávky, vyplývající 

z rodičovského pojištění, kam patří příspěvek v těhotenství a rodičovský příspěvek. Dávky 

vplácené z daní – přídavky na děti, příspěvek na bydlení, výţivné a dávky pro invalidní a 

postiţené děti.  

Ve Švédsku se nevyplácí porodné jako u nás. Existuje jen univerzální sociální dávka 

při adopci dítěte. Rodičovský příspěvek se vyplácí po dobu 480 dnů (1 rok a 4 měsíce). 

Jestliţe ţena porodila vícero dětí, doba rodičovské dovolené se prodluţuje o 180 dní za kaţdé 

narozené dítě. Šedesát dnů musí podle zákona čerpat kaţdý z partnerů, jinak tyto volné dny 
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propadají. Rodiče mají ve svých rukách volbu, kdy rodičovskou dovolenou vyčerpají. Mohou 

tak učinit aţ do 8 let věku dítěte. Výměra rodičovského příspěvku záleţí na dopracovaných 

dnech před vznikem nároku. Pokud rodič odpracoval minimálně 240 dnů, stát mu vyplatí 

v prvních 390 dnech 80 % z průměrného měsíčního příjmu a v následujících 90 dnech mu 

náleţí univerzální dávka.  

Přídavek na dítě není ve Švédsku závislý na výši příjmu rodiny, či jedince. Dávka je 

vyplácena kaţdý kalendářní měsíc a její výše se stanovuje podle počtu dětí v domácnosti. Na 

kaţdé nezaopatřené dítě je vyplácena stejná částka. Nezaopatřeným dítětem se ve Švédsku 

rozumí člověk do 16 let a v případě soustavné studijní přípravy na budoucí povolání do 20 let. 

Navštěvuje-li dítě školní zařízení pro děti s mentálním postiţením, přídavek se poskytuje do 

23 let.  

Ve Švédsku se můţeme setkat se dvěma systémy příspěvků na bydlení. První varianta 

je pro osoby pobírající starobní důchod a druhá pro ostatní rodiny. Obě moţnosti platí jak pro 

nájemní, druţstevní, tak i vlastní bydlení. Cílem je, aby i rodiny s nízkým příjmem bydleli 

v odpovídajících prostorách. Maximální výše příspěvku je 80 % výdajů na bydlení a 

samozřejmě je limitována pro kaţdou formu bydlení jinak. S rostoucím příjmem dávka přímo 

úměrně klesá. 

Příspěvek na bydlení, který doplňuje starobní důchod, kryje maximálně 80 % výdajů 

na bydlení. Vyplácení příspěvku mají v kompetenci obce, kde má ţadatel o dávku trvalé 

bydliště. 

9.12 Velká Británie  

Prvotní impuls pro vznik národního pojištění vzešel za druhé světové v Anglii. Britský 

parlament tuto myšlenku přijal v roce 1948.  Ve stejné době se v České republice formuloval 

systém sjednocení všech forem sociálního pojištění. Tento zákon byl na svou dobu „velkým 

sociálně politickým pokrokem a i v zahraničí byl povaţován za vzorový model uspořádání 

sociálních dávek a jejich správy a financování. Formuloval stěţejní zásady, jako např. jednota 

právní úpravy, univerzalita osobního rozsahu, rovnost účastníků, komplexnost, systém dávek, 

úměrnost výše dávek, úzké sepjetí dávek s délkou a výší placeného pojistného, retroaktivita 

právní úpravy i demokratická kontrola odborné správy.“
7)
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Ve Velké Británii je aplikován model sociálního státu. Hlavními charakteristikami 

jsou velký důraz na participaci jedince na trhu práce a z něj odvozená sociální ochrana. 

Sociální systém se tedy snaţí spíše o kompenzaci sociálních událostí. Prevenci se věnuje spíše 

okrajově. Z toho vyplývá, ţe velký důraz je tedy kladen na záchrannou sociální síť a méně 

energie se věnuje státnímu sociálnímu zabezpečení. V roce 1997 se systém sociální politiky 

změnil. Více staví na smíšené ekonomice a na společnosti, která je zodpovědná za rizika 

sociálního systému. 

Sociální politika ve Velké Británii se od roku 1997 zabývá těmito oblastmi: 

 přerozdělování prostředků ve prospěch chudých 

 Prostřednictví daňových výhod se zaměřuje na boj s dětskou chudobou 

 Snaha o zvýšení růstu příjmů nejchudších rodina a opatření, aby 

bohatší neprofitovali z ustanovení, která mají pomoci chudším. 

 Zpřísnilo se poskytování příspěvku v nezaměstnanosti a tím se aktivně 

posiluje politika zaměstnanosti. 

 Ustanovení minimální mzdy. 

 Pro ty, kteří nejsou sami schopni spořit si na důchod, by stát zavedl 

druhý státní důchod. Zatím se jedná jen o vizi. 

 Sociální systém ve Velké Británii se snaţí povzbuzovat lidi 

s průměrnými výdělky, aby se podíleli na nových privátních penzijních 

fondech. 

 Byla zrušena málo vyuţívaná dávka pro zdravotně postiţené a 

nahrazena podporou příjmů.  

Penzijní schéma se v Anglii skládá ze tří částí. Jedná se o základní důchod, který je 

poskytován všem, kteří platili příspěvky v dostatečné výši a poţadovaný počet let. 

K základnímu důchodu lze získat další příplatky a bonusy. Druhá část je doplňkový důchod, 

který je přímo závislý na pobírané mzdě. Navíc osobám nad 80 let se vyplácí nepříspěvkový 

státní důchod. Na rozdíl od České republiky Velká Británie neumoţňuje odchod do 

předčasného důchodu. Pozdější důchod je omezen věkovou hranicí 70 let.  

Zdravotní péče je zajišťována Národní zdravotní sluţbou, která je financována z daní. 

Nemocenské dávky se poskytují na principu nemocenské, placené zaměstnavatelem nebo na 
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základě povinného sociálního pojištění pro zaměstnance. Ze zdravotního pojištění se mimo 

jiné platí i některé dávky v mateřství, jako je například zdarma poskytovaná zdravotní péče a 

mateřský příspěvek pro ty, kteří nemají nárok na mateřskou dovolenou. Sociálnímu 

zabezpečení a zákonu o hledání zaměstnaní podléhají dávky v nezaměstnanosti. Mladí 

nezaměstnaní, kteří si do 6 měsíců neseţenou práci, musí vstoupit do programu s názvem 

New deal gate way, kde ji poskytnou rady a pomoc.  

Rodinná politika má ve Velké Británii charakter upřednostňování zájmu dítěte, 

bezpečnosti, podpora rodičů a tvorba programů proti chudobě dětí. Dávky, které Britové 

nejvíce vyuţívají, jsou univerzální přídavek na děti a sociální bydlení.  

Systém příspěvku na bydlení je spojen hlavně se sociální pomocí domácnostem, které 

se nacházejí pod hranicí ţivotního minima. Touto přímou vazbou se systém v Anglii odlišuje 

od ostatních zemí v Evropské unii. Příspěvky na bydlení se odlišují podle toho, zda rodina 

pobírá či nepobírá dávky sociální pomoci. V případě, ţe se rodina ocitá pod hranicí sociální 

potřebnosti a není schopna vlastními silami tuto situaci změnit, můţe jí stát hradit přiměřené 

nájemné v plné výši. Je-li rodina na tom se svými příjmy o něco lépe o jejich měsíční finanční 

zisk je lehce nad hranicí sociální potřebnosti, mohou také dostat příspěvek na bydlení, ale 

v niţší výměře. Přiměřené nájemné stanovuje obec, která má rodina trvalý pobyt a stejně jako 

v České republice můţe být niţší, neţ skutečný nájem. V přiměřeném nájemném nejsou 

zohledněny ceny energie a vody. Stejná pravidla jako pro nájemní byty platí i pro byty vlastní. 

Pro výpočet příspěvku je nutné znát, o kolik skutečný příjem rodiny přesahuje stanovenou 

hranici potřebnosti a jaké je stanovené přiměřené nájemné. 

Nárok na rodinné přídavky mají osoby s trvalým pobytem ve Velké Británii, které 

pečují o jedno nebo více dětí. Dávky se vyplácejí na děti mladší 16 let, v případě soustavné 

přípravy na budoucí povolání ve školním zařízení do 19 let věku.  
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10 Závěr 

V dnešní uspěchané době jsou pro oblast dávek státní sociální podpory klíčovými 

hodnotami lidská důstojnost, svoboda pohybu a rovnost ţivotních šancí. Lidskou důstojnost 

zajišťují dávky hmotné nouze, svoboda pohybu se odráţí v základní podmínce sociální 

politiky Evropské unie a rovné ţivotní šance zabezpečují dávky státní sociální podpory 

poskytované bez ohledu na výši příjmu. Některé státy Evropské unie mají velmi propracovaný 

systém sociální podpory a tím ubývá i chudých občanů. Státy reagují na výši cen a nároky na 

dávky upravují podle aktuální ekonomické situace. I stát má však svůj rozpočet a omezený 

limit, který můţe vynaloţit na podporu rodin s dětmi a občanů v tíţivé finanční situaci.  

Avšak i v době finanční krize otřásající celým světem, se dávky státní sociální 

podpory nijak zvlášť nezvyšují. Do záchranné sociální sítě se dostane čím dál tím méně rodin 

a více lidí tak musí spoléhat pouze na sebe, či svou rodinu. I kdyţ se dávky státní sociální 

podpory v České republice a rodinné dávky v Evropské unii často mění, neznamená to vţdy 

zvýšení nebo zjednodušení systému poskytování. Například dávky hmotné nouze v České 

republice prošly velkými úpravami, ale spíše se s tím zkomplikovaly.  

Můj předpoklad o sloţitosti rodinných dávek v Evropské unii se převáţně nepotvrdil. 

Ve vybraných zemích Evropské unie je patrná shoda v koncepci sociální politiky. Avšak jsou 

zřejmé i velké rozdíly, například poskytování příspěvku na bydlení ve Francii je odlišný od 

všech ostatních zemí. Dávky pro rodiny s dětmi se různí napříč celou Evropskou unií. Kaţdá 

země má svá vlastní specifika pro jejich vyplácení, ale hrubý koncept je většinou stejný. 

Například v Lotyšsku jsou zohledňovány rodiny, jejichţ dítě je nemocné celiakií neboli 

přecitlivělostí na lepek. Rodiny dostávají tento příspěvek na to, aby dítěti zajistily potraviny, 

které mu jeho nemoc dovolí konzumovat.  

Česká republika je jedním ze tří zmiňovaných států, které poskytují přídavek na dítě aţ 

do 26 let, dále se jedná o Slovinsku a Rakousko. Z toho plyne velký důraz na zajištění 

moţnosti kontinuálního vzdělávání a tím i rovnosti šancí ve studiu. 

Státy Evropské unie se stále snaţí o zdokonalení sociálního systému. To je také jedním 

z důvodů časté přeměny výše a podmínek poskytování dávek státní sociální podpory. Neţ 

najdeme ideální rovnováhu mezi aktivitou jedince a pomoci státu, bude to ještě chvíli trvat. 
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Summary 

Problematika dávek státní sociální podpory v České republice a některých zemích Evropské 

unie 

 

Problems of state social support in the Czech Republic and in some states of European Union  

 

Bc. Monika Hrušová 

 

Work begins with defining important terms and a few from the history of social policy. Main 

targets are conditions of the state social support, amounts and demands on this system in the 

Czech Republic. Describe continuous with a material need. Part of theory ends with global 

regulations for social policy in whole European Union. 

Practical part is about survey social policy and questions of financial support for 

families in chosen states of European Union.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


