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Úvod

Za základní kámen společnosti bývá odjakživa považována rodina. Definovat ji 

je velmi obtížné, ale v zásadě se dá říci, že jde o skupinu osob, které jsou mezi sebou 

navzájem propojeny různými typy svazků. Jedná se především o pokrevní svazky, 

manželství nebo registrované partnerství. Podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, je 

hlavním účelem manželství založení rodiny a řádná výchova dětí. Aby toto mohlo být 

zabezpečeno, existuje několik pojistek. Jednou z nich je i zabezpečení žen v těhotenství 

a mateřství, které jsem si zvolila jako téma své diplomové práce. 

Hlavním důvodem, pro výběr tohoto tématu, je bezpochyby můj osobní zájem 

o tuto problematiku, které bych se ráda věnovala i v budoucnosti. Obecné sociální 

zabezpečení je oblastí, se kterou se každý z nás setkává velmi často, neboť události, 

které jej podmiňují, prostupují životem každého jedince. Jedná se o sociální události, 

z nichž některé se vyskytují náhodně, v závislosti na dalších faktorech a nemusí být tedy 

nutnou součástí života každého člověka a jiné vystupují jako běžná životní etapa. Mezi 

tyto události zařazujeme narození, s nímž velmi úzce souvisí i další sociální události, 

kterými jsou těhotenství, mateřství a potažmo i rodičovství. Můžeme tedy říct, 

že zabezpečení žen v těhotenství a mateřství je oblast, která se aktivně či pasivně dotkne

během života každého z nás. V případě narození dítěte a následné péče o něj, je postoj 

společnosti a státu velmi důležitý, a je proto žádoucí tuto problematiku právně zakotvit.

Cílem mé diplomové práce je přiblížení práva sociálního zabezpečení, 

především jeho konkrétnějšího odvětví, které se vztahuje k těhotným ženám a ženám 

v mateřství. A dále též snaha o zpřehlednění právní úpravy oblasti zabezpečení žen 

v těhotenství a mateřství, hlavně s ohledem na četné změny, ke kterým došlo v poslední 

době v souvislosti s několika novelami zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Je totiž důležité, aby sama 

žena věděla, na co má v době svého těhotenství nebo mateřství nárok a co ji stát je 

povinen zajistit. Samozřejmě nelze opominout ani otce dětí, kteří se stále více aktivně 

zapojují do péče a výchovy potomků a nastupují místo žen na rodičovskou dovolenou. 

Během doby těhotenství, mateřství a rodičovství jsou pak ženy i muži buď více, nebo 
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méně odkázáni na pomoc a dávky ze strany státu, neboť jsou ekonomicky neaktivní 

a věnují se řádné péči o dítě.

Diplomovou práci člením na kapitoly, které pojednávají o jednotlivých otázkách 

daného tématu, jejichž bližší vysvětlení považuji za důležité. Dříve než se budu zabývat 

konkrétně zabezpečením žen v těhotenství a mateřství, nastíním v první kapitole systém 

práva sociálního zabezpečení a uvedu jeho obecný přehled. V rámci druhé kapitoly 

se ohlédnu za vývojem oblasti zabezpečení žen v těhotenství a mateřství a jednotlivých 

dávek, které byly během bohaté historie tohoto odvětví poskytovány. Třetí kapitola je 

věnovaná mezinárodním a ústavním aspektům dané problematiky a čtvrtá kapitola 

se podrobně zabývá již konkrétními dávkami, které jsou ženám přiznávány ze systému 

nemocenského pojištění a ze systému státní sociální podpory. V rámci páté kapitoly 

jsem se zaměřila na postavení těhotných žen a žen v mateřství v oblasti pracovního 

práva a v následující, šesté, kapitole se pro zajímavost věnuji postavení těchto žen 

v rámci výkonu trestu odnětí svobody. Sedmá kapitola se zabývá tématem náhradní 

rodinné péče a převzetím dítěte do péče. Opět poukazuji na jednotlivé dávky, které jsou 

osobám, přebírajícím dítě do péče, poskytovány. A v rámci poslední, osmé, kapitoly 

srovnávám problematiku zabezpečení žen v těhotenství a mateřství a jednotlivé dávky, 

které jsou poskytované v České republice se Slovenskou republikou.

V závěru své diplomové práce bych ráda zhodnotila cíle, které jsem si v úvodu 

stanovila a shrnula poznatky a úvahy de lege ferenda, ke kterým jsem v rámci studia 

daného tématu došla. 

Během psaní diplomové práce jsem vycházela především ze zákonů v aktuálním 

znění, dále z řady odborných publikací, učebnic, časopisů a v rámci historického vývoje 

také ze zákonů již neúčinných. Vzhledem k nedávným změnám jsem čerpala též 

z internetových zdrojů. Jednalo se hlavně o webové stránky Ministerstva práce 

a sociálních věcí a webové stránky České správy sociálního zabezpečení.

Diplomová práce je uzavřena k 31. březnu 2011.
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1 Úvod do problematiky práva sociálního zabezpečení

1.1 Nástin systému práva sociálního zabezpečení v ČR a základní 

pojmy

”Právo na sociální zabezpečení se zaručuje všem občanům.“1

Sociální zabezpečení je důležitou součástí každého demokratického státu. Ačkoli 

se jej zatím nepodařilo přesně a jednotně definovat, můžeme ho chápat jako „soubor 

institucí, zařízení a opatření, jejichž prostřednictvím se zabezpečují občané pro případ 

nemoci, mateřství, výchovy dětí, stáří, invalidity a ztráty živitele. Z hlediska jednotlivce 

je sociální zabezpečení forma společenské pomoci, která ho buď finančně, nebo 

naturálně podporuje v určitých společností uznaných životních situacích.“2

Právo sociálního zabezpečení je z hlediska dějin poměrně novým pojmem. 

Začalo se konstituovat až na přelomu 19. a 20. století jako určitá, státem zajišťovaná,

sociální bezpečnost občanů. Instituty práva sociálního zabezpečení nastupují 

v okamžiku, kdy se občan dostává vlivem sociální události do určité, nikoli vždy

negativní, situace, díky které nemůže být sám výdělečně činný a je tedy do jisté míry 

odkázán na pomoc státu. 

Jedním z klíčových pojmů práva sociálního zabezpečení je pojem 

sociální událost. Sociální událostí je právní skutečnost, která vzniká nezávisle na vůli 

subjektů a se kterou právní normy spojují vznik, změnu nebo zánik práv a povinností 

v rámci sociální sféry. Sociální události lze dělit podle různých kritérií. Například podle 

toho, zda konkrétní sociální událost je přirozenou součástí života každého člověka nebo 

nastává jen v určitých případech anebo podle toho, které faktory sociální událost 

                                                
1 Ustanovení § 1, odst. 1, věta první zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů.

2
ČERNÁ, J., TRINNEROVÁ, D., VACÍK, A.: Právo sociálního zabezpečení. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš 

Čeněk, 2007, s. 13.
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ovlivňují - zda biologické nebo společenské. Mezi hlavní sociální události pak můžeme 

zařadit především nemoc, invaliditu, těhotenství, narození dítěte, smrt a další.

Sociální zabezpečení je v České republice tvořeno třemi subsystémy, které, 

ač jsou na sobě relativně nezávislé, vytvářejí úzce propojený systém a vzájemně se 

ovlivňují a doplňují. Co se týče jednotlivých rozdílů, tyto spočívají například 

v odlišném způsobu financování, v rozsahu, jakým se občané podílejí na sociálním 

zabezpečení a v okruhu jednotlivých oblastí, které řeší.

Mezi tyto subsystémy patří:

 Sociální pojištění

Jde o povinný systém, prostřednictvím kterého ukládá stát subjektům, aby se zajistily

pro případ možné sociální události. Jedná se o ty události, na které se lze pro futuro

připravit a zmírnit tak jejich dopad. Zákon pak upravuje kromě jiného hlavně podmínky 

vzniku nároku a způsob financování. Sociální pojištění je financováno jednak 

z příspěvků samotných pojištěnců, jejich zaměstnavatelů a dále z příspěvků státu.

 Státní sociální podpora (neboli státní zaopatření)

Tato reflektuje situace, jejichž řešení je společností posuzováno jako potřebné. 

Financování zde pak nezávisí na tom, zda se subjekt nějak dopředu zajistil pro případ 

sociální události, ale záleží na tom, zda situace nastane. Příkladem je porodné. Tato 

oblast je financována pouze ze státního rozpočtu a typickým pojmem pro tento 

subsystém je pojem sociální solidarita. Jedná se především o solidaritu mezi bezdětnými 

manžely a rodinami s dětmi.

 Sociální pomoc

Tento systém se zaměřuje na užší okruh populace. Jedná se o osoby, které nejsou 

schopny zvládnout samy vyřešení sociálních událostí, které u nich nastaly. 

Charakteristická je pro ně vysoká individualizace a subsidiarita. Nárok na dávku 

sociální pomoci je nutné nejprve velmi důkladně prozkoumat především z toho 

hlediska, zda tento vůbec existuje a teprve poté rozhodnout o tom, jestli bude 

dotyčnému přiznán. Sociální pomoc nastupuje až v případě, kdy nedostačuje plnění 
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z jiných systémů. Subsystém je financován hlavně ze státního rozpočtu, případně 

z rozpočtu obcí.

Právo sociálního zabezpečení je samostatným právním odvětvím. Není ovšem 

kodifikováno a je roztříštěno v různých právních normách, které upravují právní vztahy 

vznikající v rámci poskytování sociálního zabezpečení těm občanům, kteří jej potřebují.

Mezi základní právní vztahy práva sociálního zabezpečení patří:

 právní vztahy nemocenského pojištění,

 právní vztahy zdravotního pojištění,

 právní vztahy důchodového pojištění,

 právní vztahy, které vznikají při zabezpečení těhotných žen, matek a dětí.

1.2 Systém sociálního zabezpečení ve vztahu k těhotným ženám 

a ženám v mateřství - obecně

Těhotenství a mateřství představují sociální události, které můžeme zařadit 

do tzv. přirozených událostí. Jedná se o události, „které negativně ovlivňují pouze 

finanční situaci jedince a jinak jsou běžným vyústěním běhu času.“3 Vlivem těhotenství 

se žena dostává do situace, kdy se jí společnost snaží poskytnout co nejlepší podmínky 

pro těhotenství a mateřství. Především se to odráží v pracovním právu, kde některé 

práce jsou těhotným ženám, případně ženám starajícím se o narozené dítě buď výslovně 

zákonem zakázány, nebo povoleny s ohledem na aktuální zdravotní stav. Společnost se 

tedy stará o to, aby těhotenství a mateřství proběhlo co nejlépe a žena ani dítě nebyly 

ohroženy. 

Každá žena má během těhotenství a mateřství řadu práv, které jí jsou státem

a společností přiznány. Mezi ta nejdůležitější patří právo na zdravotní péči, na výběr 

porodnice, na zdravotní služby a další. Vše je ovšem podmíněno jejím souhlasem, tedy

projevem její svobodné vůle. Žena má právo jakýkoli zásah odmítnout.

                                                
3 TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, s. 81. Autor kapitoly: Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
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Základní právní předpisy zabývající se tímto odvětvím v obecné rovině jsou 

především:

 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

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

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů,

 Úmluva o lidských právech a biomedicíně.

Sociální zabezpečení v době těhotenství a mateřství má nejužší vztah 

k nemocenskému pojištění, které je jedním ze subsystémů sociálního pojištění. Sociální 

pojištění se pak spolu s důchodovým pojištěním a státní politikou zaměstnanosti 

komplexně nazývá sociálním zabezpečením.

Dávky nemocenského pojištění mají v souvislosti se sociálním zabezpečením 

žen v těhotenství a mateřství za účel zabezpečit zaměstnankyně, které nemohou 

pracovat pro vysoký stupeň těhotenství, po porodu a z důvodu péče o narozené dítě, 

anebo které musely být z důvodu svého těhotenství či po skončení mateřské dovolené 

převedeny na jinou práci, kde dosahují, bez svého zavinění, nižšího výdělku.4

                                                
4 Blíže GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M.: Sociální zabezpečení. 2. aktualizované a doplněné vydání. 

Brno : Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2005, s. 194. Autor kapitoly: doc. JUDr. Milan 

Galvas, CSc. 

http://www.ferovanemocnice.cz/data/Umluva o biomedicine.pdf
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V rámci nemocenského pojištění jsou ženám v těhotenství a mateřství 

poskytovány tyto dávky:

 peněžitá pomoc v mateřství,

 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Dalším důležitým systémem, který se zabývá zabezpečením žen v těhotenství

a mateřství je státní sociální podpora. V jejím rámci náleží těmto ženám:

 porodné,

 rodičovský příspěvek,

 přídavek na dítě.
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2 Vývoj sociálního zabezpečení žen v těhotenství a mateřství

2.1 Zákonodárství v období Rakousko-Uherska

V každé společnosti je důležité řádné zabezpečení občanů pro případ sociálních 

událostí. Mezi ně patří i těhotenství, mateřství a péče o dítě. To, v jaké míře se 

společnost těmito otázkami zabývá, pak odráží stupeň jejího rozvoje.

Moderní pojetí práva sociálního zabezpečení se začalo rozvíjet v 19. století. 

Důležitými mezníky se v rámci vývoje sociálního zabezpečení žen v těhotenství

a mateřství stávají sociální reformy. Jednou z nich je Bismarckova reforma, díky které 

bylo v Německu kromě jiného uzákoněno v roce 1883 povinné nemocenské pojištění.

Tato pak dala základ pro pojišťovací systémy v jiných evropských zemích včetně 

Rakousko-Uherska. Více se ovšem dotkla sociálního zabezpečení žen v těhotenství

a mateřství Taafeho reforma, a to zákonem č. 33/1888 ř. z., o nemocenském pojištění 

dělníků, na základě kterého si dělníci začali na pojištění přispívat obligatorně. Zákon 

pamatoval i na zabezpečení žen v těhotenství a mateřství. „Pojištěné ženy měly nárok

na bezplatnou pomoc při porodu od porodní asistentky, případně i od lékaře a zároveň 

i nárok na léky a léčebné pomůcky. Pojištěné ženy, které porodily, měly nárok 

na peněžitou podporu ve výši nemocenského po dobu čtyř týdnů ode dne porodu“.5

2.2 Vývoj po vzniku Československa do roku 1945

Vznik samostatného československého státu se váže k roku 1918. Pro nově 

vznikající stát bylo důležité vytvořit vlastní právní řád. V rámci sociální oblasti převzala 

Československá republika nejprve právní předpisy Rakousko-Uherska, avšak brzy 

po svém vzniku přijala řadu nových zákonů, které zohledňovaly aktuální dění 

ve společnosti.

                                                
5 TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, s. 29-30. Autor kapitoly: JUDr. Věra Štangová, CSc.
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Především jím byl zákon č. 221/1924 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců 

pro případ nemoci, invalidity a stáří, který byl zásadním přelomem v oblasti sociálního 

pojištění. „Pojištění se týkalo těch, kteří na území Československé republiky vykonávali 

práce nebo služby na základě pracovního, služebního nebo učňovského poměru

a nevykonávali je příležitostně nebo jako vedlejší zaměstnání.“6 Pojištění bylo 

obligatorní a nevztahovalo se na osoby starší 60 let. Z nemocenského pojištění se pak 

oprávněným osobám poskytovala taktéž i pomoc v mateřství. Ta byla poskytována

prostřednictvím dávek, které byly stanoveny ve výši nemocenského. Náležela 

pojištěným ženám po dobu šesti týdnů před porodem a šesti týdnů po porodu. 

„Pojištěné ženy i manželky pojištěnců měly nárok na bezplatnou pomoc porodní 

asistentky při porodu“,7 případně na pomoc lékaře. Zároveň měla žena nárok 

na jednorázový příspěvek na výlohy při slehnutí a při obtížích v těhotenství, dále 

na podporu v šestinedělí, která byla stanovena ve stejné výši jako nemocenské, a také jí 

náležel příspěvek za kojení.8

Druhá světová válka a období okupace zasáhly výrazně i oblast sociálního 

pojištění. V této době došlo k určitým změnám, které ovšem nepřinesly pro pojištěné 

osoby pozitivní změny. Tyto předpisy ani nebyly posléze převzaty do československého 

právního řádu. Naopak bylo recipováno zákonodárství prvorepublikové.

2.3 Vývoj od roku 1945 do roku 1989

Prvním důležitým právním předpisem tohoto období, který se zabýval mimo jiné

i problematikou sociálního zabezpečení žen v těhotenství a mateřství, byl 

zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, který byl vyústěním snah Košického 

vládního programu v oblasti sociálního zabezpečení. Zákon stále „počítal se

                                                
6 80 let sociálního pojištění [online]. Praha : Česká správa sociálního zabezpečení, 2004 [cit. 2011-02-

04]. Dostupné z WWW: <http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5572A3BE-22CD-46D3-A31F-

2BA0076C1C63/0/publikace_80letSP.pdf>.

7 TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, s. 31. Autor kapitoly: JUDr. Věra Štangová, CSc.

8 Blíže viz KOLDINSKÁ, K.: Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních 

souvislostech. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 150.
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společenským uspořádáním, kde práce žen byla spíše výjimkou, zatímco pravidlem bylo, 

že žena pečovala o domácnost.“9

Podle § 26, odst. 2 zákona č. 99/1948 se poskytovala pomoc v mateřství. Tou 

bylo mimoústavní ošetřování, ústavní ošetřování a dětská výbava. Konkrétně se pomocí 

v mateřství pak zákon zabýval v § 32. Měla podobu bezplatné lékařské pomoci 

v mateřství a pomoci porodní asistentky. Dále pojišťovna poskytovala ošetřování 

v porodnici a nově byla zahrnuta i možnost poskytnutí dětské výbavy, případně peněžité 

náhrady za ní. V § 31 tohoto zákona, kde byla upravena tzv. výpomoc v rodině, bylo 

stanoveno: „Pojištěnce nebo rodinné příslušnici, která obstarává sama domácnost svou 

nebo pojištěncovu a pečuje alespoň o jedno dítě, může pojišťovna poskytnouti nebo 

vhodným způsobem zaříditi výpomoc v rodině, je-li pro nemoc nebo mateřství 

v ústavním ošetřování nebo je-li z těchto důvodů upoutána z příkazu lékaře pojišťovny

na lůžko. Výpomoc se poskytuje nejvýše po dobu 365 dnů.“10 Místo výpomoci v rodině 

bylo možné na základě § 48 poskytnout takzvanou náhradu za výpomoc v rodině, která 

činila 30 Kčs denně a zvyšovala se od třetího a dalšího dítěte o 10 Kčs denně.

V § 35 pak byla zavedena nová dávka, kterou byla pomoc proti neplodnosti, kde bylo 

stanoveno, že: „Pojištěnec nebo rodinný příslušník má při neplodnosti nárok 

na lékařské zjištění její příčiny a na potřebné léčení.“11 Nově byla stanovena výše 

porodného pevnou částkou, která se poskytovala jednorázově a činila 2.500,- Kčs 

za každé dítě. Dávka se poskytovala i manželce nebo družce pojištěnce, pokud ten 

zemřel v období 300 dnů zpět od porodu. Peněžitá pomoc v mateřství se pojištěnkám

                                                
9 KOLDINSKÁ, K.: Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních 

souvislostech. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 154.

10 Československo. Zákon č. 99 ze dne 15. dubna 1948, o národním pojištění, § 31. In Sbírka zákonů 

a nařízení republiky Československé. 1948, částka 41, s. 8. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1948/sb41-48.pdf>.

11 Československo. Zákon č. 99 ze dne 15. dubna 1948, o národním pojištění, § 35. In Sbírka zákonů

a nařízení republiky Československé. 1948, částka 41, s. 8. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1948/sb41-48.pdf>.
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poskytovala ve výši nemocenského za 18 týdnů, v nichž došlo k porodu, pokud neměly

nárok na nemocenské.12

V padesátých letech 20. století dochází v oblasti práva sociálního zabezpečení 

ke znatelným změnám. Děje se tak vlivem sovětského zákonodárství. V roce 1956

proběhla reforma sociálního zabezpečení, která vyvrcholila přijetím 

zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, který po mnoha 

novelách platil až do 31. 12. 2008 a též zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení.

Podle § 11 zákona č. 54/1956 Sb. patřily mezi peněžité dávky mimo jiné:

peněžitá pomoc v mateřství a podpora při narození dítěte. Jako samostatná dávka pak 

figurovaly rodinné přídavky. Peněžitá pomoc byla poskytována pojištěné

zaměstnankyni po dobu 18 týdnů, z kterých náležely 4 týdny na období před porodem 

a 14 týdnů na období po porodu. Výše byla vypočtena poměrně podle odpracované 

doby ve stejném zaměstnání z čisté denní mzdy, maximálně však z částky 100,- Kčs

a činila nejméně 16,- Kčs. Při narození dítěte se zaměstnankyni nebo rodinné příslušnici 

zaměstnance poskytovala podpora, která činila 650,- Kčs. Co se týče rodinných 

přídavků, ty byly na základě § 30 zákona poskytovány zaměstnanci s nezaopatřeným 

dítětem za podmínky, že má předepsaný pracovní úvazek a odpracovaný stanovený 

počet pracovních dnů. Byly poskytovány za každý kalendářní měsíc, ve kterém byly 

stanovené podmínky splněny. Výše byla odstupňována podle počtu dětí. Pokud byl 

zaměstnanec zároveň uživatelem zemědělské půdy, byly přídavky nižší.13

V šedesátých letech byl v oblasti sociálního zabezpečení těhotných žen 

významný zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky. Díky tomuto 

zákonu se prodloužila doba mateřské dovolené těhotným ženám a matkám v pracovním 

                                                
12 Blíže viz Československo. Zákon č. 99 ze dne 15. dubna 1948, o národním pojištění, § 44. In Sbírka 

zákonů a nařízení republiky Československé. 1948, částka 41, s. 10. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1948/sb41-48.pdf>.

13 Blíže viz Československo. Zákon č. 54 ze dne 30. listopadu 1956, o nemocenském pojištění 

zaměstnanců. In Sbírka zákonů republiky Československé. 1956, částka 29, s. 1-16. Dostupný také 

z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1956/sb29-56.pdf>.
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poměru (zákon tyto ženy označuje jako pracovnice) na 22 týdnů a poté mohla být 

prodloužena až do věku jednoho roku dítěte. Ženám při ní náležela peněžitá pomoc

v mateřství poskytovaná z nemocenského pojištění, a to po dobu 22 týdnů mateřské 

dovolené. Podmínkou pro její přiznání bylo, že žena byla alespoň 270 dní před porodem 

pojištěna. Výše se odvozovala z čisté denní mzdy, kterou měla pracovnice za poslední 

tři kalendářní měsíce, případně, pokud to pro ni bylo příznivější, za posledních šest 

kalendářních měsíců, maximálně však z částky 100,- Kčs. Přihlíželo se také k době, 

kterou žena v daném zaměstnání bez přerušení odpracovala. Od 19. týdne se pak 

peněžitá pomoc v mateřství ale citelně snižuje a podle § 4, odst. 4 zákona se její výše 

odvozovala od toho, zda šlo o porod prvního, druhého nebo třetího a dalšího dítěte. Je 

třeba zmínit, že se do počtu dětí zároveň zahrnovaly i děti osvojené, které se braly 

na roveň dětem ženě narozeným. Za tyto děti se tedy také poskytovala peněžitá pomoc 

v mateřství. Zákon pamatoval i na osamělé, ovdovělé nebo rozvedené pracovnice, které 

neměly zajištěný jiný zdroj příjmů než svůj pracovní. Těmto se poskytovala peněžitá 

pomoc v mateřství delší dobu, nejdéle však 26 týdnů. Po ještě delší dobu se peněžitá 

pomoc poskytovala v případě vícečetného porodu, a to po dobu 35 týdnů. V zákoně 

byly upraveny i některé pracovněprávní instituty. Především zvláštní přestávky 

na kojení, které musela organizace poskytnout kojícím pracovnicím. V případě plného 

úvazku byly stanoveny dvě půlhodinové přestávky a v případě nikoli plného úvazku se 

poskytovala půlhodinová přestávka jedna, v obou případech byly poskytovány do šesti 

měsíců věku dítěte. Přestávky se započítávaly do pracovní doby, čili za ně byla 

poskytována náhrada mzdy. Co se týče pracovního poměru ženy těhotné nebo pečující 

o dítě do věku až tří let, ten mohl být rozvázán jen v zákonem stanovených případech,

a to velmi výjimečně.14 Další podrobnosti ohledně pracovních podmínek těhotných žen 

a žen pečujících o malé děti stanovil zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 

Důležité je zmínit se i o zákonu č. 67/1965 Sb., o některých změnách 

v nemocenském pojištění, který ve svém § 4 zavedl novou peněžitou dávku

nemocenského pojištění, a to vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Jednalo 

                                                
14 Blíže viz Československo. Zákon č. 58 ze dne 25. března 1964, o zvýšení péče o těhotné ženy a matky. 

In Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 1964, částka 26, s. 8-12. Dostupný také 

z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1964/sb26-64.pdf>.
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se o dávku, která byla poskytována pracovnici, pokud byla v důsledku těhotenství 

dočasně převedena na jinou práci a v důsledku toho jí náležel nižší výdělek. Příspěvek 

byl poskytován i ženám do konce devátého měsíce po porodu. Výše příspěvku byla 

stanovena jako rozdíl mezi výdělky, kterých pracovnice dosahovala před a po převedení 

na jinou práci.15

Roku 1968 došlo k derogaci zákona č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné 

ženy a matky přijetím zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, 

o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění. Tímto novým 

právním předpisem byla prodloužena mateřská dovolená na dobu 26 týdnů a náležela 

při ní peněžitá pomoc v mateřství ve výši 90 % čisté denní mzdy. V případě vícečetného 

porodu a v případě osamělosti se peněžitá pomoc v mateřství poskytovala po dobu 

až 35 týdnů. Po porodu ženě dále náležela podpora při narození dítěte, která byla 

zvýšena z dřívějších 650,- Kčs na 1.000,- Kčs. Zákon upravoval velmi podrobně také

přídavky na děti.16 Tento zákon, ač několikrát novelizovaný, platil až do přijetí zákona

o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., s účinností od 1. ledna roku 2009. Nutno 

podotknout, že byla za jeho platnosti prodloužena doba mateřské dovolené ještě jednou,

a to zákonem č. 51/1987 Sb., o změnách v nemocenském zabezpečení na 28 týdnů, 

případně 37 týdnů v případě osamělé ženy nebo vícečetného porodu.

Následující zákon z oblasti sociálního zabezpečení žen těhotných a žen 

v mateřství č. 154/1969 Sb., o mateřském příspěvku zavedl stejnojmennou dávku. 

Mateřský příspěvek se v souladu s účelem zákona vyjádřeným v § 1 poskytoval 

                                                
15 Blíže viz Československo. Zákon č. 67 ze dne 16. června 1965, o některých změnách v nemocenském 

pojištění. In Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 1965, částka 32, s. 71-72. Dostupný 

také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1965/sb32-65.pdf>.

16 Blíže viz Československo. Zákon č. 88 ze dne 27. června 1968, o prodloužení mateřské dovolené,

o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění. In Sbírka zákonů Československé 

socialistické republiky. 1968, částka 27, s. 4-10. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1968/sb27-68.pdf>.
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„v zájmu zlepšení populačního vývoje pracujícím ženám, jestliže se věnují péči o děti.“17

Příspěvek se poskytoval pracovnici, která místo zaměstnání celodenně a řádně pečuje 

o vlastní dítě ve věku do jednoho roku a zároveň i o další dítě nebo děti, které ještě 

neukončily povinnou školní docházku a které převzala do péče nebo o dítě invalidní 

do věku 26 let, vyžadující stálou péči. Podmínkou bylo, že byla během posledních dvou 

let před porodem zaměstnána alespoň 270 dní a z důvodu péče o dítě neměla nárok 

na příjem z pracovní činnosti ani na peněžité dávky nemocenského pojištění. Pokud šlo 

o ženu neprovdanou či jinak osamělou, pečující o dítě, ta měla nárok na mateřský 

příspěvek i přesto, že byla výdělečně činná za podmínky, že dítěti po pracovní dobu 

musela zajistit na své náklady péči jiné, nikoli příbuzné, osoby. Měsíční výše 

dávky byla odstupňována podle počtu dětí, o které se pracovnice starala v rozmezí 

500,- až 1.200,- Kčs. 18

8. října 1971 byl přijat nový zákon č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku, 

který předchozí zákon zrušil. Byla prodloužena doba poskytování příspěvku, a to 

až do dvou let věku dítěte. Rozšířen byl okruh žen, kterým byl přiznán příspěvek, 

ač pečovala pouze o jedno dítě. Dále byla, v § 3 zákona, stanovena nová podmínka 

pro přiznání dávky, která spočívala v tom, že žena musela nejen řádně pečovat o tělesné 

a duševní zdraví a výchovu všech dětí, ale také se musela podrobovat během svého

těhotenství pravidelné péči ve zdravotnických zařízeních. V případě takového způsobu 

života, který by ohrožoval vývoj a výchovu dítěte, mateřský příspěvek nebyl přiznán.19

Zákon byl novelizován prostřednictvím zákonného opatření č. 8/1982 Sb., o zvýšení 

mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení, kterým byla navýšena 

paušální částka mateřského příspěvku o 100,- Kčs. Od účinnosti zákonného opatření, 

                                                
17 Československo. Zákon č. 154 ze dne 18. prosince 1969, o mateřském příspěvku, § 1. In Sbírka zákonů 

Československá socialistická republika. 1969, částka 47, s. 13. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1969/sb47-69.pdf>.

18 Blíže viz Československo. Zákon č. 154 ze dne 18. prosince 1969, o mateřském příspěvku. In Sbírka 

zákonů Československá socialistická republika. 1969, částka 47, s. 13-16. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1969/sb47-69.pdf>.

19 Blíže viz Československo. Zákon č. 107 ze dne 8. října 1971, o mateřském příspěvku. In Sbírka zákonů 

Československá socialistická republika. 1971, částka 29, s. 3-6. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1971/sb29-71.pdf>.
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která nastala dne 1. února 1982, se tedy příspěvek poskytoval v rozmezí 600,- až 1.300,-

Kčs podle počtu dětí, o něž žena pečovala.20

V roce 1984, vlivem zákona č. 109/1984, o změnách v nemocenském 

zabezpečení, došlo mimo jiné ke zvýšení částky pro výpočet peněžité pomoci 

v mateřství, která se nadále stanoví z průměrné denní mzdy pracovnice, nově 

maximálně ze 150,- Kčs.21

Následující zákon č. 110/1984 Sb., o změnách zákona o mateřském příspěvku, 

který měnil a doplňoval zákon č. 107/1971, pozměnil podmínky vzniku nároku 

na mateřský příspěvek tím, že de facto rozdělil oprávněné ženy do dvou skupin. 

Příspěvek získala jednak žena pečující o dítě do jednoho roku věku bez podmínky 

současné péče i o jiné dítě. A dále byl příspěvek poskytnut ženě, která se starala o dítě 

ve věku od jednoho do dvou let, pokud zároveň pečovala o další dítě, které 

navštěvovalo povinnou školní docházku, dítě studující ve věku do 26 let, dítě invalidní, 

dítě převzaté do trvalé péče nebo pokud šlo o osamělou matku, případně ženu, jejíž 

manžel stále studuje a není proto výdělečně činný. Důležitou změnu pak tento zákon 

přinesl v tom, že umožňoval pobírání příspěvku i osamělému muži, který celodenně 

a řádně pečoval o dítě. Příslušný orgán mohl rozhodnout též o přiznání příspěvku 

manželovi, který pečoval o dítě do dvou let, jestliže se o něj nemohla z vážných důvodů 

starat manželka.22

                                                
20 Blíže viz Československo. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8 ze dne 27. 

ledna 1982, o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení. In Sbírka zákonů 

Československá socialistická republika. 1982, částka 2, s. 5. Dostupné také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1982/sb02-82.pdf>.

21 Blíže viz Československo. Zákon č. 109 ze dne 13. listopadu 1984, o změnách v nemocenském 

zabezpečení. In Sbírka zákonů Československá socialistická republika. 1984, částka 23, s. 4-5. Dostupný 

také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1984/sb23-84.pdf>.

22 Blíže viz Československo. Zákon č. 110 ze dne 13. listopadu 1984, o změnách zákona o mateřském 

příspěvku. In Sbírka zákonů Československá socialistická republika. 1984, částka 23, s. 5-6. Dostupný 

také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1984/sb23-84.pdf>.
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2.4 Vývoj po roce 1989 až po současnost

Sametová revoluce, která na našem území proběhla v listopadu roku 1989, se 

projevila i v sociálním zákonodárství. Změnami prošlo, ač v té době již celkem vyspělé,

i zabezpečení žen během těhotenství a mateřství. 

Velice významným byl v rámci první etapy porevolučních reforem 

zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, který zavedl stejnojmennou dávku, 

jež nahradila dosavadní mateřský příspěvek, zavedený u nás roku 1969 a poskytovaný 

s některými zákonnými výjimkami pouze ženám.23 Zákon usiloval především o zlepšení 

podmínek rodin pečujících o malé děti. Nově má tedy nárok na rodičovský příspěvek 

obecně rodič, který osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě ve věku do tří let nebo 

o dítě ne starší sedmi let, pokud je zdravotně postižené a vyžaduje proto mimořádnou 

péči. Příspěvek byl poskytován též rodiči výdělečně činnému, pokud šlo o osobu 

osamělou, nebo osobu s omezenými příjmy. Jeho výše byla stanovena na 900,- Kčs 

za kalendářní měsíc.24

Ke zrušení předchozího zákona došlo zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, který byl hlavním mezníkem během 2. etapy reforem a i přes několikeré 

novelizace je platný dodnes. Státní sociální podpora, jakožto systém sloužící především 

rodinám s nezaopatřenými dětmi, byl v oblasti sociálního zabezpečení velmi 

přelomovým a přinesl mnohé pozitivní změny, které se dotkly i oblasti zabezpečení žen 

v těhotenství a mateřství. Můžeme zde říci, že „jde o státem organizovanou sociální 

solidaritu mezi rodinami bezdětnými a rodinami s dětmi, mezi rodinami s vyššími příjmy

a rodinami s nižšími příjmy.“25 Zákon obsahuje mimo jiné rozsáhlou úpravu přídavků 

na dítě, rodičovského příspěvku, porodného i dávek pěstounské péče, o kterých 

                                                
23 Srov. TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, s. 269. Autor kapitoly: JUDr. Věra Štangová, CSc. 

24 Blíže viz Československo. Zákon č. 382 ze dne 18. září 1990, o rodičovském příspěvku. In Sbírka 

zákonů České a Slovenské federativní republiky. 1990, částka 65, s. 2-5. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1990/sb065-90.pdf>.

25 TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, s. 253. Autor kapitoly: JUDr. Věra Štangová, CSc.
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pojednám dále. K výrazné novele došlo zákonem č.261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejného rozpočtu, který změnil podmínky pro nárok na přídavky na dítě a rodičovské 

příspěvky včetně jejich výše a taktéž změnil i paušální částku porodného na 13.000,- Kč 

na každé narozené dítě, a tím zrušil právní úpravu, která významným způsobem 

zvýhodňovala vícedětné porody.26 Novela se dotkla též mateřské dovolené upravené 

zákonem č. 88/1968 Sb.

V následujících letech byly přijaty některé další právní předpisy, které mají 

určitou vazbu na zabezpečení žen v těhotenství a mateřství. Mezi nejdůležitější patří:

 zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který byl hlavním mezníkem 

v oblasti nemocenského pojištění. Specifikem tohoto zákona je fakt, že jeho 

účinnost byla několikrát odložena a v období legisvakanční lhůty byl dokonce 

třináctkrát novelizován. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009. 

 S účinností od 1. ledna 2010 došlo zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České 

republiky na rok 2010, k některým změnám zákona č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře, dále zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

a dalších zákonů. Hlavním cílem zákona bylo snížit výdaje státního rozpočtu.27

 Avšak dalším zákonem č. 166/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 

Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním 

rozpočtu České republiky na rok 2010, došlo ke zrušení některých změn, které 

přinesl předchozí zákon. Jednalo se o zrušení změn souvisejících s peněžitou 

pomocí v mateřství a vyrovnávacím příspěvkem v těhotenství a mateřství. 

Ohledně těchto dávek se tedy postupuje podle právních předpisů platných 

do 31. prosince 2009.

                                                
26 Blíže viz BŘESKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L.: Státní sociální podpora. 

Olomouc : ANAG, spol. s. r. o., 2010, s. 8. 

27 Blíže viz TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, s. 150. Autor kapitoly: JUDr. Jana Zemanová.
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3 Mezinárodní a ústavní ochrana žen v těhotenství

a mateřství

3.1 Obecné vymezení

Právo na sociální zabezpečení je jedním ze základních sociálních práv, která stát 

zaručuje svým občanům. Ač je tato oblast práva především národní záležitostí, jsou 

sociální práva taktéž vymezena i v řadě mezinárodních dokumentů. Za stěžejní můžeme 

považovat Všeobecnou deklaraci lidských práv, kde jsou tato práva demonstrativně 

obsažena v článcích 22 - 25. V České republice jsou pak tato práva zakotvena v Listině 

základních práv a svobod, konkrétně v hlavě čtvrté nazvané „Hospodářská, sociální 

a kulturní práva“. Ochrana žen v těhotenství a mateřství je důležitou součástí práva 

sociálního zabezpečení nejen z hlediska národních právních řádů jednotlivých států, ale 

i z hlediska ochrany, která je poskytována mezinárodním právem.

3.2 Mezinárodní ochrana žen v těhotenství a mateřství

Mezinárodní právo obsahuje řadu mezinárodních smluv, které jsou tradičním 

institutem uplatňujícím se v rámci koordinace práva sociálního zabezpečení. Mnohé 

z nich se zabývají též ochranou žen v době těhotenství a mateřství. Sociální zabezpečení 

je v oblasti mezinárodního práva upraveno především prostřednictvím bilaterálních 

neboli dvoustranných smluv, které Česká republika uzavřela s řadou jiných států. 

Hlavním smyslem těchto mezinárodních smluv je upravit právní postavení člověka, 

který se z různých důvodů ocitl na rozhraní několika právních řádů. Vzhledem k tomu, 

že dochází stále častěji k přesunům lidí mezi jednotlivými státy a též vlivem neustále se 

prohlubujícího „globalismu“ je důležité tuto otázku řešit především z toho důvodu, 

aby nedocházelo ke krácení práv a nároků ze sociálního zabezpečení migrujících osob. 

Dvoustranné mezinárodní smlouvy, z nichž nejstarší vstoupila v platnost již 

1. července roku 1949,28 jsou, ač stále platné, již z velké části neaplikovatelné. Jedná se 

                                                
28 Jedná se o bilaterální smlouvu s Francií č. 215/1949 Sb., která upravuje mimo jiné i dávky v nemoci

a mateřství a také přídavky na děti.
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o smlouvy mezi Českou republikou a Evropskými státy, pro které již v současné době 

platí koordinační nařízení ES.29 Tyto smlouvy obsahují úpravu dávek v mateřství, 

přídavků na děti, porodného nebo rodinných dávek.

Dalším typem mezinárodních smluv jsou mnohostranné mezinárodní smlouvy, 

které jsou především výsledkem činnosti mezinárodních organizací. Mezi nejdůležitější 

smlouvy, které se dotýkají ochrany žen v těhotenství a mateřství patří úmluvy

Mezinárodní organizace práce (dále jen MOP), což je specializovaná instituce 

Organizace spojených národů. Jedná se například o:

 Úmluvu MOP č. 183/2000 o ochraně mateřství.

Tato úmluva pro Českou republiku nemá zásadní význam, neboť jí, stejně jako 

mnohými dalšími státy, nebyla přijata. Ale z hlediska mezinárodního práva 

považuji za důležité ji alespoň okrajově zmínit. 

Úmluva se vztahuje na všechny zaměstnané ženy a upravuje otázku ochrany

zdraví pracujících těhotných nebo kojících žen. Zaobírá se též mateřskou 

dovolenou, kde stanoví, že žena má právo na mateřskou dovolenou alespoň 

po dobu 14 týdnů (z toho povinně 6 týdnů připadá na období po porodu), 

přičemž konkrétní výši ponechává na samotných státech. Dále upravuje 

podrobně podmínky pro stanovení peněžitých dávek a dávek zdravotní péče, 

které jsou poskytované ženám na mateřské dovolené. Dávky zdravotní péče 

musí zahrnovat prenatální a postnatální péči, péči související s porodem, 

případně i nemocniční péči. Úmluva zakazuje zaměstnavateli ukončit

zaměstnavatelský poměr s těhotnou zaměstnankyní nebo zaměstnankyní 

na mateřské dovolené z důvodu jejího stavu a především zakazuje jakoukoli

diskriminaci. Zabývá se též povinnými přestávkami pro kojící matky.30

 Úmluva MOP č.102/1952 o minimálních normách sociálního zabezpečení.

                                                
29 Nařízení EP a Rady ES č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a Nařízení EP 

a Rady ES č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004.

30 V podrobnostech viz Úmluva MOP č. 183/2000 o ochraně mateřství. Dostupná také z WWW: 

<http://www.cmkos.cz/data/articles/down_1009.pdf>. (Pozn. jedná se o neoficiální pracovní překlad.)
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Tento dokument je u nás publikován pod č. 461/1991 Sb. Úmluva obsahuje 

úpravu jednotlivých tzv. krytých sociálních událostí, mezi které se zahrnuje

i těhotenství, porod a jejich následky. Při těchto událostech je každý členský stát 

zavázán poskytnout péči před porodem, při porodu a po porodu, a to buď 

kvalifikovaným lékařem, nebo diplomovanou zdravotní sestrou. A v případě 

potřeby je povinen zajistit nemocniční péči. Taktéž se úmluva zaobírá rodinnými 

dávkami, které mají sloužit pro zajištění péče o děti. Jedná se buď o pravidelně 

se opakující dávku, která náleží osobě po splnění stanovené čekací doby31 nebo

o dávky záležející v poskytování stravy, ošacení, ubytování nebo prázdninových 

pobytů pro děti, anebo o kombinaci obou uvedených dávek. Důležitou součástí 

úmluvy jsou i články věnující se dávkám v mateřství. Zde se dokument zaobírá 

těhotenstvím, slehnutím a jejich následky. Léčebná péče, v těchto případech 

poskytovaná, se má soustředit na zachování, znovunabytí a zlepšení zdraví 

chráněné ženy a dále na znovunabytí pracovní schopnosti a schopnosti se o sebe 

postarat. Též je ženě přiznána pravidelně se opakující platba z důvodu 

pozastavení výdělku během těhotenství a slehnutí.32

 Úmluva MOP č. 118/1962 o rovném zacházení s cizinci jako s vlastními občany 

v sociálním zabezpečení

Tato úmluva se zaobírá postavením cizinců. Každý signatářský stát má 

povinnost zajistit občanům jiného signatářského státu rovné nakládání podle 

jeho právních předpisů jako s jeho vlastními občany. Toto se týká mimo jiné 

i dávek v mateřství.33

A samozřejmě jsou zde mnohé další mnohostranné dokumenty přijaté různými 

státy v rámci mezinárodního práva, které se dotýkají sociálního zabezpečení, včetně

                                                
31 Podle čl. 43 Úmluvy se čekací dobou rozumí doba, jež může činit buď „tři měsíce příspěvkové nebo 

zaměstnání nebo jeden rok bydliště, podle toho, co je stanoveno.“

32 Blíže viz Úmluva MOP č. 102/1952 o minimálních normách sociálního zabezpečení.

33 Blíže viz Úmluva MOP č. 118/1962 o rovném zacházení s cizinci jako s vlastními občany v sociálním 

zabezpečení.
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tématiky sociálního zabezpečení žen v době těhotenství a mateřství. Mezi nejdůležitější 

patří:

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt

o hospodářských, sociálních a kulturních právech, které jsou v České republice 

publikovány ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976.

 Evropská sociální charta přijatá dne 18. října 1961 v Turíně. Články pro naši 

republiku závazné jsou uvedeny pod č. 14/2000 Sb. m. s. 

 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen přijatá 18. prosince 1979 

v New Yorku a publikovaná v českém právním řádu pod č. 62/1987 Sb. z.

 Úmluva o právech dítěte přijatá 20. listopadu 1989 v New Yorku a v České 

republice publikovaná pod č. 104/1991 Sb. z.

3.3 Ústavní ochrana žen v těhotenství a mateřství v ČR – obecně

Základem našeho právního řádu je ústavní právo. Tvoří jej základní zákony státu, 

kterými jsou především ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jde o zákony mající nejvyšší právní sílu, 

s nimiž musí být všechny ostatní zákony v souladu. Případný nesoulad je řešen na poli 

ústavního soudnictví, které na toto dohlíží. Ústavní právo obsahuje normy upravující 

základní vztahy ve státě, rozdělení pravomocí mezi státní orgány, vztahy mezi občany 

a státem a základní práva a povinnosti občanů.

Jak jsem již výše naznačila, ústavní právo je východiskem pro všechna další 

právní odvětví, tedy i pro odvětví práva sociálního zabezpečení. Můžeme říct, 

že představuje jakési meze základních občanských sociálních práv a normy práva

sociálního zabezpečení pak jednotlivá práva blíže specifikují a konkretizují. Důležitý 

význam má v tomto kontextu usnesení předsednictva České národní rady 

č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku České republiky (dále také Listina), které zakotvuje základní práva a svobody. 

Obsahuje obecná ustanovení v hlavě první v článcích 1 až 4, které pak provázejí celý 

následující text Listiny. Podle článku 1 jsou lidé „svobodní a rovní v důstojnosti 
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i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné 

a nezrušitelné.“34 Listina zakazuje diskriminaci, stanoví, že základní práva a svobody 

náleží všem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, původ, víru a další podobné znaky. 

Po úvodní první hlavě následují další části, které obsahují bližší vymezení jednotlivých 

základních práv a svobod. Pro právo sociálního zabezpečení má nejdůležitější význam 

hlava čtvrtá Listiny, která nese název hospodářská, sociální a kulturní práva a je 

upravena v článcích 26 až 35. V rámci ochrany žen v těhotenství a mateřství jde 

o článek 29, kde je okrajově zakotvena ochrana zdraví žen při práci a právo na zvláštní 

pracovní podmínky. A pak především o článek 32, který stanoví, že rodičovství a rodina 

jsou pod ochranou zákona, dále zaručuje zvláštní ochranu dětí a mladistvých, zvláštní 

péči těhotných žen, jejich ochranu v pracovních vztazích a odpovídající pracovní 

podmínky. Děti narozené v manželství staví naroveň dětem narozeným mimo 

manželství, hlavně co se jejich práv týče. Zaměřuje se i na péči o děti a jejich výchovu, 

která je právem rodičů a zároveň i právem dětí. A dále zakotvuje právo rodičů 

pečujících o děti na pomoc od státu, přičemž, jak už je nastíněno výše, podrobnosti 

stanoví zákon.35

Všechna práva zakotvená v Listině základních práv a svobod je možné omezit 

či jiným způsobem pozměnit pouze na základě zákona. Co se týče bližší konkretizace 

práv stanovených v hlavě čtvrté, mají výsostné postavení normy práva sociálního 

zabezpečení.

                                                
34 Článek 1 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

35 Blíže viz usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.



28

4 Současná platná právní úprava zabezpečení žen 

v těhotenství a mateřství

Těhotenství a mateřství, potažmo rodičovství, představují důležitá období života 

téměř každého člověka a je proto důležité, aby byly tyto otázky upraveny v rámci 

platného práva. Zabezpečením žen v těhotenství a mateřství se zabývá vícero právních 

předpisů především z oblasti nemocenského pojištění a z oblasti státní sociální podpory. 

Toto odvětví má i své ústavní zakotvení v Listině základních práv a svobod. O této 

otázce jsem se však již zmínila výše, proto bych se nyní chtěla zabývat zákony právě 

z oblastí nemocenského pojištění a státní sociální podpory a jednotlivými dávkami, 

které jsou v rámci nich poskytovány.

4.1 Dávky nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky z něho poskytované slouží pro zabezpečení 

výdělečně činných osob, které důsledkem různých krátkodobých sociálních událostí, 

mezi které se řadí i těhotenství, mateřství a péče o dítě, ztratí svůj předešlý příjem 

z výdělečné činnosti. Počínaje 1. lednem 2009 je tato právní oblast upravena primárně 

zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

(dále též NemPoj), jehož přijetím došlo ke zrušení některých dříve platných právních 

předpisů a zpřehlednění dřívější roztříštěné právní úpravy.36

Nemocenského pojištění se podle tohoto zákona účastní fyzické osoby buď 

dobrovolně, nebo povinně. Mezi osoby povinně účastné na nemocenském pojištění 

zařazujeme především zaměstnance v pracovním poměru a dále například příslušníky37,

                                                
36 Podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o nemocenském pojištění byla jedním z hlavních 

důvodů pro jeho přijetí zastaralost hmotněprávní úpravy a snaha o „zeštíhlení“ systému. Důvodová 

zpráva je dostupná také z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1005&CT1=0>

37 Jedná se o legislativní zkratku pro příslušníky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru 

České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Bezpečnostní 

informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a pro vojáky z povolání podle 

§5, písm. a, čísla 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
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zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti, soudce a další osoby. 

Do skupiny dobrovolně pojištěných osob se řadí zahraniční zaměstnanci a osoby 

samostatně výdělečně činné, kteří podali přihlášku k účasti na nemocenském pojištění. 

Oproti předchozí úpravě jsou z okruhu pojištěných osob napříště vyňati studenti a žáci 

a za určitých podmínek též komandisté komanditní společnosti a společníci a jednatelé 

společnosti s ručením omezeným. 

Co se týče obecných podmínek pro účast na nemocenském pojištění, tyto jsou 

upraveny v § 6 NemPoj. První podmínkou je výkon zaměstnání na území České 

republiky nebo na území jiného státu, pokud zaměstnavatel má sídlo v České republice 

a zaměstnanec pro něj trvale vykonává činnost v jiném státě, ve kterém není povinně 

účasten důchodového pojištění a má jinak trvalý pobyt v České republice případně 

v jiném členském státě Evropské unie. Druhá podmínka stanoví potřebnou dobu trvání 

zaměstnání alespoň 15 kalendářních dní, ovšem za určitých okolností je možná účast 

na nemocenském pojištění i v případech takzvaných krátkodobých zaměstnání.38

A nakonec třetí podmínka, která zakotvuje minimální výši sjednaného započitatelného 

příjmu za kalendářní měsíc, která je rozhodná pro účast na nemocenském pojištění. 

Důležitá je tedy výše sjednaného příjmu, nikoli příjmu, který zaměstnanec skutečně 

v daném měsíci získal a tato musí být minimálně 2.000,- Kč za kalendářní měsíc. 

Dále jsou zde upraveny i případy zaměstnání malého rozsahu. Při jejich výkonu 

jsou splněny podmínky pro účast na nemocenském pojištění s výjimkou podmínky 

minimální výše započitatelného příjmu, protože částka sjednaná v tomto typu 

zaměstnání je nižší než 2.000,- Kč. Pokud tedy zaměstnanec vykonává zaměstnání 

malého rozsahu, účast na nemocenském pojištění se posuzuje v každém kalendářním 

měsíci samostatně. Což znamená, že v tomto případě je rozhodná výše příjmu nikoli 

sjednaného, ale skutečně dosaženého a zúčtovaného do konce kalendářního měsíce. 

Co se týče vzniku a zániku pojištění můžeme obecně říct, že povinné pojištění 

vzniká dnem nástupu do zaměstnání a zaniká dnem ukončení pracovního poměru, což 

                                                
38 Za krátkodobé zaměstnání považujeme zaměstnání, které netrvalo a ani nemělo trvat po dobu 

minimálně 15 kalendářních dnů.
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nám ukazuje, že účast na nemocenském pojištění se váže na dobu trvání zaměstnání.

Po skončení zaměstnání může nárok na určitou dávku nemocenského pojištění 

vzniknout pouze z důvodu plynutí ochranné lhůty. V případech osob dobrovolně se 

účastnících nemocenského pojištění, platí u zahraničního zaměstnance, že účast 

na nemocenském pojištění vzniká ode dne, který uvedl v přihlášce. Tento den nesmí být 

dřívější než den podání přihlášky. Zánik účasti na nemocenském pojištění se pak váže 

na ukončení zaměstnání v České republice, neplacení pojistného nebo na den uvedený 

v odhlášce z nemocenského pojištění, který opět nesmí být dřívější než den podání 

odhlášky. U osob samostatně výdělečně činných je pak podmínkou účasti na pojištění 

taktéž podání přihlášky. Pojištění této osoby pak zaniká dnem, který tato osoba uvedla 

v odhlášce, ukončením, zánikem oprávnění nebo pozastavením samostatné výdělečné 

činnosti, nezaplacením pojistného, případně dnem, ve kterém osoba nastoupila výkon 

trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

Nově je díky zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, upraven institut přerušení pojištění zaměstnanců. Jedná se 

o případy, kdy zaměstnanec nevykonává práci z důvodu neplaceného volna nepřetržitě 

po dobu alespoň 30 kalendářních dnů a dále případy, kdy je zaměstnanec na rodičovské 

dovolené mimo období, kdy pobírá peněžitou pomoc v mateřství. Hlavním cílem 

zavedení tohoto institutu bylo, aby nemocenské pojištění nadále netrvalo například 

i v době volna u cizinců, které trvá delší dobu a během kterého tyto osoby sice 

nepobývají na území České republiky, ale jsou zde nadále zdravotně pojištěné z důvodu 

trvajícího pracovního poměru. Dříve byla účast na zdravotním pojištění totiž podmíněna 

účastí na nemocenském pojištění. Vlivem zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo „ke změně právní úpravy 

u účasti zaměstnanců na zdravotním pojištění, kdy místo vazby na nemocenské pojištění 

se přešlo na vazbu na zdanitelné příjmy, takže institut přerušení nemocenského pojištění 

tak vlastně ztratil svůj původní význam.“39

                                                
39 PŘIB, J.: Zákon o nemocenském pojištění. Komentář. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2009, s. 36.
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V rámci nemocenského pojištění mohou být poskytnuty čtyři typy dávek. Jsou to

tyto dávky: 

 nemocenské

 peněžitá pomoc v mateřství

 ošetřovné 

 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Pro všechny tyto dávky platí některé společné zásady. Jde o dávky peněžité, 

které se poskytují opakovaně, a aby mohla být dávka poskytnuta a vyplacena, je třeba 

splnit v zákoně stanovené podmínky pro konkrétní typ dávky. 

V případě, že dojde k situaci, kdy je možné z jednoho pojištění současně 

poskytnout výplatu více dávek, uplatní se princip přednosti výplaty peněžité pomoci 

v mateřství před ostatními dávkami.40 Může nastat i situace, kdy dojde k souběhu 

několika nároků na stejnou dávku z důvodu vícero zaměstnání, která zakládají účast 

na nemocenském pojištění. Splnění podmínek pro přiznání dávky se posuzuje v každém 

zaměstnání samostatně, avšak dávka se poskytuje pouze jedna a je vypočítaná 

z jednotlivých příjmů v těchto zaměstnáních. Výjimkou je zde pouze vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství. 

Důležité je zmínit se též o institutu ochranné lhůty, který je upraven 

v § 15 NemPoj. Ochrannou lhůtu můžeme charakterizovat jako zákonem stanovenou 

dobu po skončení zaměstnání, během níž ještě trvá nárok na získání některé dávky. 

Zákon tuto lhůtu upravuje ve vztahu k dávce nemocenského a peněžité pomoci 

v mateřství. Znamená to tedy, že pokud k sociální události dojde během ochranné lhůty, 

čili po skončení zaměstnání, má tento zaměstnanec stejný nárok na dávku jako 

v případě, kdyby zaměstnanecký poměr nadále trval. Tato lhůta plyne samostatně 

z každé pojištěné činnosti. Co se týče její délky, platí, že trvá obecně 7 kalendářních 

dnů od zániku pojištění. To neplatí v případě, že pojištění trvalo kratší dobu, zde pak 

                                                
40 Blíže viz TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, s. 176. Autor kapitoly: JUDr. Jana Zemanová. 
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ochranná lhůta trvá stejný počet dnů, jako trvalo pojištění. V případě žen, jejichž 

pojištění zaniklo během těhotenství, činí ochranná lhůta 180 kalendářních dnů 

od okamžiku, kdy přestaly být pojištěné. Zákon dále specifikuje i případy, kdy ochranná 

lhůta neplyne. Jako příklad bych uvedla zaměstnání malého rozsahu nebo zaměstnání, 

které bylo sjednáno žákem nebo studentem a spadá výlučně do období prázdnin.

Dávky nemocenského pojištění jsou vypláceny okresními správami sociálního 

zabezpečení, příslušnými služebními útvary pokud jde o příslušníky nebo věznicemi 

v případech odsouzených osob. Poskytují se za jednotlivé kalendářní dny. Výše dávky 

se vypočítá „tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem 

kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.“41 Rozhodné období můžeme 

vysvětlit jako období 12 kalendářních měsíců, které předcházelo měsíci, v němž nastala

příslušná sociální událost. Takto vypočtený denní vyměřovací základ se musí dále 

takzvaně zredukovat. K tomu slouží redukční hranice stanovené pro každý rok. Pro rok 

2011 byly redukční hranice stanoveny sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí 

č. 293/2010 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše 

redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011 

takto:

 první redukční hranice má výši 825,- Kč

 druhá redukční hranice má výši 1.237,- Kč

 třetí redukční hranice má výši 2.474,- Kč

Oproti redukčním hranicím stanoveným v minulém roce se jejich výše mírně 

zvedla, což se samozřejmě následně projeví i ve výši poskytnutých dávek. Na základě 

těchto redukčních hranic se pak vypočítá konkrétní výše dávky a to tak, že v případě 

peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se 

z denního vyměřovacího základu do částky první redukční hranice započítá 100 procent 

(v případě nemocenského a ošetřovného se započítává pouze 90 procent). Z částky, 

která přesahuje první redukční hranici, ale nedosahuje částky druhé redukční hranice,

                                                
41 Ustanovení § 18, odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů.
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se započítá 60 procent. A z částky přesahující druhou redukční hranici, ale nedosahující 

třetí redukční hranice, se započítá 30 procent. K případné ještě vyšší částce, která 

by přesahovala i třetí redukční hranici, se dále nepřihlíží.

Pro účely své práce se budu dále podrobněji zabývat peněžitou pomocí 

v mateřství a vyrovnávacím příspěvkem v těhotenství a mateřství. Malou zmínku věnuji 

i dávce ošetřovného, ač primárně se zabezpečením žen v těhotenství a mateřství 

nesouvisí.

4.1.1 Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství je obligatorní peněžitou dávkou poskytovanou 

v rámci systému nemocenského pojištění. Je určena pojištěnce případně „pojištěnci 

v době pokročilého těhotenství a po porodu v souvislosti s péčí o narozené dítě.“42 Tuto 

dávku je tedy možné poskytnou nejen ženě, která dítě porodila, ale též osobě, a to jak 

ženě, tak muži, která dítě převzala do péče a stará se o něj. Okruh osob, které na tuto 

dávku mají nárok, je tedy celkem široký a níže ho dále upřesňuji. Dávka je upravena 

v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

v § 32 a následující.

Podmínkou pro získání peněžité pomoci v mateřství je v prvé řadě účast 

na nemocenském pojištění v den, od kterého je pak dávka přiznána, případně musí tento 

den plynout ochranná lhůta. Zároveň je nutné, aby v předchozích dvou letech 

před poskytnutím dávky osoba, které je dávka určena, byla účastna nemocenského 

pojištění alespoň 270 kalendářních dnů. Tato doba se nazývá čekací doba a není nutné, 

aby byla splněna souvisle, protože doby pojištění je možné sčítat. Vzhledem k možnosti 

poskytnutí této dávky i osobě samostatně výdělečně činné, případně zahraničnímu 

zaměstnanci na základě dobrovolného pojištění, je pro ně stanovena navíc ještě jedna 

podmínka. Touto podmínkou je účast na nemocenském pojištění v posledním roce před 

poskytnutím dávky po dobu minimálně 180 kalendářních dnů. Ochranná lhůta v případě 

žen, jejichž zaměstnání skončilo v době, kdy byly těhotné, trvá po stejnou dobu, 

                                                
42 TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, s. 168. Autor kapitoly: JUDr. Jana Zemanová.
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po kterou trvalo jejich poslední zaměstnání, nejdéle však po dobu 180 kalendářních dnů.

Jako další podmínku pro poskytnutí dávky můžeme stanovit samotný porod nebo 

převzetí dítěte do trvalé péče. V případě potratu peněžitá pomoc v mateřství nenáleží.

Zákon dále vypočítává dny, které se započítávají do doby účasti na pojištění 

z důvodu nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Patří sem období studií, která jsou 

považována za přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, 

v případě, že počátek šestého týdne před plánovaným porodem nebo den převzetí dítěte 

nastane v období 270 dnů od úspěšného ukončení studia. Jinak se období studia 

nezapočítává. Taktéž se započítává doba, po kterou byl pobírán invalidní důchod 

náležející invalidovi třetího stupně v případě, že mu byl odňat a poté vznikla nebo dále 

trvala pojištěná činnost. Přerušení pojištění například z důvodu rodičovské dovolené se 

započítává též.

Naopak se do období 270 dnů povinné účasti na nemocenském pojištění 

nezahrnuje například doba, po kterou byla dotyčná osoba v evidenci uchazečů

o zaměstnání nebo ostatní doby studia, než výše popsané.

Okruh osob, které mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, je vcelku široký.

Tato dávka může v zákonem stanovených případech náležet jak ženě, tak muži. Patří 

sem těhotná pojištěnka, avšak nejdříve od počátku osmého týdne před porodem 

a pojištěnka, která dítě porodila. Dále pojištěnec, který na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu převzal dítě do péče nahrazující rodičovskou péči. Tímto orgánem 

může být soud nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí. V případě smrti matky dítěte 

pak pojištěnec pečující o dítě. Taktéž se sem řadí pojištěnec - otec dítěte nebo manžel 

matky dítěte, pokud se sama matka o dítě nemůže nebo nesmí starat z důvodu vážného 

zdravotního stavu, pro který je v pracovní neschopnosti a nebyl jí přiznán nárok 

na peněžitou pomoc v mateřství. A v neposlední řadě sem patří pojištěnec – otec dítěte 

nebo manžel matky dítěte, který o dítě pečuje na základě písemné dohody, kterou 

s matkou uzavřel. 
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Tato dohoda v podstatě umožňuje střídání se v péči o dítě. Vychází se 

z prioritního práva matky na péči, avšak pokud ona dá souhlas, je možné, aby péči 

o dítě převzal jeho otec nebo manžel matky. Zároveň zákon stanoví podmínky pro 

sepsání dohody. Může být uzavřena prakticky kdykoli, ale s účinností nejdříve 

po uplynutí plných 6 týdnů po porodu a vyžaduje se úředně potvrzený podpis matky.

Dohoda tedy vyjadřuje souhlas matky dítěte s tím, že o dítě bude pečovat jeho otec,

případně její manžel. Podmínky, které musí být splněny pro nárok na dávku, sama 

matka dítěte splňovat nemusí, ovšem muž, se kterým je dohoda sepisována, tyto 

podmínky splňovat musí, neboť je to právě on, kdo bude dávku nárokovat. Poté tedy

žena přestává mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která je ode dne převzetí péče 

o dítě poskytována muži. Co se týče podoby samotné dohody, tato není v zákoně 

upravena. V případě náležitostí, které musí obsahovat dohoda obsahovat, se jedná

především o označení všech dotčených osob, datum převzetí do péče a datum narození 

dítěte. Vhodné by též bylo, aby byl z dohody patrný souhlas nejen matky dítěte, ale 

i samotného pojištěnce, který výchovu dítěte přebírá, ale není to nutnou podmínkou.

Řádně sepsanou dohodu pak pojištěnec přiloží k žádosti o výplatu dávky43. Dohodu je 

možné kdykoli zrušit a poté případně opětovně uzavřít. Četnost střídání není omezena. 

Při následných střídáních se splnění podmínek pro nárok na dávku znovu nezjišťuje, 

ani se nově nevypočítává výše dávky a vychází se z předchozích zjištění.

Počátek podpůrčí doby neboli doby, kdy je dávka poskytována, může v případě 

těhotné pojištěnky nastat nejdříve počátkem osmého týdne před plánovaným dnem 

porodu. V případě, že dávka je nárokována osobou, která dítě přebírá do trvalé péče, 

pak platí, že podpůrčí doba může nastat teprve právní mocí rozhodnutí státního orgánu 

o tomto převzetí. Okamžiku, kdy je zahájeno samotné pobírání dávky, se říká nástup 

na peněžitou pomoc v mateřství. V souvislosti s odvětvím pracovního práva má žena 

rovněž právo nastoupit na mateřskou dovolenou. Nutno podotknout, že „od 1. ledna 

2009 není již žádná vazba mezi mateřskou dovolenou a poskytováním peněžité pomoci 

v mateřství.“44 Okamžik nástupu na peněžitou pomoc v mateřství je určen samotnou 

                                                
43 Jedná se o „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“.

44 ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J.: Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady. 2. vydání. 

Olomouc : ANAG, spol. s. r. o., 2008, s. 85. 
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pojištěnkou a zpravidla nastává v období od počátku osmého týdne do počátku šestého 

týdne před plánovaným datem porodu. V případě, že jej pojištěnka sama neurčila, 

nastane okamžikem počátku šestého týdne před plánovaným datem porodu. Může dojít 

i k situaci, že porod nastane ještě dříve než počátkem osmého týdne před plánovaným 

datem, pak je nástup na peněžitou pomoc v mateřství datován tímto dnem. Pokud se 

však jedná o převzetí dítěte do péče, pak nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává 

dnem samotného převzetí dítěte. V případě možného opakovaného převzetí do péče,

se za tento den považuje den, kdy bylo dítě převzato poprvé.

Co se týče samotné délky podpůrčí doby, ta je stanovena separátně pro matku 

dítěte a pro ostatní pojištěnce a nezohledňuje fakt možné osamělosti osoby pečující 

o dítě. Podpůrčí doba trvá:

 28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila

 37 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí

 22 týdnů u pojištěnce, který o dítě pečuje

 31 týdnů u pojištěnce, který pečuje zároveň o dvě nebo více dětí

V případě, že o dítě pečuje jeho otec nebo manžel matky na základě dohody 

nebo z důvodu vážného zdravotního stavu ženy, pro který ona sama nesmí nebo nemůže 

o dítě pečovat, platí, že do podpůrčí doby se započítává doba, po kterou byla dávka 

vyplácena matce dítěte s výjimkou období od porodu, do konce šestého týdne 

po porodu. V případě, že dojde k opětovnému převzetí péče o dítě matkou, započítává 

se dále doba, po kterou byla dávka poskytována otci dítěte, případně jejímu manželovi. 

Podpůrčí doba pro poskytování peněžité pomoci v mateřství končí uplynutím 

stanovené doby, nejdéle však může být v případě péče o dítě matkou, otcem nebo 

manželem matky poskytována do konce jednoho roku po porodu. A v případě převzetí 

dítěte do péče končí podpůrčí doba pro poskytování příspěvku nejpozději uplynutím 

7 let a 31 týdnů věku dítěte. 

Pro plynutí doby poskytování peněžité pomoci v mateřství platí ještě některá 

další specifika. V případě pojištěnky, která dítě porodila, musí podpůrčí doba trvat 
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alespoň po dobu 14 týdnů a zároveň nesmí skončit dříve než uplynutím 6. týdne

po porodu. V případě úmrtí dítěte před uplynutím podpůrčí doby, skončí tato doba 

uplynutím 2 týdnů od smrti dítěte, nebo dříve v případě uplynutí zákonné maximální 

délky podpůrčí doby.

V rámci poskytování peněžité pomoci v mateřství může někdy dojít k přerušení 

výplaty dávky, kdy se dávka začne opětovně vyplácet až po opadnutí překážky, která 

přerušení způsobila. Dávka se matce dítěte nevyplácí za dobu, během které má na tuto 

dávku nárok pojištěnec na základě dohody mezi nimi sepsané. Dále se dávka 

neposkytuje pojištěnce, která o narozené dítě nepečuje a dítě je v ústavní péči nebo 

v péči nahrazující rodičovskou péči. A také nepřísluší pojištěnci, pokud bylo dítě 

v ústavní péči nikoli ze zdravotních důvodů. V době, kdy dítě bylo v ústavní 

zdravotnické péči a pojištěnec během této doby opět pracoval nebo byl samostatně 

výdělečně činný, peněžitá pomoc v mateřství mu též nepřísluší. Podpůrčí doba se zde 

přerušuje a začíná znovu běžet po odpadnutí zmíněné překážky, přičemž se prodlužuje 

o dobu, po kterou nebyla dávka vyplácena. Stejně se postupuje i v případech dočasné 

pracovní neschopnosti samotného pojištěnce, pokud z tohoto důvodu bylo dítě v péči 

jiné osoby.

Samotná výše peněžité pomoci v mateřství představuje 70 procent denního 

vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ je případně nejprve

ještě redukován pomocí stanovených redukčních hranic.

Proto, aby mohla těhotná pojištěnka nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství,

je třeba, aby řádně vyplnila a předala zaměstnavateli stanovený tiskopis. Jedná se 

o „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“. Tento tiskopis jí vydá její gynekolog. 

Pro pobírání peněžité pomoci v mateřství z důvodu převzetí dítěte do péče se vyžaduje 

tiskopis obdobný. Zde se jedná o „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí 

dítěte“. Zaměstnavatel pak doplní další potřebné informace a postoupí to vše příslušné 

okresní správě sociálního zabezpečení. V případě osoby samostatně výdělečně činné 

nebo zahraničního zaměstnance, tito předávají žádost rovnou příslušné okresní správě 
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sociálního zabezpečení s uvedením data posledního výkonu výdělečné činnosti před 

nástupem na peněžitou pomoc v mateřství.

V neposlední řadě upravuje zákon v § 67 i povinnosti ošetřujícího lékaře 

za účelem poskytování peněžité pomoci v mateřství. Lékař je především povinen řádně 

posoudit zdravotní stav těhotné pojištěnky, určit a na výše uvedeném tiskopise potvrdit 

očekávaný den porodu, nebo v tiskopise označit případně již konkrétní den porodu, 

pokud pojištěnka nepobírala dávku ještě před porodem. A v případě závažného 

onemocnění, pro které se pojištěnka nemůže nebo nesmí starat o dítě, je povinen 

na stanoveném tiskopise potvrdit i tuto okolnost.

Může též nastat případ, kdy pojištěnka doloží na základě potvrzení orgánu 

nemocenského pojištění, že nemá nárok na dávku peněžité pomoci v mateřství z žádné 

pojištěné činnosti od počátku šestého týdne před plánovaným dnem porodu. Toto zákon 

upravuje v § 57, odst. 1, písm. f. V této situaci pak ošetřující lékař rozhodne o vzniku 

dočasné pracovní neschopnosti ode dne, kdy rozhodující okolnost zjistil. Dočasnou 

pracovní neschopnost poté lékař ukončí uplynutím šestého týdne po porodu, pokud není 

pojištěnka nadále práce neschopna z jiných důvodů.

4.1.2 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství upravuje podrobně 

zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

konkrétně v § 42 a následující. Jedná se o dávku nemocenského pojištění, která je 

vyplácena ženám, které byly v rámci svého zaměstnání z důvodu těhotenství, mateřství

nebo kojení převedeny na jinou práci, kde však dosahují nižšího výdělku.

Zaměstnaná žena je dočasně převedena na jinou práci v případech, že doposud 

vykonávala práci, která je těhotným ženám, kojícím ženám nebo ženám do konce 

devátého měsíce po porodu zakázána na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 

č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným 

ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, 

a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy 



39

na povolání. Tyto zaměstnankyně můžou být převedeny též v případě, že vykonávají

práci, kterou by podle lékařské dokumentace vykonávat neměly, neboť je pro jejich

těhotenství, mateřství, případně kojení, ohrožující. Na jiné služební místo musí být 

za těchto podmínek převedena i příslušnice, která je těhotná, kojí nebo je v období 

do konce devátého měsíce po porodu. A v neposlední řadě je vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství poskytován i těhotným ženám - umělkyním, které z důvodu 

svého stavu nemůžou veřejně vystupovat a jsou proto převedeny na jinou práci. 

Za převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo zákon považuje též 

změnu některých pracovních podmínek. Jako příklad bych chtěla uvést: snížení

množství práce, která je na ženě vyžadována, snížení pracovního tempa, převedení ženy 

na jiné pracoviště, zproštění práce v noci.

Jak již bylo výše uvedeno, podmínky pro získání vyrovnávacího příspěvku 

v těhotenství a mateřství jsou následující. Hlavním předpokladem je, že žena byla 

z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení dočasně převedena na jinou práci 

či ustanovena na jiné služební místo. A dále, že v této nové pracovní pozici dosahuje 

bez svého zavinění nižšího výdělku. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

tak představuje určitou kompenzaci. Samozřejmou podmínkou je také to, že je účastna 

v systému nemocenského pojištění.

Nikoli každá zaměstnaná žena má právo na tuto dávku. Nárok nepřísluší 

například zaměstnankyni, která pracuje na základě dohody o pracovní činnosti či ženě 

pracující v rámci výkonu trestu odnětí svobody, dále žákyním a studentkám pracujícím 

pouze v období prázdnin anebo zahraniční zaměstnankyni. Vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství nepřísluší též osobě samostatně výdělečně činné.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje za jednotlivé 

kalendářní dny, během kterých byla zaměstnankyně převedena na jinou práci 

a dosahovala tak nižších výdělků. Můžeme tedy říct, že podpůrčí doba, po kterou je 

příspěvek poskytován, je, až na vyloučené dny, shodná s obdobím, ve kterém převedení 

trvalo. Doba, po kterou je příspěvek poskytován u těhotné zaměstnankyně, končí 
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nejpozději 6 týdnů před plánovaným porodem, v případě vyrovnávacího příspěvku 

z důvodu mateřství se vyplácí do konce devátého měsíce po porodu a u kojících žen se 

příspěvek poskytuje po dobu kojení. Tato doba kojení, však není v zákoně blíže 

specifikována.

Zákon vyjmenovává i dny, za které se dávka neposkytuje. Řadí se sem například

kalendářní dny, kdy byla zaměstnankyně nebo příslušnice v dočasné pracovní

neschopnosti nebo v karanténě, dále dny, kdy pobírala dávku ošetřovného a nově též 

dny, ve kterých se účastnila stávky. Za dny, kdy byla na mateřské nebo rodičovské 

dovolené, dávka rovněž nepřísluší.

Co se týče výše příspěvku, ten se stanoví jako rozdíl mezi denním vyměřovacím 

základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci nebo ustanovení 

příslušnice na jiné služební místo a průměrem jejich započitatelných příjmů 

připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto 

převedení nebo ustanovení.45 Důležité je stanovit průměr započitatelných příjmů, který 

se vypočítá jako podíl mezi příjmem získaným v určitém kalendářním měsíci a počtem 

dnů, které na tento kalendářní měsíc připadají. Mezi tyto dny se nezapočítají dny, které 

jsou pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství vyloučené.

Výsledná částka se pak v případě potřeby redukuje na základě již zmíněných 

redukčních hranic a vzniká tak konkrétní výše dávky, která ženě náleží.

Pro uplatnění dávky předá zaměstnankyně svému zaměstnavateli řádně vyplněný 

stanovený tiskopis46, který vydává a potvrzuje její ošetřující lékař – gynekolog. Ten 

v něm musí stanovit předpokládaný den porodu. V případě, že žena vykonává práci, 

která je v jejím případě zakázaná nebo podle rozhodnutí lékaře, které je v žádosti

obsaženo, pro ni není vhodná, předá žádost zaměstnavateli a ten k ní musí připojit další

tiskopis, ve kterém je povinen uvést pro něj stanovené údaje. Jedná se zejména o ty

údaje, které jsou potřebné pro výpočet správné výše vyrovnávacího příspěvku. Žádanku 

                                                
45 Ustanovení § 44, odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů.

46 Jedná se o „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“.
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spolu s tiskopisem pak zaměstnavatel neprodleně postoupí příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení, která má na starosti výplatu samotných dávek.

V případě vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství nacházíme velkou 

spojitost práva sociálního zabezpečení a práva pracovního. Zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje některé instituty blízké nebo 

související se zabezpečením žen v těhotenství a mateřství. V souvislosti s vyrovnávacím 

příspěvkem pak obsahuje úpravu převedení těhotných žen, kojících žen nebo 

žen – matek do konce devátého měsíce po porodu na jinou práci. Tato otázka je v mé 

diplomové práci podrobněji upravena v páté kapitole, na kterou tímto odkazuji.

4.1.3 Ošetřovné

Alespoň okrajově bych se ráda zmínila i o dávce nemocenského 

pojištění, která se nazývá ošetřovné. Dávka je upravena v části třetí, hlavě páté 

zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

v § 39 až 41. Je dávkou nemocenského pojištění, což vyžaduje i povinnou účast v tomto 

systému. Jak již samotný název napovídá, jedná se o dávku, která je poskytována pouze 

zaměstnancům, nikoli tedy osobám samostatně výdělečně činným, kteří dočasně 

nemohou chodit do zaměstnání z důvodu ošetřování nemocného či zraněného dítěte 

mladšího 10 let, ošetřování jiného člena domácnosti, jehož špatný zdravotní stav 

vyžaduje péči a dále z důvodu péče o dítě ve věku do deseti let, jehož školské či jiné 

zařízení, které obvykle navštěvuje je dočasně uzavřeno. Ošetřovné se poskytuje také 

v případě, že osoba, která o dítě jinak pečuje, tak dočasně činit nemůže. Jako příklad 

můžeme uvést chůvu dítěte, která onemocněla nebo utrpěla úraz a nemůže se proto 

o dítě starat. Nelze opomenout ani případ, kdy dávka je poskytovaná osobě, pečující 

o členku domácnosti, která porodila a jejíž zdravotní stav, v době bezprostředně 

po porodu, vyžaduje nezbytnou péči. 

Podmínku pro nárok na dávku ošetřovného upravuje § 39, odst. 2 NemPoj. Platí, 

že zaměstnanec a osoba, o níž je nutné se postarat, spolu musí žít ve společné 

domácnosti. Toto ovšem neplatí v případě pobírání dávky z důvodu ošetřování nebo 

péče o dítě rodičem. V případě rozvodu rodičů a svěření dítěte do společné nebo 
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střídavé výchovy obou, se za domácnost pro tento účel považuje domácnost každého 

z rodičů.

Od 1. ledna 2011 se dávka vyplácí již od 1. kalendářního dne, nejdéle po dobu 

9 kalendářních dnů, bezprostředně následujících. V případě, že se jedná o osamělého 

rodiče pečujícího o dítě, které ještě neskončilo povinnou školní docházku a je ve věku 

do šestnácti let, poskytuje se ošetřovné nejdéle po dobu 16 kalendářních dnů. Dávka se 

poskytuje od vzniku sociální události. Výše ošetřovného činí 60 procent redukovaného 

denního základu za každý kalendářní den.

Nárok na dávku má vždy pouze jedna oprávněná osoba. Zákon nově umožňuje 

se v ošetřování vystřídat. V rámci téhož případu ošetřování ale pouze jednou. Podle 

důvodové zprávy k zákonu o nemocenském pojištění se možnost vystřídání zavedla 

proto, aby si oprávněné osoby mohly rozdělit potřebu ošetřování a zároveň plnit, 

alespoň částečně, zaměstnanecké povinnosti.47 Podle mého názoru je příležitost se 

vystřídat velmi pozitivní. Zároveň mi ošetřování jen jednou oprávněnou osobou přijde 

dostačující, neboť se domnívám, že by v opačném případě bylo tohoto institutu 

zneužíváno. V případě vystřídání získají obě oprávněné osoby dohromady pouze jednu 

dávku.

Vyloučeno je také současné pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo 

rodičovského příspěvku jedním rodičem a pobírání ošetřovného druhým rodičem 

ve vztahu k témuž dítěti. Toto ovšem neplatí v případě, že osoba, která o dítě obvykle 

pečuje tak dočasně činit nemůže.

Co se týče žádosti o ošetřovné48, tuto vystavuje přímo ošetřující lékař pacienta, 

čili osoby, o kterou je nutné dočasně pečovat. V případě nutnosti postarat se o dítě 

z důvodu uzavření zařízení, které jinak navštěvuje, vystaví žádost přímo toto zařízení.

                                                
47 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o nemocenském pojištění je dostupná také z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1005&CT1=0>

48 Tiskopisů v případě nároku na dávku ošetřovného je více. Jedná se například o „Žádost o ošetřovné 

při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení nebo školy“ a další.
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4.2 Dávky státní sociální podpory

Pojem státní sociální podpory můžeme chápat jako určitou solidaritu mezi 

různými skupinami občanů, která napomáhá překonat nepříznivé vlivy některých 

sociálních událostí. Princip solidarity je v rámci systému státní sociální podpory chápán 

především ve dvou směrech. Směrem od rodin bezdětných k rodinám s dětmi a od rodin 

s vyššími příjmy k rodinám s příjmy nižšími. Pomoc ostatních a dávky z tohoto systému 

poskytované se pak obrací především k rodinám s nezaopatřenými dětmi. V případě, 

že v rodině dojde současně k více nepříznivým sociálním událostem je možné, 

po splnění zákonných podmínek, aby bylo vyplaceno více dávek státní sociální podpory 

současně.

Systém státní sociální podpory chápe rodinu jako soužití rodičů 

a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti.49 Rodinou může být buď oprávněná 

osoba a jiné osoby společně s ní posuzované, nebo i sama oprávněná osoba, pokud tyto 

jiné osoby nejsou. Mezi společně posuzované osoby řadíme, jak je již zmíněno výše, 

nezaopatřené děti, jejich rodiče nebo osoby, které dítě převzaly do péče, dále sem patří 

manželé, partneři50, druh a družka, a další. V případě rozvodu rodičů nezaopatřeného 

dítěte je společně posuzovanou osobou rodič, se kterým dítě žije.

Nezaopatřeným dítětem je vždy dítě do skončení povinné školní docházky. 

Může jím být i dítě ve věku do 26 let, v případě soustavné přípravy na budoucí 

povolání. Dále dítě, které se z důvodu nemoci či úrazu nemůže soustavně připravovat 

na budoucí povolání nebo dítě, které nemůže vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. V neposlední řadě sem řadíme i dítě ve věku 

do 18 let zapsané na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Systém státní sociální podpory upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále též StScPod). „Zákon je komplexní 

úpravou, která zahrnuje jak věcnou úpravu podmínek nároku na dávky státní sociální 

                                                
49 MACELA, Miloslav. Integrovaný portál MPSV : Sociální tématika [online]. 1. 4. 2011 

[cit. 2011-04-02]. Obecné informace. Dostupné z WWW: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/obecne>.

50 Blíže viz zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů.
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podpory a jejich výplatu, tak i organizaci a řízení.“51 Zákon tak „vytváří jednu 

ze základních forem zajištění osob při stanovených sociálních událostech“.52 V rámci 

tohoto systému je poskytována řada rozličných dávek, která slouží k zabezpečení 

různorodých sociálních událostí. Poskytují se tyto dávky: přídavek na dítě, příspěvek 

na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, a pohřebné.53

Dávky jsou poskytovány ze státního rozpočtu a znamenají tedy plnou účast státu na 

nákladech a potřebách dětí a rodin. Stát poskytuje nejen dávky samotné, ale hradí 

i veškeré další náklady, které vznikají v souvislosti s řízením o jejich poskytnutí.

Nelze nezmínit jednu důležitou novelu StScPod. V souvislosti s úspornými 

opatřeními byl 12. listopadu 2010 přijat zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce 

a sociálních věcí. V části čtvrté se tento zákon zabývá změnami StScPod, které 

se odrážejí v aktuálním znění předpisu. Nutno ovšem podotknout, že Ústavní soud

na návrh skupiny poslanců, zastoupené Mgr. Bohuslavem Sobotkou, rozhodl 

dne 1. března 2011 nálezem sp.zn. Pl. ÚS 55/10 o zrušení tohoto zákona uplynutím 

dne 31. prosince 2011.

Dávky poskytované ze systému státní sociální podpory můžeme dělit 

na takzvané dávky testované a netestované. Testované dávky jsou ty, které závisí 

na výši příjmu rodiny. Mezi ně řadíme přídavky na dítě, příspěvek na bydlení a nově též 

porodné. Pozitivním hlediskem tohoto typu dávek je fakt, že jsou poskytovány pouze 

                                                
51 ZEMANOVÁ, J., BURDOVÁ, E.: Zákon o státní sociální podpoře a některé otázky jeho provádění. 

Právo a zaměstnání. 1995, č. 7, s. 2.

52 ZEMANOVÁ, J., BURDOVÁ, E.: Zákon o státní sociální podpoře a některé otázky jeho provádění. 

Právo a zaměstnání. 1995, č. 7, s. 2.

53 Nadále se poskytuje i sociální příplatek, který byl zrušen, v souvislosti s přijetím 

zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními 

v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Dávka se poskytuje pouze rodiči, který pečuje alespoň 

o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené, nebo 

dlouhodobě těžce zdravotně postižené a dále také v případě, pokud je alespoň jeden z rodičů, kteří pečují 

o nezaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižený, nebo je nezaopatřeným dítětem, které je 

dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné. Sociální příplatek pak náleží i po 31. 

prosinci 2010 podle právní úpravy, která platila před 1. lednem 2011, avšak nejdéle do 31. prosince 2012.
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těm, kteří je skutečně potřebují. Na druhou stranu je jejich přiznání spojeno s časovou, 

administrativní i finanční náročností a v některých případech i s obtížemi, co se týče 

zjištění skutečné výše příjmu osoby, jež o dávku žádá. Naopak u dávek netestovaných 

se na výši příjmu nehledí a jsou tedy poskytovány každému bez ohledu na ni v případě, 

že se dostane do zákonem předpokládané sociální situace. Sem zařazujeme rodičovský 

příspěvek, dávky pěstounské péče a pohřebné.

Nárok na tento druh dávek mají pouze fyzické osoby. Především občané České 

republiky a osoby, které s nimi sdílí společnou domácnost, za podmínky, že jsou 

v České republice hlášeni k trvalému pobytu. Nárok mají též, po splnění daných 

podmínek, občané Evropské unie, případně i cizinci s trvalým pobytem na území České 

republiky dnem uplynutí 365 dnů od přihlášení. Zákon dále upravuje i některé zvláštní 

okruhy osob, které, ač nemají na území České republiky hlášen trvalý pobyt, mají právo 

na výplatu dávek státní sociální podpory.

Mezi podmínky pro nárok na dávky státní sociální podpory patří tedy trvalý 

pobyt žadatele na území České republiky. V případě žádosti o testovanou dávku, tedy

dávku závisející na výši příjmů rodiny, je potřeba, aby podmínku trvalého pobytu 

splňovaly všechny osoby, které jsou posuzované spolu s žadatelem. Další podmínkou je 

výše příjmu v rozhodném období a v případě některých dávek je podmínkou také 

nezaopatřenost dítěte.

Co se týče výše rozhodného příjmu, který je potřebný pro získání testované 

dávky, tento je upraven v § 4 StScPod. Zákon zde uvádí, že rozhodný příjem

„se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období. 

Měsíční průměr příjmů rodiny se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů 

příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných.“54 Další paragraf zákona je 

pak věnován různým skupinám příjmů, které jsou důležité pro stanovení výše příjmu 

rozhodného. Jde o výčet taxativní. Řadí se sem především příjmy, které podléhají dani 

z příjmů fyzických osob podle zvláštního zákona a nejsou od daně osvobozeny jako 

například příjmy ze závislé činnosti, z podnikání, z pronájmu a další. Taktéž sem patří 

                                                
54 Ustanovení § 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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příjmy, které jsou naopak na základě zvláštního zákona od daně z příjmů osvobozeny. 

Sem můžeme zařadit třeba náhradu mzdy nebo platu po dobu prvních 14 dnů dočasné 

pracovní neschopnosti nebo karantény a další. A dále sem patří dávky nemocenského 

pojištění, dávky důchodového pojištění, rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek 

na dítě, přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení a jiné. Platí, že každý 

z příjmů se do rozhodného příjmu započítává samostatně a započítávají se pouze čisté 

příjmy po odečtení daně z příjmů, pojistného a dalších plateb. Pro zjištění výše 

rozhodného příjmu jsou důležité pouze příjmy, k majetkové situaci žadatele se 

nepřihlíží. Rozhodné příjmy se zjišťují u všech osob, které jsou posuzovány společně 

s oprávněnou osobou jako rodina.

Dále je důležité upřesnit pojem rozhodného období pro účely získání dávky 

státní sociální podpory. V případě přídavku na dítě se za rozhodné období považuje 

„kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období

od 1. října do 30. září následujícího kalendářního roku, v němž před počátkem 

uvedeného období je třeba podle § 51 prokázat rozhodný příjem.“55 U příspěvku 

na bydlení se za rozhodné období považuje „období kalendářního čtvrtletí 

předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, 

popřípadě nárok na dávku uplatňuje.“56 A v případě porodného je rozhodným obdobím 

„kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) 

narodilo.“57

Základem pro stanovení nároku na dávku a pro výpočet vlastní výše 

jednotlivých dávek je životní minimum. Tento institut můžeme definovat jako 

minimální hranici výše příjmu pro zajištění základních životních potřeb. V případě, 

když se člověk dostane pod tuto hranici, nastává stav hmotné nouze. Jde tedy o výši 

nezbytných finančních prostředků, které potřebuje domácnost nebo jednotlivec 

                                                
55 Ustanovení § 6, písmena a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů.

56 Ustanovení § 6, písmena b zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů.

57 Ustanovení § 6, písmena b zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů.
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pro zajištění obživy a dalších základních potřeb. Životní minimum je jedním z hlavních 

hledisek při zjišťování nároku na dávky státní sociální podpory a též je 

hlediskem pro určení konkrétní výše dávky. Problematiku blíže vymezuje 

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Jak název napovídá, upravuje zákon vedle životního minima i „existenční minimum jako 

minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy 

a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.“58 Komplexní 

životní minimum se vypočítá jako součet jednotlivých životních minim všech členů 

domácnosti. Výše životního minima činí v případě jednotlivce 3.126,- Kč. Pokud 

v rodině společně žije více osob, je částka odstupňována podle toho, v jakém pořadí 

osoby posuzujeme od 1.600,- Kč do 2.880,- Kč.59 Výše existenčního minima je 

2.020,- Kč a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění 

pozdějších předpisů, vyjmenovává případy, ve kterých existenční minimum nelze 

použít.

O dávkách rozhodují úřady práce, které jsou místně příslušné podle trvalého 

bydliště oprávněné osoby. Stejné úřady pak dávky i vyplácí. Výplata může být 

provedena jednorázově, měsíčně nebo čtvrtletně.

Dávky, kterými se budu dále podrobněji zabývat, jsou významné z hlediska 

těhotenství, mateřství a rodičovství. Jedná se o porodné a rodičovský příspěvek. 

Zmíním se i o dávce přídavku na dítě, která sice není primárně poskytovaná ženám 

v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím, ale může pro rodinu, která má malé dítě, 

znamenat určité finanční přilepšení.

4.2.1 Porodné

Porodné je specifická dávka poskytovaná ze systému státní sociální podpory, 

která je upravená v § 44 – 46 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů. Je dávkou testovanou a jednorázovou. Porodné je určeno 

                                                
58 Ustanovení § 1, odst. 1, zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších 

předpisů.

59 Blíže viz § 2 a § 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších 

předpisů.
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pro rodiny s nízkými příjmy a stát jím tak přispívá na náklady, které přicházejí spolu 

s narozením prvního potomka.

Od 1. ledna 2011, vlivem přijetí zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce 

a sociálních věcí, došlo ke změně podmínek pro nárok na porodné. Především je 

porodné možné získat pouze při narození prvního dítěte, navíc za podmínky, že se 

narodilo živé. Další podmínky pro získání dávky se týkají výše příjmů v rodině. 

Celkový příjem rodiny nesmí v kalendářním čtvrtletí, které předchází narození dítěte, 

přesáhnout 2,4násobek životního minima celé rodiny. Podmínkou je též trvalý pobyt 

oprávněné osoby na území České republiky. Ve výjimečných případech může krajský 

úřad rozhodnout o tom, že podmínku trvalého pobytu odpouští. 

Vzhledem k tomu, že dávka je poskytovaná v souvislosti s porodem prvního

živého dítěte, poskytuje se primárně ženě, která dítě porodila. Někdy však může nastat 

i situace, kdy dávka je poskytnuta jiné osobě. Jedná se především o případ, kdy žena při 

porodu nebo bezprostředně po něm zemřela, ale jinak splnila podmínky pro získání 

dávky, která jí doposud nebyla vyplacena. Pak má nárok otec dítěte. Nárok má též 

osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, za podmínek, že věk 

dítěte nepřesáhl hranici jednoho roku. I tyto osoby ovšem musí splňovat podmínku

maximální výše příjmu rodiny a musí jít o první dítě této osoby, které zakládá nárok 

na porodné.

Tiskopis60, kterým oprávněná osoba žádá o dávku porodného, si může v tištěné 

podobě vyzvednout na příslušném úřadu práce, který vyplněnou žádost také zpětně 

přijímá a rozhoduje o ní. Úřad práce je místně příslušný podle místa trvalého bydliště. 

Výše porodného je stanovena pevnou částkou 13.000,- Kč a poskytuje se pouze 

na první živě narozené dítě. Pokud však dojde k vícečetnému porodu a spolu s prvním 

živě narozeným dítětem se narodí ještě další živě narozené dítě, případně děti, částka 

                                                
60 Jedná se o „Žádost o porodné“.
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porodného se zvyšuje na 19.500,- Kč. Konkrétní případy, kdy je možné dosáhnout na 

dávku porodného, ukazuje následující tabulka.

Stanovená 

hranice výše 

příjmu rodiny 

vzhledem 

k životnímu 

minimu

Složení rodiny

Životní minimum 

rodiny

(v Kč/měsíc)

Maximální 

hranice 

příjmu pro 

nárok na 

porodné

Porodné

(v Kč)

osamělá matka, 

která porodila 

první živě 

narozené dítě

2880 + 1600 =

4480
10752 13000

osamělá matka, 

která porodila 

první živě 

narozené děti – 

dvojčata

2880 + 2 * 1600 =

6080
14592 19500

rodina (matka + 

otec) s prvním živě 

narozeným dítětem

2880 + 2600 + 1600 =

7080
16992 13000

rodina (matka + 

otec) s prvními 

živě narozenými 

dětmi - dvojčaty

2880 + 2600 + 2 * 

1600 =

8680

20832 19500

rodina (matka + 

otec) s prvními 

živě narozenými 

dětmi - trojčaty

      2880 + 3 * 1600 =

10280
24672 19500

max. 2,4násobek   

životního minima      

Tabulka je dostupná také z WWW: <http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/142>.

Vyšší částku porodného v případě vícečetného porodu můžeme odůvodnit 

vyššími náklady, kterými je rodina po narození více potomků zatížena. 

Důvodem, který vedl ke změně podmínek pro přiznání nároku na porodné, byla 

především snaha o snížení výdajů na dávky státní sociální podpory a podle důvodové 

zprávy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, také „zacílení 

http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/142
http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/142
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porodného na prvorodičky v rodině s nízkým příjmem“.61 Což znamená větší adresnost 

při poskytování dávky.

Pro zajímavost slouží grafy v příloze I. V prvním je znázorněn vývoj úhrnné 

plodnosti v letech 1950 – 2009 a v druhém průměrný věk prvorodiček v letech 

1950 – 2009.

4.2.2 Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je upraven v § 30 a následující StScPod. „Měl by 

představovat určitou formu „sociální mzdy“, kterou si stát platí své občany za to, 

že pečují o novou generaci občanů konkrétní společnosti a těmto dětem se věnují řádně 

a celodenně, zpravidla nejen na úkor svého výdělku, ale i svého kariérního postupu.“62

Jde tedy o dávku, která je poskytovaná rodiči pečujícímu o dítě. Tato péče musí být 

osobní, celodenní a řádná a musí trvat po dobu celého kalendářního měsíce. Dávka se 

poskytuje na nejmladší dítě v rodině nebo na dlouhodobě zdravotně postižené nebo 

dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě.63

„Pojem „rodič“ je pro účely poskytování rodičovského příspěvku vykládán dosti 

široce. Rodičem se rozumí též jiná osoba než matka nebo otec dítěte, pokud převzala 

dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující 

péči rodičů se považuje dítě osvojené, jež bylo převzato do této péče na základě 

rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, nebo dítě manžela.“64

Řádná, celodenní a osobní péče je taková péče, která je v dané rodině obvyklá, 

kterou dítě vzhledem ke své osobě potřebuje, a která je schopna dítěti zajistit dostatečný 

duševní a fyzický vývoj.

                                                
61 Viz důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupná také z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=155&CT1=0>.

62 KOLDINSKÁ, K.: Sociální právo. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 73.

63 Blíže viz § 30, odst. 1, písm. e a odst. 4, písm. a, b StScPod.

64 TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, s. 271. Autor kapitoly: JUDr. Věra Štangová, CSc.
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Zákon stanoví, kdy je podmínka osobní, celodenní a řádné péče považována 

za splněnou ač péče nebyla poskytována během celého měsíce. Jedná se například

o kalendářní měsíc, ve kterém se dítě narodilo nebo kdy bylo na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu převzato jinou osobou do péče nahrazující rodičovskou péči, dále 

měsíc, ve kterém dítě dosáhlo hraničního věku pro pobírání rodičovského příspěvku 

a další případy. Taxativní výčet je uveden v § 30b, odst. 1 StScPod.

Dávka náleží také v případě, kdy osobní a celodenní péče po celý kalendářní 

měsíc není zcela splněna. Jde například o případy, kdy rodič umístí dítě dočasně 

do jeslí, mateřské školy nebo jiného zařízení podobného typu maximálně však po dobu 

5 kalendářních dní v témže kalendářním měsíci, přičemž se nebere ohled na délku doby, 

kterou dítě v tomto zařízení v rámci jednoho dne strávilo. V případě dítěte staršího 3 let 

je také možné, aby navštěvovalo mateřskou školu nebo jiné zařízení maximálně po dobu 

4 hodin denně. Rodičovský příspěvek dále náleží také v případě, že dítě pravidelně 

navštěvuje léčebné zařízení, jesle nebo mateřskou školu zaměřené na určité zdravotní

nebo tělesné postižení opět nejdéle po dobu 4 hodin denně a v případě dítěte, které je 

dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené je možnost 

navštěvovat tato zařízení prodloužena na 6 hodin denně. Zákon uvádí i další případy.

V případě překročení stanovených časových limitů rodičovský příspěvek rodiči 

nenáleží.

Charakteristickou vlastností této dávky je možnost rodiče i při pobírání 

rodičovského příspěvku současně nadále svou výdělečnou činností zlepšovat finanční 

situaci rodiny. Podmínkou ovšem je, že tento rodič musí po dobu výkonu práce zajistit 

péči o dítě jinou zletilou osobou, například prarodičem, chůvou, pečovatelkou apod.

Příspěvek se poskytuje bez ohledu na výši příjmu rodiče. Jde tedy o dávku 

netestovanou. Rozlišujeme 4 výměry rodičovského příspěvku, který se poskytuje jako 

pravidelná dávka každý měsíc. Jedná se o tyto:

 zvýšená výměra – výše dávky je 11.400,- Kč a poskytuje se do 2 let věku dítěte,
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 základní výměra – výše dávky je 7.600,- Kč a poskytuje se do 3 let věku dítěte,

 snížená výměra – výše dávky je 3.800,- Kč a poskytuje se do 4 let věku dítěte,

 nižší výměra – výše dávky je 3.000,- Kč a náleží rodiči, který se stará 

o dlouhodobě zdravotně postižené dítě ve věku od 7 do 10 let.

Příspěvek se v souvislosti s výše uvedenými výměrami poskytuje v několika 

variantách čerpání:

 dvouletá varianta čerpání – zde se poskytuje příspěvek ve zvýšené výměře,

 tříletá varianta čerpání – příspěvek je poskytován v základní výměře,

 čtyřletá varianta čerpání – v prvních 9. měsících se poskytuje příspěvek 

v základní výměře a poté ve snížené výměře.

Která kritéria hrají úlohu při výběru způsobu pobírání rodičovského příspěvku? 

Ve zvýšené výměře je možné pobírat dávku pouze, pokud má rodič nárok 

na peněžitou pomoc v mateřství alespoň ve výši 380,- Kč za kalendářní den. O tento 

způsob pobírání rodičovského příspěvku je třeba dopředu zažádat. Nejdéle však 

do konce druhého kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém dítě 

dosáhne 22 týdnů věku. V případě, že se narodilo zároveň více dětí, je okamžik výběru 

tohoto způsobu pobírání příspěvku prodloužen do 31. týdne po porodu. Dávka se 

poskytuje od okamžiku ukončení pobírání peněžité pomoci v mateřství do dvou let věku 

dítěte.

O pobírání rodičovského příspěvku v základní výměře má právo rodič požádat, 

pokud má nárok také na peněžitou pomoc v mateřství nebo má nárok na nemocenské

poskytované v souvislosti s porodem. Nejzazším termínem pro žádost je období 

kalendářního měsíce, ve kterém dítě dosáhne věku devíti měsíců. V této výši se dávka 

poskytuje po ukončení pobírání peněžité pomoci v mateřství až do tří let věku dítěte.

Snížený rodičovský příspěvek je možné pobírat buď od doby, kdy rodiči skončil 

nárok na pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo pokud tento nárok ani nevznikl, tak 
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okamžitě po narození dítěte. Pro prvních devět měsíců věku dítěte se poskytuje 

příspěvek ve výši 7.600,- Kč za každý měsíc a po uplynutí devíti měsíců náleží dávka 

již ve snížené výměře 3.800,- Kč měsíčně, která se poskytuje až do 4 let věku dítěte. 

Jednou zvolený způsob pobírání rodičovského příspěvku již nelze později 

změnit. Proto je důležité, důkladně promyslet všechny faktory a rozhodnout se. Nelze 

jej měnit ani v případě, že se rodiče v péči o potomka vystřídají. Příspěvek náleží pouze 

jednomu z rodičů. Pokud si tedy rodič vybral dobu a zároveň výměru dávky, je povinen 

o schválení požádat příslušný úřad státní sociální podpory prostřednictvím formuláře, 

který je pro tuto příležitost stanoven65. Pokud rodič nepožádá o pobírání příspěvku 

ve zvýšené nebo základní výměře, automaticky mu náleží pomalejší čerpání příspěvku, 

tedy příspěvku ve snížené výměře.

Zde uvádím tabulku, která znázorňuje jednotlivé doby pobírání a výše 

rodičovského příspěvku. Tabulka také ukazuje konečnou sumu, kterou rodič při jím 

zvolené výměře, respektive variantě čerpání příspěvku, obdrží.

Varianta čerpání
Měsíční výše 
rodičovského 

příspěvku

Doba pobírání 
(v měsících)

Celková částka

Dvouletá 11.400,- Kč 19 (po PPM*) 216.600,- Kč

Tříletá 7.600,- Kč 31 (po PPM*) 235.600,- Kč

Čtyřletá
(bez PPM*) 

7.600,- Kč
3.800,- Kč

9
39

216.600,- Kč

*PPM – peněžitá pomoc v mateřství

Z tabulky je patrno, že při dvouleté a čtyřleté variantě čerpání dávky získá oprávněná 

osoba stejnou finální částku, která je o něco nižší než při tříletém čerpání, které je tak 

finančně nejvýhodnější.

Zvláštní postup nastává v případě dlouhodobě zdravotně postižených dětí. Jejich 

rodiče mají nárok na pobírání příspěvku v základní výši 7.600,- Kč až do doby, kdy dítě 

dosáhne věku 7 let a to bez ohledu na to, který způsob předem zvolili. V některých 

případech mohou tito rodiče pobírat rodičovský příspěvek i nadále po uplynutí 7 let 

                                                
65 Jedná se o „Žádost o rodičovský příspěvek“.
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věku dítěte, až do uplynutí 10 let věku dítěte. Výše v tomto období pak klesá na 3.000,-

Kč měsíčně. Podmínkou pro delší pobírání příspěvku je, že dítěti není přiznán zároveň 

též příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. Pokud ano, má rodič nárok na rodičovský příspěvek v poloviční 

výši. Pokud však dlouhodobě zdravotně postiženému dítěti nebyl přiznán nárok 

na příspěvek na péči, má rodič oprávnění pobírat rodičovský příspěvek v nižší výměře 

až do doby, kdy dítě dovrší 15 let věku.

V případě, že má některý rodič v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc 

nebo dávku nemocenského v souvislosti s porodem, případně nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství, poskytuje se rodičovský příspěvek pouze, pokud je vyšší a pouze ve výši 

rozdílu mezi částkou tohoto příspěvku a dávkou nemocenského pojištění.66

Pokud se během pobírání rodičovského příspěvku v rodině narodí další dítě, 

zanikne okamžikem porodu nárok na pobírání této dávky, který vznikl v souvislosti 

s porodem předchozího dítěte. Povinností rodiče je tuto změnu ohlásit. Ohlašuje se 

na příslušném úřadu práce. Ukončením nároku na pobírání příspěvku na předešlé dítě

a narozením dalšího dítěte, vzniká nárok na pobírání rodičovského příspěvku na dítě 

nově narozené. 

4.2.3 Přídavek na dítě

Krátce bych se chtěla zmínit ještě o dávce přídavku na dítě, neboť může, 

ač nepatrným způsobem, zlepšit finanční situaci rodiny i v době, kdy je jeden z rodičů 

na mateřské, respektive rodičovské dovolené. Nejde tedy o dávku poskytovanou 

primárně ženám v době těhotenství a mateřství, ale může být přiznána nezaopatřenému 

dítěti, o které pečuje žena, která je na mateřské dovolené.

Přídavek na dítě můžeme charakterizovat jako pravidelně se opakující peněžitou 

dávku, na kterou má podle § 17 StScPod nárok nezaopatřené dítě v případě,

že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny 

                                                
66 Blíže viz TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, s. 274. Autor kapitoly: JUDr. Věra Štangová, CSc.
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a koeficientu 2,40. Jejím hlavním cílem je poskytnout alespoň částečné pokrytí nákladů, 

které rodině vznikají v souvislosti s výchovou a výživou nezaopatřeného dítěte.

Pro zjištění, zda má rodina nárok na přídavek na dítě, se vychází z čistého 

příjmu rodiny za předešlý kalendářní rok, do kterého se zahrnuje i dávka rodičovského 

příspěvku. Pokud je čistý příjem rodiny vyšší než částka životního minima vynásobená 

koeficientem 2,40, nárok na dávku nevzniká.

Výše přídavku na dítě je stanovena zákonem ve třech pevných částkách, které se 

poskytují podle věku nezaopatřeného dítěte následovně:

 Do 6 let věku dítěte náleží rodičovský příspěvek ve výši 500,- Kč.

 Od 6 do 15 let věku dítěte se poskytuje dávka ve výši 610,- Kč.

 Od 15 do 26 let věku nezaopatřeného dítěte náleží dávka ve výši 700,- Kč. 

Dávka je vyplácena pravidelně každý měsíc. V případě, že jde o nezletilé 

nezaopatřené dítě, je dávka vyplácena rodiči, jiné osobě, která má dítě v přímém 

zaopatření.67 Těmto osobám je dávka vyplácena pouze do okamžiku, kdy uplyne 

kalendářní měsíc, ve kterém dítě dosáhne zletilosti. Pokud je těchto osob několik, 

zpravidla v případě rodičů, je přídavek na dítě vyplácen pouze jedné z nich, a to 

prioritně na základě dohody mezi nimi. V případě, že k dohodě nedojde, určí úřad 

práce, který je příslušný k rozhodování o dávce, která osoba je oprávněná k následnému 

pobírání dávky. Pokud je nezletilé dítě v přímém ústavním zaopatření, dávka se vyplácí 

tomuto zařízení. 

Pokud se však jedná již o zletilé nezaopatřené dítě, je dávka vyplácena přímo 

tomuto dítěti. Primárně v hotovosti, případně způsobem, který si určí. Hranicí je zde

měsíc, ve kterém dítě dovršilo zletilosti. Podmínkou je, že samo dítě o poskytování 

přídavku na dítě požádá.

                                                
67 Přímým zaopatřením rozumíme osobní péči o nezaopatřené dítě.
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„Žádost o přídavek na dítě“ lze nalézt též na internetových stránkách 

Ministerstva práce a sociálních věcí, stejně jako všechny ostatní dávky státní sociální 

podpory. Žádosti jsou pak posuzovány a vyřizovány prostřednictvím úřadů práce, které 

jsou příslušné podle místa trvalého pobytu.
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5 Postavení žen v těhotenství a mateřství v pracovním právu

Právo na práci je jedním ze základních sociálních lidských práv zakotvené nejen 

v řadě mezinárodních dokumentů, ale i v českém právním řádu. Těhotenství a mateřství 

nepředstavuje samo o sobě překážku pro výkon zaměstnání a nemusí být nutně 

důvodem k pracovní neschopnosti po celou dobu trvání těhotenství nebo mateřství. 

Přesto má těhotenství, mateřství a rodičovství v rámci pracovního práva zvláštní úlohu 

a představuje určitou diferenciaci v jinak rovném přístupu vůči zaměstnancům. Je proto 

důležité, aby byly právně zakotveny zvláštní pracovní podmínky těhotných žen a matek, 

případně otců, starajících se o děti. V mezinárodní sféře je styčným předpisem této 

oblasti konvence Mezinárodní organizace práce z roku 2000, která upravuje základní 

požadavky týkající se ochrany žen a jejich mateřství. Tato konvence je začleněna

i do českého právního řádu, což znamená, že je jí Česká republika vázána. V naší právní 

úpravě pak hlavní úlohu zaujímá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také ZPrac). Tento, v rámci zabezpečení žen v těhotenství 

a mateřství, upravuje:

 Převedení na jinou práci

Podle § 41 ZPrac musí zaměstnavatel zabezpečit převedení na jinou práci

zaměstnankyně, která je těhotná, kojí nebo se jedná o zaměstnankyni-matku do konce 

devátého měsíce, pokud koná práci, která je pro ni zakázaná nebo která na základě 

doporučení lékaře ohrožuje její těhotenství nebo mateřství. A dále je zaměstnavatel 

povinen stejné učinit, pokud koná tato zaměstnankyně práci v noci a sama o převedení 

požádá. Po odpadnutí důvodů zaměstnavatel musí zabezpečit ženě návrat do práce 

na její původní místo, na kterém pracovala do té doby, než se vyskytl důvod jejího 

přeložení, pokud se oba nedohodnou na změně pracovní smlouvy.

 Rozvázání pracovního poměru

Na základě § 53 ZPrac má zaměstnavatel zakázáno dát obecně zaměstnanci 

výpověď v ochranné době. U zaměstnankyně tato ochranná doba může znamenat 

období jejího těhotenství, čerpání mateřské dovolené případně období, 

kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel 
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má právo v určitých případech okamžitě zrušit pracovní poměr ze zákona stanovených 

důvodů, ovšem nesmí jít o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni na mateřské 

dovolené, případně zaměstnance nebo zaměstnankyni čerpající rodičovskou dovolenou. 

 Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen podle § 103 zákona upozornit těhotné nebo kojící 

zaměstnankyně, případně zaměstnankyně-matky na rizikové faktory jejich pracovní 

pozice, které mohou negativně ovlivnit a poškodit plod. Dále je povinen seznámit je 

s možnými nežádoucími účinky, které mohou tyto faktory mít na těhotenství, kojení 

nebo přímo na zdraví ženy a učinit opatření pro jejich eliminaci včetně eliminace možné 

psychické, fyzické či jiné zátěže, která souvisí s výkonem práce a může ohrozit její 

bezpečnost nebo zdraví dítěte. Odstavec 4 pak ukládá zaměstnavateli, aby přizpůsobil 

pracovní prostory pro případný odpočinek těchto zaměstnankyň.

 Mateřská dovolená a rodičovská dovolená

Na straně zaměstnance se může vyskytnout překážka v práci z důvodu rodičovské 

nebo mateřské dovolené a po tuto dobu musí zaměstnavatel nepřítomnost dotyčné osoby 

omluvit. Stanoví to tak v § 191 ZPrac. Zákon se dále z velké části problematikou 

mateřské a rodičovské dovolené v souvislosti s porodem a následnou péčí o narozené 

dítě zabývá, a to konkrétně v § 195 a následující. Stanoví, že zaměstnankyni náleží 

mateřská dovolená po dobu 28 týdnů, v případě vícečetného porodu po dobu 37 týdnů 

a upravuje období nástupu na mateřskou dovolenou. Co se týče rodičovské dovolené, 

která zpravidla následuje po uplynutí mateřské dovolené, ta se poskytuje z důvodu 

prohloubení péče o dítě. Tato, jak název napovídá, již nemusí náležet pouze 

zaměstnankyni, ale též zaměstnanci, který se o dítě v následujícím období bude starat,

nejdéle však do věku tří let dítěte. Tento typ dovolených se ovšem poskytuje nejen 

v souvislosti s porodem a následnou péčí o vlastní dítě, ale též v případě, 

kdy zaměstnanec nebo zaměstnankyně převzali dítě do péče nahrazující péči 

rodičovskou a to ode dne převzetí v zásadě za podobných podmínek. Co se týče 

možnosti čerpání mateřské a rodičovské dovolené platí, že je možné, aby ji 

zaměstnankyně a zaměstnanec čerpali současně. Zákon také upravuje případy, kdy dítě 

je ze zdravotních důvodů dočasně umístěno v léčebném ústavu, po tuto dobu mateřská 
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ani rodičovská dovolená neběží. Stejně tak dovolená nepřísluší rodičům, kteří se o dítě 

přestali starat, a z toho důvodu bylo dítě svěřeno do náhradní rodičovské péče. 

V případě smrti dítěte během plynutí dovolené pokračuje dovolená ještě po dobu 

následujících dvou týdnů. Po dobu běhu mateřské nebo rodičovské dovolené nemá 

zaměstnanec nárok na mzdu nebo plat, ale náleží mu právo na některé dávky 

nemocenského pojištění a dávky státní sociální podpory.

 Zákazy některých prací žen

Některé práce jsou pro ženy obecně nevhodné nebo nebezpečné a jsou proto 

pro ně zakázány. Vzhledem k těhotenství nebo mateřství se pak okruh zákazů dále 

rozšiřuje o další práce, které jsou nebezpečné pro zdraví ženy, plodu nebo dítěte. 

Konkrétně je tato problematika upravena v § 238 ZPrac. Mezi zakázané práce se řadí 

například těžební práce pod zemí. Co se týče prací, které nesmějí být vykonávány 

těhotnými zaměstnankyněmi, zaměstnankyněmi, které kojí a zaměstnankyněmi 

do konce devíti měsíců po porodu, jejich okruh je stanoven vyhláškou ministerstva 

zdravotnictví.68 Jako příklad bych uvedla práce spojené s psychickou zátěží, práce 

s různými toxickými látkami, s cytostatiky69 apod. Dále se mezi zakázané práce řadí 

práce se zvířaty, při které může dojít ke kopnutí, povalení nebo jinému nebezpečnému 

ataku ze strany zvířete vůči těhotné ženě.

 Pracovní podmínky

Kromě povinnosti zaměstnavatele převést těhotnou zaměstnankyni, kojící 

zaměstnankyni nebo zaměstnankyni v období do devíti měsíců po porodu na jinou, 

pro ni vhodnou práci, pokud je pro ní stávající práce nevhodná, má povinnost převést 

zaměstnankyni pracující v noci, na základě její žádosti, na denní práci. Tato úprava 

vyplývá ze závazků, kterými je Česká republika vázána na základě Úmluvy 

Mezinárodní organizace práce č. 171, o noční práci. Dále je v § 240 ZPrac upraveno 

vysílání těchto žen na pracovní cesty mimo obvod obce, kde žena pracuje, které je 

                                                
68 Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, 

kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou 

mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů.

69 Cytostatika jsou látky, používající se k léčbě různých typů nádorových onemocnění. 
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možné pouze s jejich souhlasem. Zde je rozšířen okruh žen, které s vysláním musí 

souhlasit, a to o matky, které se starají o dítě do 8 let věku, případně do 15 let, pokud se 

jedná o osamělou matku. V případě, že se o dítě stará muž, platí pro něj v zásadě tytéž 

podmínky, co se vyslání na pracovní cestu týče. Zaměstnavatel též musí zaměstnanci 

vyhovět, pokud zažádá z důvodu péče o dítě o kratší pracovní dobu. Upravené jsou 

i přesčasy, které jsou v případě těhotných žen zakázané. 

 Přestávky ke kojení

Zvláštní pozornost je věnována přestávkám ke kojení, které musí zaměstnavatel 

povolit ženě kojící své dítě. Podrobně jsou upraveny v § 242 ZPrac. Tyto přestávky se 

neřadí mezi klasické přestávky náležející všem zaměstnancům, proto se poskytují 

samostatně a započítávají se do pracovní doby. Co se týče jejich délky, poskytují se dvě 

půlhodinové přestávky na každé dítě do jednoho roku věku a v následujících třech 

měsících jedna přestávka stejného trvání.
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6 Postavení žen v těhotenství a mateřství při výkonu trestu 

odnětí svobody

Někdy je nutné zabývat se i otázkou zabezpečení žen v těhotenství a mateřství 

ve výkonu trestu odnětí svobody. Tuto problematiku je třeba zkoumat s ohledem 

na odlišné životní podmínky, které mají odsouzené ženy. V příloze I předkládám 

souhlas se zpracováním údajů, které mi byly poskytnuty věznicí ve Světlé nad Sázavou.

V případě, že žena zjistí před nástupem do věznice své těhotenství, podstoupí 

různá specializovaná vyšetření odborným lékařem a je jí vydána těhotenská průkazka. 

Je nutné také na tento fakt upozornit soud a navrhnout upuštění od výkonu trestu, 

případně přerušení výkonu trestu na dobu určitou. V případě kladného rozhodnutí soudu 

je tedy buď upuštěno od výkonu trestu odnětí svobody, nebo se trest přeruší. V opačném 

případě si žena odpykává svůj trest ve věznici, kde pro ni platí trochu odlišný režim. 

Minimálně tři týdny před porodem je přesunuta do vězeňské nemocnice a krátce před 

porodem pak do klasické porodnice, kde dítě porodí a dítěti je zde zajištěna veškerá 

péče. Následuje návrat ženy zpět do vězeňské nemocnice, přičemž dítě se prozatím 

ponechá v péči porodnice.

Jiná situace nastane, když je matka nezletilého dítěte nebo dětí, vlivem spáchání 

trestného činu, odsouzena k výkonu trestu odnětí svobody. Touto problematikou bych 

se dále chtěla podrobněji zabývat.

Obecně má žena několik možností. Své dítě může například umístit do ústavní 

péče, dát souhlas k adopci dítěte nebo může dítě zůstat, pokud je to jen trochu možné, 

ve vlastní rodině, kde se o něj nadále stará jeho otec, prarodiče nebo jiní příbuzní. 

Ovšem v současné době se nabízí ještě další varianta, a to taková, že dítě může zůstat 

s matkou přesto, že ta vykonává svůj trest odnětí svobody.

V České republice, ve věznici Světlá nad Sázavou, bylo 1. listopadu 2002 

otevřeno nové specializované oddělení, ve kterém svůj trest odnětí svobody mohou 
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vykonávat některé matky nezletilých dětí. Zvláštností na tomto oddělení je to, že se 

jedná v České republice o zcela ojedinělé oddělení, ve kterém je matkám umožněno 

pečovat o své nezletilé dítě ve věku do tří let přímo během výkonu trestu. Při plánování 

tohoto zařízení se vycházelo z mnohaletých zkušeností jiných států, ekonomických 

a především finančních možností českého vězeňství a také z výsledků odborné diskuze, 

která tomu předcházela. Ve věznici dále existuje i vazební věznice, která je zaměřena 

na těhotné ženy.

Po právní stránce se obsah a forma zacházení s těmito vězenkyněmi řídí 

zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

(dále též ZvTOS). Jde především o § 67 ZvTOS, který se zaobírá hlavně procesem 

přijetí ženy a jejího dítěte do tohoto typu zařízení. Dále vyhláškou ministerstva 

spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, 

konkrétně v rozsáhlém § 91. A taktéž nelze zapomenout ani na vnitřní řád věznice, 

který vše podrobně upravuje a konkretizuje. Jako samozřejmé se jeví nutnost přihlížet 

k potřebám nezletilého dítěte i jeho matky, k jejich psychice i ke zdravotnímu stavu.

Z jakého důvodu vlastně vzniklo toto oddělení? Kromě samotného dosažení 

účelu trestu bylo hlavní důvodem, aby nadále trval přímý kontakt dítěte s matkou, 

nadále byly zachovány a prohlubovány citové vazby a aby nedošlo k traumatu dítěte 

z důvodu ztráty blízkosti jednoho z rodičů. Důvod byl jistě i psychologický. Přítomnost 

dítěte a možnost se o něj starat během výkonu trestu matku jistě motivuje k pozitivní 

budoucnosti, napomáhá ke snadnější následné resocializaci a vede k řádné rodičovské 

zodpovědnosti. Po odpykání výkonu trestu se totiž pouze zlomek žen dopustil následné 

recidivy nebo zanedbal výchovu dítěte.

Pod přísnými pravidly se ocitá samotné přijímání odsouzené a jejího dítěte 

do této unikátní věznice. Především platí, že žena musí mít plnou rodičovskou 

zodpovědnost, musí být schopná se postarat o své dítě a musí projít složitou procedurou 

počínající její žádostí o zařazení do tohoto typu věznice spolu s dítětem a konče 

souhlasem orgánu sociálně právní ochrany dětí a kladným rozhodnutím samotné 

věznice, které je vydáno na dobu určitou. Velkou úlohu hraje i finanční zabezpečení, 
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neboť setrvání na tomto oddělení si odsouzené hradí samy. Která kritéria tedy musí žena 

splňovat, aby mohla být přijata? Jedná se o tato:

 žena nebyla před výkonem trestu odnětí svobody omezena v rodičovské 

odpovědnosti,

 trest odsouzené matce skončí zpravidla do dovršení 3 let věku dítěte,

 délka trestu matky je delší než 6 měsíců,

 žena o dítě před výkonem trestu řádně pečovala a po propuštění z výkonu 

trestu bude mít možnost se o dítě starat,

 žena je v takovém zdravotním a psychickém stavu, který jí umožňuje 

o dítě pečovat,

 souhlas dětského psychologa s umístění dítěte na specializované 

oddělení,

 prokazatelná možnost finančního zajištění nákladů, které vzniknou 

při uspokojování potřeb dítěte,

 kladné stanovisko Orgánu sociálně právní ochrany dětí.70

Prioritním cílem věznice ve Světlé nad Sázavou a především tohoto oddělení je 

soustavná péče matky o její dítě po dobu 24 hodin denně. V případě, že v této činnosti 

obstojí a péči o své dítě řádně zvládají, mohou se zapojit i do dalších aktivit, které jim 

jsou nabízeny a které jsou též vedeny odbornými zaměstnanci věznice. Jedná se 

například o možnost jazykových kurzů, kurz práce na počítači, kroužek vyšívání nebo 

keramiky, různé sportovní činnosti a další aktivity, které podporují rozvoj samotných 

žen. 

Oddělení je v rukou odborně vyškolených pracovníků, kteří mají na starosti

denní program. Jak tedy vypadá běžný den? „Denní režim na oddělení začíná 

v 7.00 hodin a probíhá dle časového rozvrhu dne. Ranní hygiena, příprava snídaně, 

úklid, dopolední program, příprava stravy a společný oběd matek a dětí, spánek dětí, 

                                                
70 Blíže viz Vězeňská služba České republiky : věznice Světlá nad Sázavou [online]. 7. 1. 2010 

[cit. 2011-03-07]. Výkon trestu odsouzených matek s dětmi. Dostupné z WWW: 

<http://www.vscr.cz/veznice-svetla-nad-sazavou-93/vykon-vezenstvi-462/vykon-trestu-1052/vykon-

trestu-odsouzenych-matek-s-detmi-5925>.
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vycházky, odpolední program, pracovní povinnosti vyplývající z péče o dítě, večeře, 

večerní hygiena, noční klid.“71 Co se týče stravy podávané dětem, ta je v rámci 

programu připravována samotnými odsouzenými matkami ve vězeňské kuchyni podle 

předem stanoveného jídelníčku.

Program výchovy je na tomto specializovaném oddělení zaměřen na rozvoj 

osobnosti dítěte po všech stránkách. K jednotlivým dětem se přistupuje s ohledem 

na jejich věk. Děti tráví den obvykle v kulturní místnosti nebo v okolí věznice, 

na takzvaném vycházkovém dvoře. Přímo ve věznici jsou pro děti připraveny hračky, 

různé didaktické pomůcky, dohled zdravotní sestry a další věci potřebné pro normální 

vývoj dítěte. Ani s vnějším okolím však děti neztrácejí kontakt. Pořádají se pro ně různé 

výlety, sportovní akce a hry mimo prostředí věznice, které rozvíjí vnímání dětí. Během 

svátků a prázdnin mají děti možnost strávit čas s ostatními příbuznými mimo věznici 

v jejich rodině. V případě, že například během vánočních svátků zůstanou s matkou 

ve věznici, Vánoce se ani tomuto místu nevyhnou a snahou ostatních je, připravit 

sváteční atmosféru, navzdory podmínkám, pro děti co nejkrásnější. Společně se zdobí 

vánoční stromek, sledují se televizní pohádky, zpívají se koledy. Pro děti je 

od zaměstnanců vždy připraven jako dárek navíc nějaký kulturní program.

Podívejme se na tuto problematiku ještě z jiného hlediska. Listina základních 

práv a svobod stanoví, že osobní svobody nesmí být nikdo zbaven jinak než z důvodů 

a způsobem, který stanoví zákon. V případě ženy, která se ve výkonu trestu ocitla 

z důvodu svého předešlého trestného jednání, je tato podmínka splněna. Ale co 

v případě dětí, které jsou „za mřížemi“ víceméně bez ohledu na svůj názor. O tom, zda 

žena může mít na žádost ve vězení s sebou své dítě a vychovávat jej tam, rozhoduje 

ředitelství věznice. To si musí předem vyžádat pouze stanovisko příslušného orgánu 

sociálně právní ochrany dětí, který provádí, v případě přijetí, i následné pravidelné 

kontroly u matky. Soud o těchto věcech nerozhoduje. Dítě se pak, stejně jako matka, 

                                                
71 Viz Vězeňská služba České republiky : věznice Světlá nad Sázavou [online]. 7. 1. 2010

[cit. 2011-03-07]. Výkon trestu odsouzených matek s dětmi. Dostupné z WWW: 

<http://www.vscr.cz/veznice-svetla-nad-sazavou-93/vykon-vezenstvi-462/vykon-trestu-1052/vykon-

trestu-odsouzenych-matek-s-detmi-5925>.
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musí chovat v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, 

což může značně narušit jeho přirozený vývoj. Nicméně si myslím, že pozitivní 

hlediska zde i přesto převyšují. Navíc mám za to, že je vhodné i věkové omezení dítěte, 

neboť spolu s matkou může být na tomto oddělení pouze dítě ve věku do tří let, 

výjimečně do pěti let. V tomto věku si podle názorů psychologů dítě ještě natolik 

neuvědomuje prostředí, ve kterém žije. Plně si neuvědomuje, že se mu neposkytuje tolik 

svobody jako jeho vrstevníkům a naopak si uvědomuje pocit blízkosti matky, který je 

pro něj v tomto věku jistě velmi důležitý. Pro matky je tento faktor v jistém smyslu 

pozitivní, neboť pociťují důsledky svého předešlého chování v tom, že dítě je v určitých 

ohledech omezované a mají snahu jim to alespoň v rámci možností vynahradit.

Podle mého názoru by bylo vhodné do budoucna vytvořit více těchto 

specializovaných oddělení, neboť se domnívám, že je důležité udržovat, i v uvedených 

situacích, úzký vztah matky a malého dítěte. Samozřejmě pod podmínkou splnění 

stanovených podmínek a také v rámci finančních možností českého vězeňství.
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7 Zabezpečení žen při převzetí dítěte do náhradní 

rodičovské péče

Některé děti nemají takové štěstí jako jiné a neprožijí dětství z různých důvodů 

v biologické rodině. Snahou společnosti je zajistit těmto dětem péči a výchovu 

v prostředí, které se co nejvíce podobá běžné rodině. Pro zlepšení situace těchto dětí

vznikl institut takzvané náhradní rodičovské neboli rodinné péče. Dítě je v rámci ní 

vychováváno „náhradními rodiči“ v nové rodině. 

Je důležité, aby se dítěti věnovala zvýšená pozornost v jeho raném věku, neboť 

to může mít veliký vliv na formování jeho budoucí osobnosti. Na základě různých 

výzkumů bylo dokázáno, že pozornost, která je věnována dítěti od jeho narození se 

odráží v jeho postojích a názorech v pozdějším věku. Láska a pozornost, která je dítěti 

věnována, je tedy nejdůležitějším faktorem. Proto je snaha o co nejpřirozenější výchovu 

dítěte, které z nejrůznějších příčin není vychováváno svými biologickými rodiči. 

Ochrana dětí má své mezinárodní i ústavní zakotvení. Základním předpisem 

na poli mezinárodního práva je Úmluva o právech dítěte, která byla sepsána Organizací 

spojených národů v New Yorku roku 1989. Touto úmluvou, která je uveřejněna 

ve sbírce zákonů pod číslem 104/1991, je Česká republika vázaná počínaje 1. lednem 

1993. Signatáři této úmluvy se zaručili, že budou hájit zájmy dítěte, které jsou prioritní 

při jakékoli činnosti, která se týká dětí, a dále se zavázali, že zajistí dítěti nezbytnou 

péči a ochranu. Mezi základní práva dětí se podle Úmluvy zařazují právo na život, 

osobní rozvoj, ochranu a právo na svobodné vyjádření názoru. Úmluva upravuje 

i systém náhradní rodinné péče, konkrétně především v článcích 20 a 21. Stanoví, 

že v případě, že dítě nemůže být z různých důvodů trvale nebo dočasně ponecháno 

ve své biologické rodině, zabezpečí mu stát, v souladu s vnitrostátní právní úpravou, 

náhradní péči podle jeho etnického, náboženského, kulturního a jazykového původu. 

V případě osvojení též zajistí, aby rozhodoval kompetentní a příslušný orgán, který 

vezme v potaz všechny možnosti a především zájmy dítěte, a teprve na základě 

zjištěných poznatků rozhodne, zda je v konkrétním případě osvojení vhodné či nikoli. 
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Co se týče ústavní vnitrostátní právní úpravy, jsou práva dětí zakotvena jak 

v ústavním zákonu č. 1/1993 Sb., Ústavě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také Ústava), tak i v Listině základních práv a svobod. Ústava zabezpečuje 

především ochranu základních práv a svobod prostřednictvím soudní moci. Listina se 

pak vztahuje přímo na rodičovství a rodinu, v článku 32 stanoví, že tyto instituty jsou 

pod ochranou zákona a zaručuje také zvláštní ochranu dětí a mladistvých. V odstavci 

čtvrtém stejného článku pak stanoví, že „péče o děti a jejich výchova je právem rodičů;

děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena 

a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu 

na základě zákona.“72 Přičemž podrobnosti stanoví zákon.

Těmito zákony jsou zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 

předpisů, který v části druhé podrobně upravuje vztahy mezi rodiči a dětmi (dále též 

ZoR). Dále zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. A za zmínku stojí i zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpočátku byla výchova dětí bez rodičů možná pouze v různých 

specializovaných ústavech a nebyla možnost, aby se o dítě starala jiná fyzická osoba. 

Náhradní rodinná péče je v České republice zavedena až od roku 1963 v souvislosti 

s přijetím ZoR a stala se tak prioritní před ústavní výchovou dítěte. Jedná se o institut, 

který umožňuje výchovu dítěte osobami, které nejsou biologickými rodiči dítěte 

v prostředí, které je blízké klasické rodině. Zákon o rodině vymezuje pojem rodičovské 

zodpovědnosti jako souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, které náleží 

prioritně oběma rodičům dítěte. Rodičovská zodpovědnost však může být soudem 

pozastavena, omezena, případně jí může být rodič zbaven. Je tedy pak nutné rozhodnout 

o dalším osudu dítěte.

                                                
72 Článek 32, odst. 4 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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Náhradní rodinná péče se v České republice uskutečňuje v různých podobách. 

Podrobněji se budu dále zabývat osvojením, pěstounskou péčí a poručnickou péčí. 

Cílem náhradní rodinné péče je poskytnout dětem dlouhodobé nebo alespoň přechodné 

zázemí, které se podobá přirozené rodině, zajistit jim péči a ochranu a aspoň trochu 

nahradit lásku, které se jim z různých důvodů nedostalo od biologických rodičů.

Než přistoupím k jednotlivým formám náhradní rodičovské péče z hlediska 

zabezpečení žen při převzetí dítěte, je nutné se zmínit ještě o jednom institutu, kterým je 

možnost svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče. Tento institut je 

upraven v § 45 ZoR, který umožňuje, aby v případě, pokud to vyžaduje zájem dítěte, 

soud dítě svěřil do péče a výchovy jiné osoby. Pokud je to možné, jde zpravidla 

o příbuzné. Zároveň však stanoví, že je nutné rovněž soudně vymezit rozsah práv 

a povinností těchto osob vůči dítěti. Charakteristickou vlastností tohoto institutu je, 

že pokud soud nerozhodne jinak, mají rodiče stále zachovanou rodičovskou 

zodpovědnost, jsou nadále zákonnými zástupci a stále trvá i jejich vyživovací povinnost 

vůči dítěti. 

7.1 Osvojení

Osvojení je jednou z možností náhradní rodinné péče. Je primárně upraveno 

v § 63 a následující ZoR. Osvojit si dítě73 může buď jednotlivec, nebo manželé 

dohromady. Osvojitel se na základě rozhodnutí soudu stává zákonným zástupcem dítěte 

a de facto nastupuje na místo rodiče se stejnými právy a povinnostmi. Okamžikem 

platnosti osvojení zanikají právní vztahy mezi osvojencem a biologickou rodinou 

a naopak vznikají tyto vztahy s rodinou novou. Osvojené dítě též přebírá nové příjmení. 

Mezi podmínky pro osvojení se zahrnuje například přiměřený věkový rozdíl mezi 

osvojencem a osvojitelem, dále musí vést osvojitel řádný život, být bezúhonný, 

finančně zajištěný a splňovat i další podmínky.

                                                
73 V případě osvojení si lze osvojit tzv. „právně volné dítě“. Jde o dítě, jehož rodiče souhlasili s osvojením 

dítěte bez vztahu ke konkrétním osvojitelům nebo jehož rodiče o něj neprojevují žádný zájem apod. 
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U osvojení rozeznáváme dva typy. Jedná se o osvojení zrušitelné a osvojení 

nezrušitelné. Osvojení zrušitelné lze podle § 73 ZoR zrušit soudem pouze z důležitých 

důvodů a na návrh osvojence nebo osvojitele. Okamžikem zrušení se pak opětovně 

obnovují předchozí vztahy mezi osvojencem a původní rodinou. V případě osvojení 

nezrušitelného upravuje § 74 ZoR okruh osob, které mohou dítě v tomto případě osvojit.

Mohou to být především manželé společně, dále manžel rodiče dítěte, výjimečně 

i osamělá osoba. Osvojit nezrušitelně lze pouze dítě starší jednoho roku.

V případě osvojení dítěte má žena, která dítě převzala, nárok na dávky 

poskytované ze systému nemocenského pojištění a také na dávky poskytované 

ze systému státní sociální podpory. Žena může osvojit dítě buď společně se svým 

manželem, nebo jako jednotlivec, pokud splňuje všechny zákonem stanovené 

povinnosti a soud o tom rozhodl. 

V rámci systému nemocenského pojištění má žena nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství, na kterou má ze zákona nárok pojištěnec, který převzal dítě do péče 

nahrazující péči rodičů. Upravuje to v § 32, odst. 1, písm. b s odkazem na § 38 NemPoj.

Je zde výslovně upraven nárok na tuto dávku na základě rozhodnutí soudu o osvojení

dítěte. A na základě § 38 písm. c NemPoj s odkazem na § 19, odst. 1, písm. a zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se dávka 

poskytuje, na základě rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí o svěření dítěte 

do péče budoucího osvojitele, také této osobě. Na rozdíl od peněžité pomoci 

v mateřství, která je poskytovaná ženám v souvislosti s porodem dítěte, se v případě 

stejné dávky, která byla přiznána v souvislosti s převzetím dítěte do péče, mění 

podpůrčí doba a délka ochranné lhůty. V tomto případě se dávka poskytuje po dobu 

22 týdnů, případně 31 týdnů, pokud osvojitelka - pojištěnka, která převzala dítě do péče,

pečuje zároveň o dvě nebo více dětí. Okamžik počátku podpůrčí doby je shodný 

s okamžikem převzetí dítěte a dávka se poskytuje nejdéle do 7 let a 31 týdnů věku 

dítěte. Co se týče ochranné lhůty, ta v této situaci činí 7 kalendářních dnů74. O tuto 

                                                
74 Srov. § 15, odst. 2, poslední věta NemPoj. 
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dávku se žádá prostřednictvím „Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí 

dítěte do péče“. Ostatní podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství zůstávají 

stejné, jako jsou popsány již výše ve čtvrté kapitole.

Žena má v této situaci nárok též na ošetřovné jakožto další dávky nemocenského 

pojištění. Podmínky pro výplatu této dávky platí stejné jako v případě ošetřování 

vlastního dítěte, proto se touto otázkou dále nebudu zabývat.

Pro účely systému státní sociální podpory se za rodiče dítěte považují též osoby, 

které na základě rozhodnutí soudu osvojily nezaopatřené dítě, případně se na základě 

rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako rodiče posuzují i budoucí 

osvojitelé. 

Co se týče přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku jako dávek 

poskytovaných ze systému státní sociální podpory odkazuji opět na kapitolu čtvrtou, 

kde je vše podrobně popsáno, a podmínky pro získání těchto dávek v souvislosti 

s osvojením dítěte jsou stejné. 

7.2 Pěstounská péče

Pěstounská péče je po osvojení dalším typem náhradní rodinné péče v České 

republice a je upravena v § 45a a následující ZoR. Nastupuje v případě, že se biologičtí 

rodiče nemohou nebo nechtějí o dítě starat. Soud pak svěří dítě do péče pěstouna 

s jejich vědomím. Hlavním cílem je, aby bylo dítě vychováváno v rodinném prostředí 

a zároveň nebyly zpřetrhány vazby s biologickými rodiči a dalšími příbuznými. Pěstoun 

se na rozdíl od osvojitele nestává zákonným zástupcem dítěte a nemá vůči němu 

vyživovací povinnost, v tomto postavení zůstávají nadále rodiče. Pěstounem se mohou 

stát jak manželé společně, tak při splnění všech zákonných podmínek též jednotlivá 

fyzická osoba, což znamená i samotná žena.

Z dávek nemocenského pojištění, které jsou poskytovány z důvodu zabezpečení 

žen při převzetí dítěte, je poskytována dávka peněžité pomoc v mateřství, která je 

vyplácena za stejných podmínek jako v případě osvojení dítěte. A dále dávka 
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ošetřovného, pro kterou platí stejné podmínky jako v případě ošetřování vlastního 

dítěte. Tímto odkazuji na předchozí kapitoly.

Z dávek systému státní sociální podpory, které souvisí s převzetím dítěte

do péče, pěstounům a dítěti přísluší přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a porodné. 

Poskytování všech těchto dávek se řídí stejnými pravidly jako v případě, že dávky 

náleží v souvislosti s porodem a následnou péčí o vlastní dítě a vše je podrobně 

upraveno v kapitole čtvrté, na kterou tímto odkazuji.

Hlavní význam mají však zvláštní dávky, které jsou charakteristické pro tento 

institut. Jsou jimi dávky pěstounské péče, které mají přispívat ke krytí nákladů, které 

vznikají při péči o převzaté dítě. Tyto dávky, kterými se budu dále podrobněji zabývat, 

jsou upraveny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů, konkrétně v § 36 až § 43. Nadále budu používat pojmu pěstoun, kterým může 

být, jak jsem již výše uvedla, jak žena, tak muž. Těmito dávkami jsou:

 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

 Odměna pěstouna

 Příspěvek při převzetí dítěte

 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je dávkou, která je poskytována nezletilému 

dítěti, které je svěřeno do péče pěstounů a vyplácena je pěstounovi. Přestože pěstounská 

péče končí okamžikem, kdy svěřené dítě dovrší 18. rok života, může být tento příspěvek 

poskytován nadále, nejdéle do 26 let věku, pokud je dítě i poté nezaopatřené, žije 

s bývalým pěstounem ve společné domácnosti a společně s ním uhrazuje náklady na své 

potřeby. Výše dávky činí za kalendářní měsíc pro nezaopatřené dítě 2,3 násobek 

životního minima a pro ostatní děti jde o 1,4 násobek životního minima. Ještě vyššími 

násobky se zvyšuje částka příspěvku v případě, že jde o nemocné nebo různě zdravotně 

postižené dítě.

Odměna pěstouna představuje dávku, která je poskytovaná jako jakýsi vděk 

společnosti osobě, která si do své pěstounské péče vzala cizí dítě. Odměna se poskytuje
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každý kalendářní měsíc až do doby, než dítě nabude zletilosti, a poté mu může být 

i nadále přiznána po dobu, po kterou má dítě nárok na dávku příspěvku na úhradu 

potřeb dítěte. Základní částka dávky je shodná s výší životního minima, neboť tato je 

násobena koeficientem 1 a přísluší na každé svěřené dítě. V případě, že pěstoun pečuje 

zároveň minimálně o tři děti, které mu byly svěřeny do péče nebo pokud pečuje alespoň 

o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby, náleží mu odměna pěstouna 

za každý kalendářní měsíc ve výši 5,5 násobku životního minima. Tato dávka se 

následně může ještě zvýšit o 0,5 násobku za každé další dítě převzaté do pěstounské 

péče nebo o 0,75 násobku životního minima, pokud je dalším převzatým dítětem dítě, 

které je závislé na pomoci jiné osoby. Ve všech těchto případech zvýšené odměny 

pěstouna musí být pro její výplatu splněna podmínka, že pěstoun nebyl během celého 

kalendářního měsíce výdělečně činný.

Ve většině případů nemá dítě při přechodu do pěstounské rodiny všechny 

potřebné věci, které jsou důležité pro zajištění péče o něj. I na tuto situaci zákon 

pamatuje a zakotvuje nárok pěstouna na příspěvek při převzetí dítěte, jehož účelem je 

alespoň částečné pokrytí nákladů na nákup některých potřebných věcí pro dítě. Jde 

o dávku jednorázovou, jejíž výše závisí na věku dítěte a je stanovena pevnými částkami:

 8.000,- Kč při převzetí nezaopatřeného dítěte ve věku do 6 let,

 9.000,- Kč při převzetí nezaopatřeného dítěte ve věku od 6 do 15 let,

 10.000,- Kč při převzetí nezaopatřeného dítěte ve věku od 15 do 18 let.

Poslední z dávek pěstounské péče je příspěvek na zakoupení motorového 

vozidla. Podmínkou je, že pěstoun má v péči alespoň 4 děti a zároveň nesmí vozidlo 

používat pro výdělečnou činnost. Výše této dávky je 70 procent z pořizovací ceny nebo 

z ceny opravy vozidla. Maximálně však může mít příspěvek hodnotu 100.000,- Kč. 

7.3 Poručenství

Tento institut je podrobně upraven v § 78 a následující ZoR. Je zde stanoveno, 

že v případě smrti rodičů dítěte nebo pokud jsou tito zbaveni rodičovské zodpovědnosti, 

může soud ustanovit dítěti poručníka, který je ze své činnosti odpovědný soudu. Touto 

osobou je nejčastěji ten, koho určí sami rodiče dítěte. Může jím být příbuzný nebo 
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osoba rodině blízká. Vždy je nutné v první řadě zohlednit zájmy dítěte, neboť se 

poručník stane jeho zákonným zástupcem a bude ho nadále vychovávat, zastupovat 

a spravovat jeho majetek. Co se týče vyživovací povinnosti, ta nadále náleží rodičům 

dítěte. Poručenství zaniká okamžikem, kdy dítě, kterého se poručenství týká, nabude 

zletilosti, případně rozhodnutím soudu.

Poručníkem je zpravidla osoba fyzická. Může jí být samotný jedinec, jak muž,

tak i žena nebo i manželé dohromady. V případě, že se nenajde vhodný adept z řad 

fyzických osob, ustanoví se poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

Co se týče dávek vyplácených v případě poručenství, platí, že žena – poručenka 

má nárok na stejné dávky jako v případě pěstounské péče. Tímto odkazuji na předchozí 

podkapitolu, která pěstounskou péči podrobně upravuje. Dávky vyplácí příslušné úřady 

práce.
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8 Srovnání problematiky v České a Slovenské republice

Do konce roku 1992 bylo právo sociálního zabezpečení včetně problematiky 

zabezpečení žen v těhotenství a mateřství pro oba státy společné, neboť do stejného data 

byly oba národy spojené v jeden stát Československo. Od roku 1993 začala diferenciace 

právního řádu a všech jeho odvětví s ohledem na odlišnosti obou států. Ráda bych nyní 

srovnala současnou právní úpravu sociálního zabezpečení žen v těhotenství a mateřství 

v těchto státech a vytyčila hlavní rozdíly v poskytování jednotlivých dávek.

8.1 Dávky nemocenského pojištění75

„Úlohou nemocenského pojištění je zabezpečení během krátkodobé ztráty příjmu 

z výdělečné činnosti, a to z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, z důvodu 

nemoci a úrazu, z důvodu ošetřování člena rodiny, z důvodu těhotenství a mateřství.“76

Úloha je tedy srovnatelná s nemocenským pojištěním v České republice. 

Z tohoto systému jsou na Slovensku poskytovány v souvislosti s těhotenstvím

a mateřstvím v zásadě shodné dávky jako v České republice. Všechny jsou upravené 

v zákoně č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení (dále též ZoSP).77 Jedná se o tyto 

dávky:

 mateřskou,

 vyrovnávací dávku,

 ošetřovné.

                                                
75 Informace pro tuto kapitolu jsem čerpala také z WWW: <http://www.socpoist.sk/>.

76 FEKETEOVÁ, A., ŠKODOVÁ, M.: Nároky rodičov nezaopatrených detí. Bratislava : Epos, 2003,

s. 19. 

77 Blíže viz zákon č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení. Dostupný také z WWW: 

<http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm>.
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8.1.1 Mateřská

Dávka mateřské je dávkou, která je poskytována z důvodu těhotenství a následné 

péči o narozené dítě a je upravena v § 48 a následující ZoSP. Tato dávka je obdobou 

dávky poskytované v České republice pod názvem peněžitá pomoc v mateřství. Nárok 

na mateřskou má pojištěnka, která je těhotná nebo pečuje o narozené dítě. Podmínky 

pro uplatnění nároku na dávku mají oproti českému právnímu řádu některé, níže 

popsané, odlišnosti.

Především se od 1. ledna 2011 v rámci slovenské právní úpravy výrazně 

prodloužila doba poskytování dávky. Pojištěnce – matce dítěte vzniká nárok na dávku 

stejně jako u nás, od začátku 6. týdne před plánovaným datem porodu, nejdříve však 

od počátku 8. týdne. V případě dřívějšího porodu pak ode dne porodu. Lhůta, po kterou 

je dávka poskytovaná, je však delší a zohledňuje, na rozdíl od české právní úpravy, 

možnou osamělost matky. Mateřská se poskytuje, pokud není zákonem stanoveno jinak, 

do uplynutí 34. týdne od vzniku nároku na mateřskou. V případě osamělé matky se 

podpůrčí doba prodlužuje na 37 týdnů a v případě vícečetného porodu až na 43 týdnů 

ode dne, kdy vznikl nárok na tuto dávku. 

V případě, že se o dítě stará jiný pojištěnec, nárok na mateřskou mu plyne 

ode dne převzetí dítěte do péče do uplynutí 28 týdnů od vzniku nároku na dávku.

V případě, že je osamělý, je mu dávka poskytována do uplynutí 31 týdnů a v případě, 

že jde o pojištěnce, který převzal do péče dvě nebo více dětí, o které se stará, poskytuje 

se mu dávka až do konce 37 týdnů od okamžiku vzniku nároku na mateřskou. Nejdéle 

je dávka poskytována tomuto jinému pojištěnci do uplynutí 3 let věku dítěte. 

Rozdílem mezi naší a slovenskou právní úpravou je také okruh osob, které 

mohou být považovány za jiného pojištěnce. Na Slovensku je tento okruh širší 

a zahrnují se sem i další osoby pečující o dítě. Jinými pojištěnci zde mohou být:

 otec dítěte v případě smrti matky.

 Otec dítěte nebo manžel matky dítěte v případě, že se na základě lékařské 

zprávy pro špatný zdravotní stav trvající alespoň měsíc, nemůže nebo nesmí 



76

o dítě starat jeho matka. Zároveň platí, že matka nesmí pobírat mateřskou nebo 

rodičovský příspěvek.

 Otec dítěte na základě dohody uzavřené s matkou, nejdříve však po uplynutí 

6 týdnů po porodu. Opět za předpokladu, že matka nepobírá mateřskou nebo 

rodičovský příspěvek.

 Manželka otce dítěte, v případě, že se stará o dítě, jehož matka zemřela.

 Jiná fyzická osoba na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Výše mateřské činí 60 procent z částky denního vyměřovacího základu nebo 

z částky pravděpodobného denního vyměřovacího základu78 a vyplácí se za každý 

kalendářní den od prvního dne, kdy žena nastoupila na mateřskou dovolenou. Zároveň 

platí, že „denní vyměřovací základ nesmí být vyšší než denní vyměřovací základ, který je 

určený z 1,5násobku jedné dvanáctiny všeobecného vyměřovacího základu platného 

v kalendářním roce, který dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém vznikl 

důvod pro poskytnutí dávky.“79

Pokud srovnám dávku mateřské poskytovanou na Slovensku a dávku peněžité 

pomoci v mateřství poskytovanou v České republice, dovolím si konstatovat, že každá

má jistá pozitiva. Na Slovensku je dávka poskytována delší dobu, a tak je podle mého

názoru možné vytvořit ještě bližší vztah mezi dítětem a osobou, která o něj pečuje. 

Dobré je také zohlednění možné osamělosti této osoby. Další velkou výhodou je širší 

okruh osob, které mohou o dítě pečovat, a z tohoto důvodu požádat o dávku mateřské. 

Na druhou stranu je oproti slovenské právní úpravě v Čechách poskytována dávka ve 

vyšší částce.

8.1.2 Vyrovnávací dávka

Vyrovnávací dávka je srovnatelná s dávkou, která je poskytovaná v České 

republice pod názvem vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Stejně jako 

u nás se poskytuje v případě, že je zaměstnankyně z důvodu těhotenství nebo mateřství

                                                
78 Blíže viz § 57 zákona č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení.

79 Viz ustanovení § 55, odst. 2 zákona č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení.
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přeřazená na jinou práci, protože předchozí práce je pro těhotné ženy nebo ženy 

v mateřství do konce devátého měsíce po porodu zakázána, případně ohrožuje jejich 

zdraví, těhotenství nebo mateřství. A v rámci práce, na kterou byla přeložená, se jí bez 

jejího zavinění nedostává tak vysokého výdělku jako na pozici předchozí. Vyrovnávací 

dávka je upravena v § 44 a následující ZoSP.

Dávka se poskytuje za celý kalendářní měsíc i v měsíci, kdy došlo k přeřazení 

nebo ukončení přeřazení na jinou práci. V rámci těhotenství se poskytuje nejdéle 

do doby nástupu na mateřskou dovolenou a v případě mateřství nejdéle do doby konce 

devátého měsíce po porodu.

Konkrétní výši vyrovnávací dávky je možné stanovit dvěma způsoby jako:

 55 procent z rozdílu mezi měsíčním vyměřovacím základem, kterým je 

30,4167násobek denního vyměřovacího základu a vyměřovacím základem, 

ze kterého zaměstnankyně platí pojistné na nemocenské pojištění v jednotlivých 

kalendářních měsících po přeřazení na jinou práci.

 55 procent z rozdílu mezi poměrnou částí měsíčního vyměřovacího základu

(30,4167násobek denního vyměřovacího základu připadající na počet 

kalendářních dní, ve kterém měla zaměstnankyně po přeřazení na jinou práci 

příjem, který se považuje za vyměřovací základ) a vyměřovacím základem, 

ze kterého si zaměstnankyně platí pojistné na nemocenské pojištění 

v jednotlivých kalendářních měsících po přeřazení na jinou práci, jestliže 

zaměstnankyně v kalendářním měsíci, za který má nárok na vyrovnávací dávku, 

nevykonávala práci, za kterou má příjem, který se považuje za vyměřovací 

základ, během celého kalendářního měsíce.80

Oproti úpravě dávky v českém právním řádu jsou na Slovensku při poskytování 

vyrovnávací dávky některé odlišnosti. Především se dávka neposkytuje ženě, která své 

dítě kojí a dalším rozdílem je samotný výpočet konkrétní výše dávky.

                                                
80 Viz Sociálna poisťovňa [online]. [cit. 2011-03-25]. Vyrovnávacia dávka. Dostupné z WWW: 

<http://www.socpoist.sk/vyrovnavacia-davka/1295s?&lang=sk>.
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8.1.3 Ošetřovné

Ošetřovné je, stejně jako u nás, dávka poskytovaná ze systému nemocenského 

pojištění, která se poskytuje v souvislosti s potřebou ošetřování některého člena 

domácnosti, primárně nemocného dítěte. Dávka je upravena v § 39 a následující ZoSP. 

Podmínky a způsob poskytování jsou s některými odchylkami srovnatelné s naší právní 

úpravou. 

Výše ošetřovného je 55 procent z denního vyměřovacího základu nebo 

z pravděpodobného denního vyměřovacího základu a poskytuje se od prvního dne, 

kdy nastala potřeba ošetřování. Délka doby, na rozdíl od naší právní úpravy, je až deset 

kalendářních dní, během kterých trvala potřeba ošetřování.

Velkou odchylkou od naší právní úpravy je fakt, že ošetřovné může být 

po splnění zákonných podmínek poskytnuto též osobě samostatně výdělečně činné, 

která je dobrovolně nemocensky pojištěna.

8.2 Dávky státní sociální podpory81

Na Slovensku se v rámci systému státní sociální podpory poskytuje v souvislosti 

s těhotenstvím, mateřstvím nebo rodičovstvím o něco více dávek než v České republice.

Dávky státní sociální podpory jsou určené pro většinu nebo pro všechny rodiny

nezávisle na tom, zda jsou sociálně potřebné. Jsou reakcí na některé sociální události

a mají přispívat k jejich překonání. Jedná se o tyto dávky:

 příspěvek při narození dítěte,

 příplatek k příspěvku při narození dítěte,

                                                
81 Informace pro tuto kapitolu jsem čerpala také z WWW: <http://www.employment.gov.sk>.
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 příspěvek pro rodiče, kterým se současně narodily tři děti nebo více dětí nebo 

kterým se v průběhu dvou let opakovaně narodila dvojčata,

 rodičovský příspěvek.

Dále jsou v rámci systému státní sociální podpory vypláceny další dávky, které 

bezprostředně nesouvisí s těhotenstvím nebo mateřstvím, ale mohou být výrazným 

přispěním do finančního rozpočtu rodiny, která má malé dítě. Těmito dalšími dávkami 

jsou:

 přídavek na dítě,

 příplatek k přídavku na dítě,

 příspěvek na péči o dítě.

8.2.1 Příspěvek při narození dítěte

Příspěvek při narození dítěte je dávka upravená zákonem č. 235/1998 Z. z.,

o príspevku při narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri 

deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili 

dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony82.

Jedná se o dávku, kterou stát přispívá na pokrytí některých výdajů a potřeb, které 

vznikly v souvislosti s narozením dítěte. V českém právním řádu má identickou podobu 

dávka, která se nazývá porodné.

Nárok na dávku vznikne okamžikem narození dítěte a v případě, že se narodí 

více dětí, poskytuje se dávka, na každé narozené dítě. Podmínkou je dále také trvalý 

pobyt oprávněné osoby na území Slovenska.

Oprávněnou osobou může být po splnění zákonných podmínek buď matka, která 

dítě porodila nebo ve stanovených případech otec dítěte anebo osoba, do jejíž péče bylo 

dítě svěřeno na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

                                                
82 Zákon je dostupný také z WWW: <http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm>.
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Nárok na příspěvek nevznikne oprávněné osobě, pokud ještě před tím, než 

uplatnila nárok na tuto dávku, souhlasila s osvojením dítěte nebo v případě, že bylo dítě 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do náhradní rodinné péče nebo 

do ústavní péče. Dávka dále nepřísluší matce dítěte, pokud po porodu bez souhlasu 

lékaře své dítě opustila. A nakonec příspěvek nezíská oprávněná osoba, jejíž dítě se 

narodilo mimo území Slovenské republiky a ve státě narození byla vyplacena dávka 

obdobná.

Počínaje 1. lednem roku 2009 je stanovena výše dávky na 151,37 Eur83 na každé 

dítě. V § 4, odst. 2 zákona je stanoveno, “že pokud se současně narodily dvě děti nebo 

více dětí a dvě z nich se dožily alespoň 28 dní, zvyšuje se příspěvek o jednu polovinu

na každé dítě, které se dožilo alespoň 28 dní.“ Částku je oprávněna vláda zvýšit svým 

nařízením vždy k 1. září kalendářního roku.

Lze si tedy povšimnout, že oproti naší právní úpravě jde o podstatně nižší 

částku. Ovšem na druhou stranu se její poskytnutí neváže na další specifické podmínky 

a je poskytováno, po splnění stanovených podmínek, všem rodičkám a na každé 

narozené dítě.

8.2.2 Příplatek k příspěvku při narození dítěte

Příplatek k příspěvku při narození dítěte je dávkou, která nemá v českém 

právním řádu obdoby. Jedná se o dávku, která je taktéž upravená zákonem č. 235/1998 

Z. z., o príspevku při narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili 

tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili 

dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony. Příplatek je poskytován ze strany státu a stát 

jeho prostřednictvím ještě více přispívá na výdaje, které vznikly v souvislosti se 

zabezpečením potřeb dítěte narozeného jako prvního, druhého nebo třetího.

Pro nárok na výplatu dávky je potřeba, aby byly splněny podmínky pro nárok 

na samotný příspěvek při narození dítěte a zároveň, aby dítě, na něhož se dávka 

vztahuje, bylo v pořadí prvním, druhým nebo třetím dítětem v rodině a dožilo se 

                                                
83 Částka 151,37 Eur odpovídá částce 4.560 Sk.
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alespoň 28 dnů. Dávka se poskytuje po splnění těchto podmínek na každé dítě pouze 

jednou a v případě vícečetného porodu náleží přídavek na každé z narozených dětí. 

Podmínka 28 dnů platí stejně.

Rozsáhle jsou v zákoně upraveny případy, kdy se dávka neposkytuje. Jedná se 

například o případ nezletilé matky, které nebyly soudem přiznány rodičovská práva 

a povinnosti. Dále dávka nenáleží oprávněné osobě, která se nepodrobovala 

pravidelným preventivním prohlídkám u lékaře se specializací v oboru gynekologie 

a porodnictví. 

Oprávněnou osobou pro přiznání nároku na dávku může být buď matka, která 

porodila první, druhé nebo třetí dítě nebo otec dítěte, v případě, že matka zemřela, je 

nezvěstná a bylo po ní vyhlášené pátrání nebo pokud bylo dítě na základě rozhodnutí 

soudu svěřeno do výchovy otce.

Výše tohoto příplatku je o mnoho vyšší než samotný příspěvek při narození 

dítěte a činí 678,49 Eur.84 Opět je možné tuto dávku vždy k 1. září kalendářního roku 

zvýšit prostřednictvím nařízení vlády Slovenské republiky.

Myslím si, že tato úprava je velmi vhodně zvolená. Příspěvek při narození dítěte 

se poskytuje každé rodičce a na každé dítě. Naopak příplatek k příspěvku při narození 

dítěte, který je o mnoho vyšší dávkou, se poskytuje až po zjištění, zda oprávněná osoba 

splňuje podmínky pro získání této dávky.

8.2.3 Příspěvek pro rodiče, kterým se současně narodily tři děti nebo více 

dětí, nebo kterým se v průběhu dvou let opakovaně narodila dvojčata

Opět jde o dávku, která se v České republice nevyskytuje a stejně jako 

v předchozích dvou případech je upravena v zákoně č. 235/1998 Z. z., o příspěvku při 

narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac 

detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým 

sa menia ďalšie zákony. Poskytuje se jednou ročně na každé dítě rodičům dětí nebo 

                                                
84 Částka 678,490 Eur odpovídá částce 20.440 Sk.
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osobě, která převzala dítě do náhradní rodičovské péče. Je určená na pokrytí výdajů, 

které vznikly rodičům nebo osobě, která o děti pečuje z důvodu, že se starají zároveň 

o tři nebo více dětí narozených současně nebo o dvojčata či více současně narozených 

dětí, pokud se narodila opakovaně v rámci dvou let. 

Od 1. ledna 2009 je výše této dávky stanovena následovně:

 81,99 Eur (2.470 Sk) v případě dítěte do 6 let.

 101,25 Eur (3.050 Sk) v případě dítěte od 6 do 15 let

 107,55 Eur (3.240 Sk) v případě dítěte ve věku 15 let. 

Starost o více dětí, které se narodily současně nebo bezprostředně po sobě, 

s sebou nese zajisté i vyšší náklady, neboť je potřeba obstarat více věcí, které jsou 

nezbytné v období po narození dítěte. Dávka tak představuje pro rodiče určitou finanční 

pomoc. V České republice obdobnou dávku nemáme, ale podle mého názoru by bylo 

vhodné se, z již uvedených důvodů, de lege ferenda zabývat možností zavedení této 

dávky do našeho právního řádu. 

8.2.4 Rodičovský příspěvek

Další dávka, která je poskytovaná ze systému státní sociální podpory, je 

rodičovský příspěvek. Je upraven zákonem č. 571/2009 Z. z., o rodičovskom príspevku 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov85 a je obdobou dávky poskytované u nás 

pod stejným názvem, rodičovský příspěvek. Jeho hlavním účelem je přispívat

oprávněné osobě na řádnou péči o dítě.

Řádnou péčí o dítě se rozumí zajištění všestranného fyzického a duševního 

vývoje. Jedná se především o výživu dítěte, zajištění řádné hygieny, zajištění lékařské 

péče prostřednictvím pravidelných lékařských prohlídek a další věci, které jsou důležité 

pro správný vývin dítěte.

                                                
85 Zákon je dostupný také z WWW: <http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm>.
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Platí pravidlo, že v případě, že je v rodině více dětí mladších 3 let nebo 

dlouhodobě nemocných mladších 6 let, vznikne pouze jeden nárok na tuto dávku 

a pouze jedné oprávněné osobě.

Oprávněnou osobou může být matka nebo otec dítěte, dále osoba, které bylo dítě 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do náhradní rodinné péče a také 

osoba, která je manželkou či manželem rodiče dítěte pokud společně žijí v jedné 

domácnosti. Zároveň musí mít oprávněná osoba i dítě splněnou podmínku trvalého nebo 

přechodného pobytu na území Slovenské republiky.

Výše je v zákoně stanovena na 190,10 Eur za každý kalendářní měsíc, ve kterém 

byly splněny podmínky pro vznik nároku na dávku. V případě péče o vícero dětí 

narozených současně se dávka postupně zvyšuje o 25 procent na každé dítě.

V české právní úpravě máme v případě rodičovského příspěvku velké odchylky. 

Především v samotné výši příspěvku, která je v České republice stanovena v několika 

výměrách a v závislosti na této okolnosti je příspěvek poskytován v různých variantách 

čerpání. Úprava, kterou poskytuje český právní řád mi tak přijde propracovanější 

a vhodnější.

8.2.5 Přídavek na dítě a příplatek k přídavku na dítě

Další dávky, o kterých se alespoň v krátkosti zmíním, jsou přídavek na dítě 

a příplatek k přídavku na dítě. Obě jsou upravené v zákoně č. 600/2003 Z. z., o prídavku 

na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.86 a vyplácí se oprávněné osobě 

jako příspěvek na výchovu a výživu nezaopatřeného dítěte. V České republice tuto 

úlohu plní primárně dávka se stejným názvem, přídavek na dítě. Naopak příplatek 

k přídavku se u nás neposkytuje.

Okruh oprávněných osob pro přídavek na dítě je širší než v případě příplatku 

k přídavku na dítě, kde oprávněnou osobou může být pouze:

 rodič nezaopatřeného dítěte,

                                                
86 Zákon je dostupný také z WWW: <http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm>.
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 jiná fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do náhradní rodičovské péče.

V případě přídavku na dítě se okruh rozšiřuje ještě o následující možnost:

 plnoleté nezaopatřené dítě, jestliže nemá rodiče nebo jestliže uzavřelo 

manželství a další v zákoně uvedené případy.

Podmínky pro přiznání nároku na přídavek na dítě jsou:

 péče o nezaopatřené dítě,

 trvalý nebo přechodný pobyt na území Slovenské republiky jak v případě 

oprávněné osoby, tak i v případě nezaopatřeného dítěte.

Pro přiznání příplatku k přídavku se okruh podmínek dále rozšiřuje například o:

 Podmínku, že oprávněná osoba nevykonává žádnou výdělečnou činnost.

 Podmínku, že oprávněné osobě nebyl přiznán daňový bonus na nezaopatřené 

dítě, které bylo důvodem pro přiznání nároku na přídavek na dítě. A další.

Výše přídavku na dítě má hodnotu 22,01 Eur za kalendářní měsíc. Výše 

příplatku k přídavku na dítě má hodnotu 10,32 Eur za kalendářní měsíc. Tyto sumy se 

upravují k 1. lednu kalendářního roka podle koeficientu, kterým byly upraveny též 

hodnoty životního minima.

Malým rozdílem oproti naší právní úpravě je posuzování nezaopatřeného dítěte, 

kterým může být dítě pouze do 25 let věku, pokud studuje a připravuje se tak soustavně 

na budoucí povolání nebo v případě, že mu jeho zdravotní stav nedovoluje se 

připravovat studiem na budoucí povolání nebo být výdělečně činnou osobou.

8.2.6 Příspěvek na péči o dítě.

Poslední dávkou, o které se chci zmínit je, příspěvek na péči o dítě. Jde o dávku 

poskytovanou podle zákona č. 561/2008 Z. z., o príspevku na starostlivosť o dieťa 

a o zmene niektorých zákonov.87

                                                
87 Zákon je dostupný také z WWW: <http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm>.
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Příspěvek se poskytuje oprávněné osobě, kterou je buď rodič, nebo osoba, která 

dítě převzala do náhradní rodinné péče, na pokrytí výdajů spojených s péčí o dítě 

ve věku do 3 let nebo do 6 let v případě dítěte s dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem. Dávka se poskytuje na každé dítě.

Péčí o dítě se rozumí zajištění péče o jeho řádný fyzický a psychický vývin 

během doby, kdy je rodič výdělečně činný popřípadě studující na střední nebo vysoké 

škole.

Podmínky pro poskytování dávky jsou tedy následující:

 výdělečná činnost nebo denní studium na střední či vysoké škole oprávněné 

osoby,

 o dítě je postaráno na území Slovenské republiky,

 oprávněná osoba i dítě mají trvalý nebo přechodný pobyt na území Slovenské 

republiky.

Co se týče samotné výše příspěvku, ta se určuje podle skutečně vynaložených 

a prokázaných výdajů na péči o dítě, maximálně do částky 230 Eur za kalendářní měsíc. 

V případě, že se o dítě stará jiná fyzická osoba (například jeho prarodič) a této osobě se 

nevyplácí rodičovský příspěvek nebo rodič, který je výdělečně činný a nezabezpečí 

stanovenou řádnou péči o dítě, snižuje se výše příspěvku na pevných 41,10 Eur.

Obdobnou dávku v našem právním řádu nemáme. Někteří rodiče si ovšem

nemohou dovolit zůstat celý den s dítětem doma a potřebují, aby o dítě bylo řádně 

postaráno, což s sebou samozřejmě přináší často vysoké finanční náklady. Vzhledem 

k této situaci si myslím, že by bylo účelné, de lege ferenda, zavést v České republice 

dávku podobnou.
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Závěr

V závěru diplomové práce bych ráda zhodnotila cíle, které jsem si zadala již 

v úvodu. Jednalo se o celkové přiblížení a zpřehlednění právní úpravy zabezpečení žen 

v těhotenství a mateřství. Dále bych chtěla aktuální právní úpravu této oblasti zhodnotit 

a předložit své návrhy de lege ferenda.

Právo sociálního zabezpečení má v našem právní řádu velmi důležité postavení. 

Pomáhá překlenout, hlavně prostřednictvím finančních dávek, některá životní období 

vyvolané sociálními událostmi. V tomto ohledu nelze opomenout jedno specifické 

odvětví práva sociálního zabezpečení, kterým je právě zabezpečení žen v těhotenství 

a mateřství, jehož základními prameny jsou zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Na základě především výše zmíněných zákonů 

jsou ženám poskytovány různé typy dávek, které mají za úkol alespoň částečně 

překlenout období určité „finanční nedostatečnosti“. Podle mého názoru je systém 

dávek přiměřený a stávající právní úpravu lze hodnotit spíše pozitivně s nepatrnými 

výhradami.

Ze systému nemocenského pojištění je v přímé souvislosti s těhotenstvím 

a mateřstvím poskytována peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství. Co se týče peněžité pomoci v mateřství, domnívám se, 

že současná právní úprava tím, že nezohledňuje možnou osamělost osoby pečující 

o dítě, není zcela odpovídající. S ohledem na stále se zvyšující peněžní výdaje 

na životní náklady, dostávají se osamělé osoby, které pečují o dítě, do finančních 

problémů, což je poté nutné řešit dávkami ze systému státní sociální podpory. Naproti 

tomu ve slovenské právní úpravě toto zůstalo zohledněno (zde odkazuji na kapitolu 

osmou). Možná by věci prospělo, byla-li by zvážena komplexnější úprava osob 

pečujících o dítě.

Velkou výhodu naopak spatřuji v tom, že dávku může v současné době pobírat 

jak žena, tak i muž. A její výše (včetně 100 procentní první redukční hranice) podle 
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mého názoru může více motivovat ženy k upřednostnění mateřské pozice před prací, 

neboť věk prvorodiček se nadále zvyšuje.

Další dávkou, o které chci v závěru své práce „pohovořit“, je vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství. Příspěvek je podle mého názoru vhodně 

koncipován. Je důležité upozornit, že dávka se neposkytuje osobám samostatně 

výdělečně činným. Těmto osobám ovšem náleží, při splnění daných podmínek,

nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství. U této dávky chci dále zmínit délku doby 

kojení, která není v zákoně stanovena, a po kterou je příspěvek také poskytován.

Současným trendem je dlouhodobé kojení dítěte. Nepodařilo se mi zjistit statistické 

údaje o tom, jak je příspěvek využíván, ale nabízí se otázka, jestli by, v případě zjištění, 

že je dávka více užívána, neměla být tato doba de lege ferenda v zákoně vymezena.

Ze systému státní sociální podpory je v přímé souvislosti s těhotenstvím 

a mateřstvím poskytováno porodné a rodičovský příspěvek. Od 1. ledna 2011 je 

porodné, v souvislosti s úspornými opatřeními, nově koncipováno jako dávka testovaná, 

tedy dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmů rodiny, a dávka, která je určená 

pouze prvorodičkám. Nemyslím si ale, že je to pozitivní změnou a naopak si myslím, 

že to může vést ke snížení porodnosti v případě dětí, které nejsou v pořadí prvními. 

Taktéž je jistě velmi obtížné zjistit, zda jde skutečně o první narozené dítě, neboť může 

nastat případ, kdy matka dítěte již měla první dítě, kterého se ale vzdala, nebo které 

zemřelo. Každá rodina je vystavena novým finančním nákladům v souvislosti

s narozením dítěte ale nikoli každá rodina „na dávku dosáhne“. Jako vhodnější se mi 

jeví slovenská právní úprava. Dávka, která se na Slovensku poskytuje při narození 

dítěte, je rozdělena, pokud to tak mohu nazvat, na dvě části. První – příspěvek při 

narození dítěte je poskytován každé ženě při narození dítěte a na každé dítě. Tato dávka 

je sice nižší, ale zato je poskytována bez ohledu na další podmínky. Druhá 

část - příplatek k příspěvku při narození dítěte, je dávkou o mnoho vyšší a jeho 

poskytnutí se váže na splnění stanovených podmínek. Tato koncepce mi přijde vhodně 

zvolena a podle mého názoru by nebylo špatné se de lege ferenda slovenskou právní 

úpravou motivovat.
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Další dávkou je rodičovský příspěvek. Současnou podobu dávky hodnotím 

velmi pozitivně. Rodiče si mohou zvolit, v jaké rychlostní variantě a tomu odpovídající 

výměře budou příspěvek čerpat. Možnost výběru je ovšem podmíněna splněním dalších 

předpokladů. Nikoli tedy každá oprávněná osoba má možnost zvolit si variantu, která jí 

vyhovuje a tak je nasnadě úvaha, zda právní úprava de lege lata není diskriminační. 

Všechny varianty totiž nabízí v konečné podobě stejné finanční prostředky, výjimkou je 

tříletá varianta čerpání, s lehce vyšší finální sumou. A také se domnívám, že možnost 

zvolit si variantu čerpání má pozitivní dopad i na státní finance, neboť si myslím, 

že tyto osoby po dvou letech zpravidla nastoupí zpátky do práce a nejsou tak odkázány 

na dávky ze strany státu, čímž se „uleví“ i státnímu rozpočtu.

Dále jsem se zabývala danou problematikou v oblasti pracovního práva, 

kde má těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně – matka a kojící zaměstnankyně 

značné výhody. V této oblasti přebírá roli hlavního pramene práva 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Upravuje řadu 

výjimek, které jsou těmto ženám v rámci pracovního práva poskytovány. Nebudu je zde 

již znova opakovat, pouze zmíním některé. Jedná se o institut převedení na jinou práci, 

pokud je předchozí pracovní pozice pro tyto ženy nebezpečná a ohrožuje jejich

těhotenství, mateřství, kojení nebo zdraví dosud nenarozeného dítěte. Dále má 

zaměstnavatel, na základě zákona, zakázáno rozvázat pracovní poměr s těhotnou 

zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské nebo rodičovské dovolené. Nelze 

opomenout fakt, že zde zákon pamatuje i na muže, kteří jsou na rodičovské dovolené 

a vůči nimž se v těchto případech postupuje stejně. Tímto se dostávám k mateřské 

a rodičovské dovolené, kterou zákon podrobně upravuje, co se týče podmínek, délky 

a dalších ukazatelů. Tento typ dovolených se poskytuje z důvodu péče o nově narozené 

dítě a poté z důvodu prohloubení péče a výchovy o dítě. Je nutné zmínit i fakt, že se 

dovolené poskytují nejen při narození a následné péči o vlastní dítě, ale též z důvodu 

péče o dítě převzaté do náhradní rodinné péče. Dle mého názoru je úprava postavení žen 

během těhotenství a mateřství komplexní, těmto ženám je poskytováno velké množství 

výjimek, které se mi ale, s ohledem na „propopulační“ hledisko, jeví jako žádoucí.
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Následně jsem se zabývala problematikou žen v těhotenství a mateřství v době 

výkonu trestu odnětí svobody, neboť mi toto téma přišlo velmi zajímavé. V České 

republice je jen jedna věznice, která se tímto specifikem úzce zabývá, neboť vytvořila 

podmínky pro možnost, aby malé dítě zůstalo s matkou v rámci jejího výkonu trestu. 

Tímto zařízením je věznice ve Světlé nad Sázavou, která mi pro zpracování této 

kapitoly poskytla cenné informace. Jeví se mi jako velmi pozitivní, že bylo toto zařízení 

vybudováno a postavení těchto žen právně upraveno. Jak jsem již v šesté kapitole blíže 

a podrobněji popsala, je pro dítě velkým přínosem moci s matkou strávit první roky 

svého života, ač v prostředí do jisté míry velmi zátěžovém. Nelze ovšem popřít fakt, 

že dítě si v raném věku specifičnost tohoto prostředí plně neuvědomuje, ale naopak cítí 

pocit blízkosti své matky. Zároveň nemohu opominout, že i pro matky je blízkost dítěte, 

s ohledem právě na fakt „zátěžovosti“ prostředí pro dítě, pozitivním faktorem, neboť si 

uvědomují, kam jejich chování došlo a jen malé procento z nich se opětovně dopustí 

trestného činu, případně po propuštění opustí své dítě. Je to tedy pro ně značně 

motivující. Soudím, že toto zařízení je obrovským přínosem a de lege ferenda by bylo 

vhodné uvažovat o vybudování dalšího podobného zařízení, neboť to kladně působí 

na následnou resocializaci. Samozřejmě je nutné zohlednit i finanční stránku věci, 

protože vybudování, provoz a náklady na odborný personál jsou značné.

V neposlední řadě jsem se zabývala srovnáním dané problematiky se slovenskou 

právní úpravou. Zde odkazuji na kapitolu osmou, kde se na konci každé podkapitoly 

věnuji úvaze, která z úprav se mi jeví jako vhodnější.

Na závěr je možné konstatovat, že současná právní úprava zabezpečení žen 

v těhotenství a mateřství vcelku odpovídá společenským požadavkům. Ovšem jsou 

některé návrhy de lege ferenda, které jsem uvedla a v průběhu času budou jistě další 

přibývat.
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Shrnutí

Tématem mé diplomové práce je zabezpečení žen v těhotenství a mateřství, 

které je specifickým odvětvím práva sociálního zabezpečení. Zabývá se postavením 

žen, které se vlivem životních okolností a sociálních událostí dostaly do situace, 

ve které je pro ně důležitý, kromě jiného, i postoj společnosti a státu. V našem právním 

řádu je upravena řada dávek, které jsou ženám v souvislosti s jejich postavením 

poskytovány. V rámci své diplomové práce jsem se pokusila především o celkovou 

charakteristiku jednotlivých dávek. Jedna z kapitol je dále věnována zabezpečení žen 

v těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva a další se věnuje dané problematice 

v oblasti výkonu trestu odnětí svobody. Zmínka je věnována také zabezpečení žen 

při převzetí dítěte do náhradní rodičovské péče a v neposlední řadě se zabývám 

srovnáním problematiky se slovenskou právní úpravou. Hlavním cílem mé práce je 

zpřehlednění právní úpravy, bližší charakteristika jednotlivých institutů a dávek 

a přiblížení některých návrhů de lege ferenda.
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Abstract

Welfare of women during pregnancy and maternity

The main aim of this thesis is to identify and analyse key issues within the 

current welfare system for woman during pregnancy and maternity. This will then allow 

recommendations to improve Czech legislation. The reason of choosing this theme is 

my deep interest in this sphere. 

The thesis discusses a broad range of issues over eight chapters; each chapter 

examines different aspects of the issue. First Chapter simply defines basic terminology 

associated with the subject. Chapter Two deals with the history of women’s welfare 

during pregnancy and maternity and describes how legislation for those women has 

evolved over the past years. Chapter Three puts women’s welfare in an international 

and constitutional context. Chapter Four examines the two main subdivisions of 

legislation. Part One is concerned with doses of the health insurance system. Part Two 

deals with doses of the state social support. Chapter Five looks at women’s welfare 

during pregnancy and maternity in labour law. Chapter Six illustrates the approach to 

imprisoned women and their rights during pregnancy and maternity. Chapter Seven 

looks at the relevance of substitute family care within the sphere of welfare. The final 

chapter highlights the key differences between Czech and Slovak legislation.

Conclusions are drawn at the end of my thesis. The main aim of the thesis was to 

characterize the welfare of women during pregnancy and maternity and to propose and 

recommend some changes of legislation de lege ferenda.
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