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ÚVOD 

 

Téma mé diplomové práce zní „Zabezpečení rodin s dětmi v ČR a vybraných státech 

Evropy“. Rodina je pro většinu z nás pojmem známým a zřejmým, její odborné 

vymezení však až tak snadné a nekomplikované není, navíc je částečně závislé jak na 

kulturním, tak i civilizačním prostředí každé jednotlivé společnosti. Autoři různých 

vědních oborů se pokoušejí o její vymezení, ne vždy zcela shodně, pro většinu z nás (a i 

já se tady s tím názorem ztotožňuji) je pak rodina s dětmi1 základním stavebním 

kamenem společnosti, nezbytným předpokladem jejího fungování. Z tohoto hlediska je 

pak velmi zajímavé sledovat, jak k instituci rodiny a k rodinné politice přistupují 

jednotlivé evropské státy, jakou podporu rodinám poskytují, jak o ní pečují.  

Cílem mé práce je zanalyzovat současnou právní úpravu, objasnit způsob, 

kterým je v ČR a ve vybraných evropských zemích poskytována podpora rodinám 

s dětmi, v jejich jednotlivých etapách věku a na základě této analýzy se pak pokusit 

provést komparaci jednotlivých systémů, případně najít v zahraničních modelech 

zajímavé a pro náš právní řád neznámé možnosti pro zlepšení zabezpečení rodin 

s dětmi. 

 První kapitola mé práce je zaměřená na vymezení pojmu rodiny a rodinné 

politiky a jejich základních modelů, jako i na ty nejdůležitější mezinárodní organizace 

v oblasti sociálního zabezpečení působící a jednotlivé národní úpravy ovlivňující. 

Vzhledem k evropskému tématu práce není opomenuta ani oblast evropské integrace a 

jejich základních principů. 

 Druhá, asi nejrozsáhlejší kapitola je věnována systému zabezpečení rodin 

s dětmi u nás, v České republice. Věnuje se nejdřív obecně systému sociálního 

zabezpečení a obecnému popsání u nás uplatňované rodinné politiky a dále pak 

jednotlivým formám podpory rodin s dětmi, nejdůkladněji státní sociální podpoře, která 

je základem, stěžejní oblastí pro podporu rodin s dětmi. 

 Analogicky je pak ve třetí a čtvrté kapitole popsán systém zabezpečení rodin 

s dětmi na Slovensku, které jsem si z evropských zemí vybrala zejména pro možnost 

pozoruhodné komparace. Spolu s Českou republikou dlouhá léta tvořilo společný stát a 
                                                 
1 Pojmem rodina (nebude-li uvedeno jinak) se rozumí rodina s dětmi 
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je zajímavé pozorovat rozdíly, které za posledních téměř deset let samostatnosti obou 

zemí v přístupu k podpoře rodin s dětmi vznikly. Další zemí, na kterou se práce 

zaměřuje je pak Francie, a to z několika důvodů. Francie je země známá pro svůj 

komplexní, rozsáhlý a institucionalizovaný systém sociálního zabezpečení a 

dlouholetou tradici rodinné politiky, kde systém podpory rodin s dětmi je častým 

předmětem diskuzí jak politických stran, tak i veřejnosti. Navíc francouzská právní 

úprava obsahuje mnoho, pro náš právní řád neznámých, inovativních prvků.  

V závěrečné kapitole se pak věnuji komparaci jednotlivých systémů, s použitím 

modelových příkladů pak srovnávám výši těch nejdůležitějších rodinných dávek 

vyplácených v jednotlivých státech a pokouším se najít v zahraničních právních 

úpravách instituty, kterými by se Česká republika v budoucnu mohla inspirovat. 

 

Práce je psána k právnímu stavu ke dni 31. 8. 2011 
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1 VÝCHODISKA ZABEZPE ČENÍ RODIN S DĚTMI 

1.1 Rodina a rodinná politika 

1.1.1 Definice rodiny a rodinné politiky 

 

Rodina je pojem, který většina z nás považuje za známý a zřejmý, její odborné 

vymezení však až tak snadné a nekomplikované není, navíc je částečně závislé jak na 

kulturním, tak i civilizačním prostředí každé jednotlivé společnosti. Autoři různých 

vědních oborů se pokoušejí o její vymezení, ne vždy zcela shodně
2, „v moderní rodinné 

politice je pak za rodinu považováno soužití manželů nebo partnerů s dítětem nebo 

dětmi, nebo jednoho rodiče s dítětem či dětmi. Nejvýznamnější podpory se obvykle 

dostává rodinám, které pečují o ekonomicky závislé děti a které realizují výchovné a 

sociální funkce rodiny, jež jsou důležité pro budoucí vývoj společnosti“.3 Obecná shoda 

pak také panuje v tom, že rodina je základním stavebním kamenem společnosti, 

nezbytným předpokladem jejího fungování, nakolik fungující a prosperující rodina je 

významnou sociální investicí do budoucího rozvoje, jak sociálního, tak i kulturního a 

ekonomického, celé společnosti.    

 Stejně tak rodinná politika, jako součást politiky sociální, je pojmem 

v posledních letech velmi frekventovaným (a to zejména v souvislosti s nízkou úrovní 

natality, odsouváním porodů do vyššího věku, nižší sňatečností a vyšší rozvodovostí a 

také zvyšováním počtu obyvatel v důchodovém věku), avšak definovaným velmi 

nejednotně a pojmově velmi odvislým na různých pohledech na ní. Obecně jí však lze 

chápat jako souhrn opatření zaměřených na podporu rodin s dětmi v rámci sociální 

politiky, které mají pomoci jak ženám (v oblasti fyziologických změn souvisejících 

s těhotenství a porodem), tak oběma rodičům (v oblasti výchovy a péče o nezletilé děti) 

a to zejména ulehčením sloučení pracovního a soukromého života a zmírňováním 

ekonomických dopadů výchovy dětí na rodinu, a to nejen u rodiny fungující, ale také 

v případech, kdy rodina selhává, případně kdy umírá její člen. Těchto cílů je pak 

                                                 
2 Vyskytují se různé otázky týkající se rozsahu pojmu rodina. Je rodinou i bezdětný manželský pár? Je 

rodinou homosexuální pár vychovávající dítě? Jsou rodinou nesezdáni a děti mající muž a žena? Atd.  
3 Krebs V. a kol.: Sociální politika. 2. vyd. Praha: Aspi, 2002 
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dosahováno prostřednictvím jednotlivých nástrojů rodinné politiky, které jsou stát od 

státu ve své konkrétní podobě odlišné, lze ale obecně říci, že se vždy jedná o určité 

přímé finanční transfery, daňová zvýhodnění, či nepřímou podporu ve formě určitých 

slev či výhod.  

 

1.1.2 Modely rodinné politiky a její nástroje 

 

 Způsobů, kterými stát poskytuje a zajišťuje svým občanům sociální ochranu je 

několik. Jsou země, kde stát zasahuje pouze v nejnutnějších případech, na druhé straně 

pak existují země, kde je podpora poskytovaná plošněji. Některé země věnují více 

pozornosti stárnoucí populaci, jinde naopak do popředí vystupují právě rodiny s dětmi. 

Stejně rozmanitý je také přístup jednotlivých zemí v rámci rodinné politiky, dle kterého 

je možné diferencovat několik modelů rodinné politiky. Touto problematikou se 

zabývalo a zabývá několik autorů. Tou nejklasičtější (ze které následně vycházela i 

spousta dalších autorů) je pak teorie dánského sociologa Gøsty Esping-Andersena, který 

vymezuje tři základní modely rodinné politiky a to model anglosaský, skandinávský a 

kontinentální. Pro oblast rodin s dětmi je pak významnou teorií teorie W. Korpiho, 

nakolik je genderově sensitivní, zabývající se i dělbou práce mezi muži a ženami. Korpi 

rozlišuje model tradiční rodinné politiky, kdy je podpora směřována na formu tradiční 

rodiny, tj. s mužem jako živitelem rodiny a ženou naopak pečující o děti, dále pak 

model dvoupříjmové rodinné politiky, zaměřené na podporu rodin, kde oba rodiče 

pracují, tj. na podporu žen na trhu práce, a nakonec pak model tržně orientované 

rodinné politiky, kde je podpora státu rodinám v jakékoli podobě minimální. Většina 

autorů však vychází ze základního rozčlenění, dle společných cílů a nástrojů určených 

k jejich dosažení, na model liberální (anglosaský), sociálně-demokratický 

(skandinávský), konzervativní (bismarckovský) a prorodinný (latinský). Někteří autoři, 

zejména v posledních letech, pak přidávají model pátý, tzv. postsocialistický4 (tabulka 

1).  

                                                 
4 Munková, G. a kol.: Sociální politika v evropských zemích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 

Holub, M. a kol.: Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. 1. vyd. Praha:    

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010 
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Tabulka 1 - Přehled jednotlivých modelů rodinné politiky 

                           

Zdroj: B. Matějková,J. Paloncyová.: Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II., Holub M. a 

kol.: Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. 
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 1.2 Evropská integrace v oblasti zabezpečení rodin s dětmi 

 

 I když všechny státy EU uznávají principy právního a sociálního státu, jejich 

jednotlivé formy, kterými je uplatňují se velmi různí. Jak už bylo zmíněno, existují 

minimálně čtyři typy modelů jednotlivých rodinných politik, kdy zásadní rozdíly 

v přístupech států k zajištění jednotlivých sociálních práv jejich občanů můžeme 

pozorovat zejména mezi modelem anglosaským a bismarckovským. „Máme řadu 

dohod, ale stále existují i zřetelné rozdíly, které nelze sladit do koherentní rodinné 

politiky Unie“5. Proto také veškeré „snahy Evropského hospodářského společenství o 

unifikaci, integraci, konvergenci či harmonizaci sociálního zabezpečení ztroskotaly, 

nakolik se státy nemohly dohodnout, které řešení je to „pravé“ evropské.“6 Jelikož však 

nebylo možné ponechat sféru sociálního zabezpečení bez jakékoli úpravy, nakolik 

princip volného pohybu pracovníků, jako jeden ze základních principů, na kterých je 

budována EU, jednoznačně vyžadoval rovné zacházení se všemi, bez ohledu na to, ve 

které z členských zemí pracují, nastoupila v této oblasti cesta tzv. koordinace.  

Prvními koordinačními předpisy byla dvě nařízení, týkající se sociálního zabezpečení, a 

sice nařízení 3 a 4 s účinností od 1. ledna 1959. Relativně záhy, tj. na přelomu 60. a 70. 

let však byla nahrazena novou úpravou, která platila, i když samozřejmě s mnohými 

novelizacemi, po dobu více než 30 let. Jednalo se o tři zásadní nařízení, a to: 

Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968, o volném pohybu pracovníků 

uvnitř Společenství, 

Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 z 14. června 1971, o aplikaci soustav sociálního 

zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné 

příslušníky pohybující se v rámci Společenství a  

Nařízení Rady (EHS) č. 574/72, stanovující postup provádění nařízení č. 1408/71. 

 K jejich změně došlo až v roce 2004, kdy v důsledku jednak vývoje jednotlivých 

národních systémů, tak i nedostatků existujících nařízení, zejména pokud jde o 

neimplementaci judikatury Evropského soudního dvora, bylo pro oblast koordinace 

                                                 
5 Wigen, M.: Směřuje Evropa ke společné rodinné politice? Dostupné z www: 

<http://www.obcinst.cz/cs/SMERUJE-EVROPA-KE-SPOLECNE-RODINNE-POLITICE-c593/>. 
6 Koldinská, K. a kol.: Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2007, s. 18 
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sociálního zabezpečení přijato nařízení nové. Jde o nařízení Rady a Evropského 

parlamentu (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení, které vstoupilo v účinnost dne 1. května 2010. Spolu s ním pak bylo 

přijato i nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004. K nejzásadnějším změnám, které toto 

nařízení přineslo, patří zejména obecnější vymezení osobního rozsahu, kdy se nové 

nařízení vztahuje na všechny pojištěné osoby a u systémů odvislých od bydliště, na 

všechny obyvatele (občany EU a jejich rodinné příslušníky), bez ohledu na to, zdali se 

jedná o zaměstnance, OSVČ či jiné, zvláštní kategorie osob. Z věcného rozsahu pak 

byla z oblasti zabezpečení rodin s dětmi zásadní úprava dávek v mateřství, kterým byly 

na roveň postaveny odpovídající otcovské dávky. 

 

1.2.1 Čtyři principy koordinace sociálního zabezpečení v EU  

 

 Koordinace jednotlivých národních systémů sociálního zabezpečení je pak 

postavena na čtyřech základních principech, které ji ovládají, představují její koncepci a 

zajišťují její bezkonfliktní aplikaci. Prvním principem je zde princip prolínající se celým 

evropským právem a vyjádřen již v zakládací smlouvě ES, a to princip rovného 

zacházení, „tj. zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti (osoby, na které se 

vztahují nařízení, podléhají stejným povinnostem a užívají stejných výhod podle 

legislativy členského státu jako státní příslušníci dotyčného státu). Nově byl, na základě 

judikatury Evropského soudního dvora, k tomuto principu přiřazen princip stejného 

posuzování událostí a skutečností (tzv. asimilace faktů), kterým se fakticky dovozuje, že 

dávky poskytované jiným státem nebo skutečnosti nastalé v jiném státě mají stejné 

účinky jako by nastaly na území dotčeného členského státu.“7 Druhým principem pak je 

princip aplikace jednoho právního řádu, tj. že se na osobu, v konkrétním dotčeném 

okamžiku, mohou vztahovat právní předpisy sociálního zabezpečení jen jednoho státu, 

aby byl vyloučen případný jak negativní, tak pozitivní konflikt, kdy by osoba nebyla 

pojištěna buď vůbec, nebo naopak současně ve dvou či více zemích. Třetím principem 

                                                 
7 Konopásková, J.: Nová pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení v EU. Národní pojištění. 2010, 

č. 5 
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pak je sčítání dob pojištění, kdy se jednotlivé doby pojištění získané během ekonomické 

aktivity v různých členských státech, pro zachování nároku na dávku sčítají. Bez 

uplatňování tohoto principu, by se minimální doby pojištění, které jednotlivé právní 

řády stanovují pro zachování nároku na dávku (zejména v oblasti důchodového 

pojištění), staly pro migrující osoby nedostupnými. Čtvrtým a posledním principem je 

princip zachování nabytých práv, tj. garance výplaty jednotlivých dávek do ciziny. 

Kompetentní instituce v jednom členském státě je povinna exportovat dávky do jiného 

členského státu. Nařízení 883/04 tyto dávky, na rozdíl od předcházející úpravy, 

vymezuje obecně jako všechny peněžité dávky. 

 

1.2.2 Koordinace dávek v mateřství a rodinných dávek 

 

 Dávky v mateřství jsou dávky poskytované v případě, kdy nastane sociální 

událost spojená s narozením dítěte. Na rozdíl od dávek rodinných, jsou dávky 

v mateřství až na výjimky přiznávány matce dítěte a nárok na ně je závislý na určité 

minimální době trvání nemocenského pojištění.  

Koordinovány jsou jak věcné (tj. lékařská péče během těhotenství a v souvislosti 

s porodem), tak peněžité (sloužící k finančnímu zajištění v době po porodu) dávky. 

Podmínkou pro jejich přiznání pak je jejich nezbytnost a přiměřenost, tj. „že se dávky 

poskytují tak, aby se matka dítěte nemusela do státu pojištění vracet dříve než zamýšlela 

a současně, že v případě krátkodobých pobytů jsou poskytovány jenom této době 

odpovídající dávky“8 Další podmínkou, i když v praxi velmi spornou a těžko 

prokazatelnou pak je, že matka dítěte do jiné země nevycestovala za účelem pobírání 

těchto dávek. Rozlišení na dávky věcné a peněžité má zásadní význam při určování 

státu, který je bude poskytovat. Dávky věcné jsou totiž poskytovány podle předpisů 

státu bydliště9 nebo pobytu („to znamená, že pokud není ve státě pobytu, či bydliště 

taková dávka poskytována, nemá na ni nárok ani pojištěnec státu, kde dotčená dávka 

                                                 
8 Koldinská, K. a kol.: Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2007, s. 125 
9 Bydlištěm se dle judikatury ESD (případ C-90/97 Swadling) rozumí těžiště zájmů osoby, tj. to místo, 

kde má nejsilnější majetkové, rodinné a jiné vazby. 
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součástí systému je10“ ), naopak dávky peněžité pak podle předpisů státu pojištění (tj. 

kompetentního státu). 

 Rodinné dávky jsou dávky, které mají přispět na zvýšené náklady, ať již přímo 

související s narozením dítěte a jeho výchovou, nebo nepřímo související s důsledkem 

omezené možnosti těchto osob vykonávat vlastní výdělečnou činnost. Nařízení 883/04 

je vymezuje jako „všechny věcné nebo peněžité dávky určené k vyrovnání rodinných 

výdajů, s výjimkou záloh na výživné a zvláštních dávek při narození dítěte a při osvojení 

dítěte uvedených v příloze I“.11 Na rozdíl od dávek v mateřství, jsou rodinné dávky ve 

většině států dávkami poskytovanými bez ohledu na existenci pojištění, nakolik se zde 

jedná o situaci rodiny (nikoli samotného pojištěnce) a o zabezpečení zejména 

nezaopatřených dětí.  

Základním koordinačním pravidlem pro přiznání rodinných dávek pak je příslušnost 

předpisů státu výkonu práce12, který je doplněn o povinnost instituce státu bydliště 

poskytnout případný doplatek, pokud by nárok na dávku dle předpisů státu výkonu 

práce byl nižší, nežli by byl podle předpisů státu bydliště. Z toho také vyplývá jistá 

zajímavost, nakolik v některých situacích může docházet k výplatě stejného druhu 

dávky od dvou institucí dvou různých členských států, tzn., že základní koordinační 

princip aplikace jen jednoho právního řádů, je zde ve zvláštních případech porušen.  

 

1.3 Mezinárodní organizace působící v oblasti zabezpečení rodin 

s dětmi 

 

 Potřeba lidská práva, jako práva přirozená, nezadatelná, nezcizitelná a 

nepromlčitelná chránit, se v zásadní míře objevila v první polovině 20. století, jako 

následek obou světových válek, kdy zejména ta druhá jednoznačně prokázala spojitost 

                                                 
10 Koldinská, K. a kol.: Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2007, s. 91-92 
11 Nařízení 883/04 
12 Je-li takových států víc (rodiče pracují ve dvou různých členských zemích), dalším rozhodným 

kritériem zde bude bydliště dětí. Bydlí-li děti v jiném státě, příslušným státem bude ten stát, který 

poskytuje  vyšší částku rodinné dávky. 
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mezi lidskými právy a mírem. Dochází tak i k rozvoji práv sociálních, jako 

neodmyslitelné součásti lidských práv a v právních řádech jednotlivých států se začíná 

objevovat mezinárodní úprava a naplnění jejich cílů o určitých minimálních standardech 

v oblasti sociálních práv. 

Období těsně po druhé světové válce je pak také spojeno se vznikem několika 

organizací, jejíchž cílem je právě ochrana lidských práv v nejširším smyslu a stanovení 

jistých minimálních požadavků pro jejich dodržování. 

 

1.3.1 Organizace spojených národů (OSN – UN) a její dokumenty 

 

 Organizace spojených národů (United nations) vznikla v roce 1945, kdy byl na 

konferenci v San Franciscu podepsán její ustavující dokument - charta OSN.  

Jejím nejvýznamnějším dokumentem pak je Všeobecná deklarace lidských práv, 

kterou valné shromáždění OSN přijalo 10. prosince 1948. Jde o právně nezávazný 

dokument, nakolik se nejedná o mezinárodní smlouvu, avšak jeho politická autorita je 

celosvětově uznávána. V roce 1948 měla Organizace spojených národů již 58 členů, tj. 

58 států různé ekonomické vyspělosti, politických systémů, jako i různých 

náboženských a kulturních tradic. Cílem deklarace proto bylo na jedné straně všechny 

tyto rozdíly respektovat, ale na straně druhé zároveň  shrnout a vyzdvihnout hodnoty 

všem společné. V současnosti je deklarace nejznámějším dokumentem z oblasti 

lidských práv, tvoří základ či předlohu řadě mezinárodních dohod a je též součástí ústav 

a zákonů mnohých států světa. Deklarace obsahuje Úvod a 30 článků týkajících se 

jednotlivých práv, z hlediska sociálního zabezpečení je tím nejzásadnějším článek 22 

následujícího znění: „Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální 

zabezpečení a nárok na to, aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v 

souladu s organizací a s prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a 

kulturní práva, nezbytná k jeho důstojnosti a k svobodnému rozvoji jeho osobnosti.“   

Dalšími významnými dokumenty pak jsou Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech. Oba pakty byly otevřeny k podpisu v prosinci roku 1966 a na rozdíl od VDLP 

již předpokládají závaznost pro jejich signatáře. Z hlediska sociálního zabezpečení a 
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rodiny, je zásadnějším MPoHSKP, zejména pak jeho články 10 a 11. Článek deset 

uznává, že „nejširší možná ochrana a pomoc by měla být poskytnuta rodině, která je 

přirozenou a základní jednotkou společnosti, zvláště k jejímu založení a po dobu, kdy 

odpovídá za péči a výchovu nezletilých dětí.“  Dále pak stanoví, že „zvláštní ochrana by 

měla být poskytována matkám v průběhu přiměřeného období před a po narození dítěte. 

Během tohoto období by pracujícím matkám měla být poskytnuta placená dovolená 

nebo dovolená s odpovídajícími požitky ze sociálního zabezpečení“, stejně jako mají být 

učiněna všechna opatření pro ochranu dětí a mládeže, bez jakékoli diskriminace. Článek 

11 pak uznává právo každého na přiměřenou životní úroveň jak pro něho, tak pro jeho 

rodinu a závazek států podniknout odpovídající kroky k dosažení tohoto cíle.  

  

1.3.2 Mezinárodní organizace práce (MOP – ILO) a její dokumenty 

 

 Mezinárodní organizace práce byla založena již v dubnu roku 1919 ve Versailles 

s cílem usilovat o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných 

pracovních práv a do systému OSN byla přijata jako první ze specializovaných 

organizací v roce 1946. V roce 1969 jí byla udělena Nobelova cena míru.  

MOP formuluje mezinárodní pracovní standardy (minimální úroveň základních 

pracovních práv), technickou pomoc, podporuje rozvoj nezávislých zaměstnavatelských 

a zaměstnaneckých organizací a poskytuje pro ně školící a poradenské služby. Za 90 let 

své existence přijala MOP celkem více než 180 úmluv. Závaznost nabývají ratifikací, je 

tedy povinností členských států, které úmluvu ratifikovaly, uvést vnitrostátní 

zákonodárství do souladu s jejím obsahem. Pro oblast sociálního zabezpečení je 

významná zejména Úmluva č. 102 o minimálních standardech sociálního 

zabezpečení z roku 1952. Ve svých 87 článcích rozčleněných do 13 částí13 formuluje 

minimální standardy pro jednotlivé sociální události, tj. určitou minimální úroveň 

sociálního zabezpečení, která může být dosažena ve všech státech, bez ohledu na jejich 

ekonomickou vyspělost. Pro oblast rodiny a s ní souvisejícím mateřstvím je pak 

významnou i Úmluva č. 183 o ochraně mateřství z roku 2000, revidující Úmluvu č. 

                                                 
13 Rodinné dávky upravuje část VII, dávky v mateřství pak část VIII. 
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103 z roku 1952 a formulující minimální standardy týkající se mateřské dovolené, 

dávek během ní poskytovaných, stejně jako zachování pracovního poměru. 

 

1.3.3 Rada Evropy a její dokumenty 

 

Rada Evropy (Council of €ope) je mezivládní organizace sdružující 47 evropských 

zemí, akceptujících a zaručujících právní stát a  základní lidská práva a svobody pro své 

občany.  

„Smlouvy Rady Evropy zakládají společné standardy, nástroje kontroly a mechanismy 

spolupráce mezi evropskými státy v záležitostech lidských práv, sociální péče a 

sociálního zabezpečení, kultury, zdravotnictví, ochrany životního prostředí nebo správní 

a soudní spolupráce. Rada Evropy se nezabývá otázkami míru, bezpečnosti a obrany, 

není vojenským paktem ani ekonomickou organizací.“14 Z oblasti sociálního 

zabezpečení je neopominutelnou zejména Evropská sociální charta a Evropský zákoník 

sociálního zabezpečení.  

Evropská sociální charta, kterou ratifikovaly členské státy Rady Evropy v Turíně v 

roce 1961, stanovuje 19 základních sociálních práv, která lze rozčlenit do tří základních 

kategorií, a to na práva spojená s ochranou práce, práva spojená se sociálním 

zabezpečením a práva předznamenávající koordinaci sociálního zabezpečení. V roce 

1988 byl k Evropské sociální chartě ve Štrasburku přijat Dodatkový protokol, který 

obsahuje dalších 12 práv, včetně práva na ochranu před chudobou a sociálním 

vyloučením či práva na bydlení. Práva zakotvená v Evropské sociální chartě mají 

celoevropský charakter a jsou uznávána všemi státy, které Chartu podepsaly. „V roce 

1991 byl v Turíně podepsán Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu, který 

zlepšil účinnosti Charty a zvláště fungování jejího kontrolního mechanismu.“ 15 

Evropský zákoník sociálního zabezpečení byl přijat v roce 1964 a stanovuje 

minimální úroveň ochrany v různých oblastech sociálního zabezpečení, tj. oblastech 

zdravotní péče, dávek v nemoci, dávek v nezaměstnanosti, starobního důchodu, 

                                                 
14 Sagit.cz [online]. 1.5.2004 [cit. 2011-06-29]. Rada Evropy: Právní úprava a její změny. 
15 Businessinfo.cz : Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 30.5.2009 [cit. 2011-06-29]. Sociální 

politika v Evropské unii. 
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rodinných dávek, dávek v mateřství, invalidního důchodu a dávek pozůstalých. 

Minimální standardy v něm vyjádřené pak obsahově odpovídají těm vyjádřeným 

v Úmluvě MOP o minimálních standardech sociálního zabezpečení. 

Neoddiskutovatelný význam pak má Evropská úmluva o sociálním zabezpečení z 

roku 1972, komplexně upravující všechny oblasti sociálního zabezpečení. Navíc je 

považována za úmluvu modelovou, nakolik některá její ustanovení jsou vzorem pro 

dvoustranné a mnohostranné dohody o sociálním zabezpečení. 
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2 ZABEZPEČENÍ RODIN S DĚTMI V ČESKÉ 

REPUBLICE 

 

2.1 Vymezení práva sociálního zabezpečení, jeho tři základní pilíře 

 

 Právo sociálního zabezpečení je svébytným, samostatným odvětvím práva, 

upravujícím vztahy veřejnoprávní i soukromoprávní, které vymezuje a upravuje 

jednotlivé sociální služby poskytované, regulované, nebo zabezpečované státem svým 

občanům v případech, kdy jsou jejich základní sociální práva garantována ústavou 

v důsledku konkrétní sociální události (nemoc, stáří, narození dítěte, úmrtí živitele, atd.) 

ohrožena. Sociální zabezpečení je tedy významným nástrojem státní politiky, jehož 

cílem je v zobecněném pojetí „regulace odpovědnosti občana za svou budoucnost 

(povinné pojistné systémy) a stanovení míry a forem sociální solidarity mezi občany.“16 

Těchto cílů je dosahováno prostřednictvím jednotlivých nástrojů tří základních pilířů, 

neboli subsystémů, či forem sociálního zabezpečení, kterými jsou sociální pojištění, 

státní sociální podpora a sociální pomoc (péče). 

 Sociální pojištění jako první z pilířů je systémem, ve kterém se občan sám, nebo 

ve kterém občana někdo jiný, zajišťuje pro případ v budoucnu nastalé (velmi často 

předem očekávané, nebo alespoň předvídatelné) sociální události. Jde o obligatorní 

pojištění, kde zákon stanoví jeho jak osobní, tak i věcný rozsah, způsoby správy i 

financování. Nutí občany k tomu, aby zajistili sebe a své rodiny nikoli na úkor 

prostředků z veřejných rozpočtů, ale na úkor svých současných osobních spotřeb. Pro 

podporu rodin s dětmi má zásadní význam zejména nemocenské pojištění a z něj 

vyplácená peněžitá pomoc v mateřství, z pojištění důchodového pak zejména sirotčí a 

vdovské (vdovecké) důchody. 

 Druhým pilířem je systém státní sociální podpory, který má ze všech pilířů pro 

zabezpečení rodin s dětmi nejzásadnější význam. Je jakýmsi základem pro podporu a 

zajištění rodin s dětmi. Většina dávek, která je z tohoto systému poskytována je totiž 

závislá na přítomnosti alespoň jednoho nezaopatřeného dítěte v rodině. 

                                                 
16 Tröster, P. a kol..: Právo sociálního zabezpečení. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 8 
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 Posledním z pilířů pak je systém sociální pomoci, jako tzv. poslední záchranné 

sítě pro občany, kteří se dostanou do stavu hmotné nouze v důsledku neschopnosti 

zajistit si prostředky vlastní výdělečnou činností. Od předchozích dvou systémů se 

odlišuje zejména charakterem subjektů, které sociální pomoc poskytují (velmi často se 

jedná o soukromoprávní subjekty – nestátní organizace) a dále také způsobem 

financování (neexistence pojištění, plnění je poskytováno ze státního nebo z jiných 

veřejných rozpočtů) a řešením nastalých sociálních událostí (různorodost forem pomoci, 

věcné dávky, sociální služby). Dále je pro ní typická značná míra individualizace a také 

subsidiarity, kdy plnění z pilíře sociální pomoci přichází až v situaci, kdy první dva byly 

vyčerpány a základní životní potřeby občana jsou i tak nadále ohroženy.   

 

2.2 Státní sociální podpora – zákon o státní sociální podpoře a jeho 

zásadní novely 

 

Pojem státní sociální podpory byl u nás zaveden zákonem č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře jako důsledek nezbytných transformačních kroků v sociální oblasti. 

Zásadní změnou byl přechod od státního paternalismu k podstatně větší participaci 

občana, k jeho větší odpovědnosti, pokud jde o zabezpečení si svých potřeb vlastními 

prostředky. Zavedený systém zejména zohledňuje, že životní úroveň občanů má 

vycházet z pracovních příjmů, dávky nemají být jejich náhradou, nemají působit 

demotivačně vůči práci a musí být zachováno hledisko jejich účelnosti, hospodárnosti a 

ve stanovených případech i adresnosti.  

Zákon přinesl komplexní, ucelenou úpravu týkající se státní sociální podpory. 

Upravuje nejen osobní a věcný rozsah nároku na jednotlivé dávky, jejich výčet, výši a 

výplatu, ale i otázky organizace a řízení. Účinnost zákona byla dělená. Pokud jde o 

dávky nezávislé na výši příjmu rodiny, nastala už 1. října 1995, v plném rozsahu pak 

zákon nabyl účinnosti až 1. ledna 199617.   

Od této doby pak byl zákon několikrát novelizován, některé z novel byly jen 

částečné, mající spíš upřesňující charakter, jiné byly naopak zásadní, měnící jak okruh 
                                                 
17 Mitchell, E.: Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu. Praha: 

Národohospodářský institut Josefa Hlávky, 2010. 
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poskytovaných dávek, tak podmínky pro jejich přiznání, způsob jejich výpočtu, atd. 

Jednou z takových významných novel byla novela provedená zákonem „ č. 271/2001 

Sb., kterým se s účinností od 1. října 2001 měnil ZSSP, ve znění pozdějších předpisů, i 

některé další zákony. Šlo o dosti rozsáhlou novelu, která do systému státní sociální 

podpory přinesla významnější věcné změny, zejména pokud jde o okruh příjmů 

započitatelných do rozhodného příjmu, podmínky nároku na výplatu rodičovského 

příspěvku a  výši porodného.“ 18 

Další velmi zásadní novela pak byla provedena zákonem č. 453/2003 Sb, jehož 

jednotlivé úpravy nabývaly postupné účinnosti v průběhu celého roku 2004. 

K nejzásadnějším změnám, které novela přinesla, patří zejména změna týkající se 

vymezení podmínek nároku na vybrané dávky, kdy od 1. dubna již nebudou dávky SSP 

poskytovány žadatelům o azyl. Dále pak se mění vymezení podmínky osobní a 

celodenní řádné péče o dítě ve věku do čtyř, případně sedmi let pro nárok na rodičovský 

příspěvek. Tato péče musí být nově poskytována, až na 5 taxativně zákonem uvedených 

výjimek19, po celý kalendářní měsíc. Změnila se však i podmínka tzv. omezené 

výdělečné činnosti. Nově rodič při zachování řádné a celodenní péče o dítě jinou 

osobou, může být v plném rozsahu výdělečně činný, jeho příjmy nebudou sledovány. 

Další změnou pak je změna způsobu výpočtu rozhodného příjmu u osob samostatně 

výdělečně činných. Současně touto novelou dochází k zániku příspěvku na dopravu, 

který se naposled vyplácí za měsíc červen roku 2004. Od začátku nového školního roku 

ho nahradí slevy na žákovském a studentském jízdném. 

Změny provedené novelou se pak výrazně dotkly i organizační struktury orgánů 

dávky SSP poskytujících. Nově, od 1. dubna 2004, jsou příslušnými pro rozhodování o 

dávkách státní sociální podpory a jejich vyplácení úřady státní sociální podpory, jimiž 

                                                 
18 Tröster, P. a kol..: Právo sociálního zabezpečení. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 239-240 
19 Jedná se o kalendářní měsíc, kdy  

1. se dítě narodilo, 

2. rodič měl po část měsíce nárok z dávek nemocenského pojištění na peněžitou pomoc v mateřství, 

peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, 

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

4. dítě dovršilo čtyř let věku (popř. sedmi let věku), 

5. dítě nebo rodič zemřeli.  
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jsou úřady práce. Nezměněná zůstává působnost v hlavním městě Praze, kde ji nadále 

budou vykonávat úřady městských částí určené Statutem hl. města Prahy. Stejně tak ve 

druhém stupni, tj. zejména jako odvolací orgány, nadále rozhodují krajské úřady a 

v Praze pak Magistrát hl. města Prahy.   

K neopomenutelným změnám v poskytování dávek SSP pak samozřejmě došlo 

v souvislosti se vstupem ČR do EU. „Začalo mít přednost právo EU před právem 

vnitrostátním. Jedná se o posuzování občanů členských státu EU a občanů členských 

států Evropského hospodářského prostoru a jejich rodinných příslušníků (osob společně 

posuzovaných) ve vztahu k některým dávkám tak, jako by šlo o občany ČR“ 20 

Dalším rokem převratných změn v oblasti SSP byl rok 2007 a to v důsledku přijetí 

zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který upravil spoustu oblastí 

života občanů, včetně nároku na vybrané dávky SSP. Zásadní změnou je ve většině 

případů stanovení výše dávek absolutní částkou, nikoliv na základně výše existenčního 

minima. Mění se výpočet přídavku na dítě, sociálního příplatku, porodného i 

pohřebného, ve většině případů dochází k jejich snižování. Zákon ruší příspěvek na 

školní pomůcky, mezi veřejností známý spíše jako tzv. pastelkovné. Mění se také 

koncepce výpočtu rodičovského příspěvku a to na základě tzv. vícerychlostní struktury. 

„Platí nová zásada, že nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý 

kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině 

a toto dítě zakládá nárok na rodičovský příspěvek.  Rodičovský příspěvek lze čerpat ve 

třech výměrách (základní, zvýšené, snížené) daných pevnými částkami.“21 

Nejnovější změny pak přinesl zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a 

sociálních věcí, s účinností od 1. ledna letošního roku. Změny se dotkly zejména 

rodičovského příspěvku, kde dochází ke zkrácení lhůty pro rozhodnutí se o volbě typu a 

tím i jeho výměry a pak přídavku při narození dítěte – porodného, ze které se stává 

dávka testovaná, odvislá od výše příjmu rodiny. Navíc je nově poskytována jen u 

prvního dítěte (případně více dětí, současně narozených).  

 

 
                                                 
20 Tröster, P. a kol..: Právo sociálního zabezpečení. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 241 
21 Dandová, E.: Zákon o státní sociální podpoře: Změny po 1.1.2008. Daně a účetnictví. 2008, č. 1 
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2.3 Dávky poskytované ze systému státní sociální podpory 

2.3.1 Vymezení základních pojmů 

 

Pro vznik nároku na jednotlivé dávky SSP musí být splněna řada podmínek 

stanovených zákonem. Abychom však jednotlivým podmínkám mohli porozumět, je 

vhodné vymezit některé ze základních pojmů, které jsou pro oblast podpory rodin 

s dětmi zásadní a se kterými ZSSP operuje a také je ve svých §§ 4 a násl. vymezuje. 

 

Rozhodné období  

Při posuzování nároku na všechny dávky, které jsou závislé na výši příjmu 

rodiny, je nezbytné vymezení rozhodného období, tj. období, za které se rozhodný 

příjem v rodině zjišťuje. Rozhodné období je ZSSP v § 6 stanoveno odlišně pro 

jednotlivé dávky. U přídavku na dítě je rozhodným obdobím 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. Naopak u porodného jde o kalendářní čtvrtletí 

předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se narodilo dítě, stejně tak jde o 

kalendářní čtvrtletí i u příspěvku na bydlení, konkrétně jde o čtvrtletí předcházející 

čtvrtletí, na které se výplata dávky prokazuje, případně nárok na dávku uplatňuje. 

 

Příjem rozhodný pro přiznání dávky 

 Příjem rozhodný pro přiznání dávky vymezuje ZSSP v § 4 jako „měsíční  růměr  

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.“22 V následujících paragrafech pak taxativně vymezuje 

jednotlivé druhy příjmů, které se za rozhodný příjem považují, přičemž se velmi často 

odkazuje na zákon o daních z příjmů, ze kterého při jejich výčtu vychází. Patří sem 

zejména příjmy ze závislé činnosti, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 

příjmy z pronájmu, ale také příjmy z výživného, nemocenského a důchodového 

                                                 
22 Ustanovení § 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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pojištění, rodičovského příspěvku, přídavku na dítě atd. Každý ze v zákoně taxativně 

vymezených příjmů se do rozhodného příjmu započítává samostatně, „žádný z takových 

příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu ze stejného druhu příjmů, 

k níž došlo za jiné období než za období, za něž se rozhodný příjem zjišťuje.“23 Naopak 

za příjem se nepovažují příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky uvedené v § 6 odst. 

1 a 10 zákona o daních z příjmů. Jedná se o příjmy, které byly nezaopatřenému dítěti 

zaúčtovány v měsících červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu pojistného na sociální 

zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění, jako i po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy. 

Analogicky se nezapočítávají příjmy nezaopatřeného dítěte z podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti dle ZoDP a to v částce odpovídající dvěma dvanáctinám 

ročního příjmu.  

 Rozhodný příjem se zjišťuje nejen u oprávněné osoby, ale i osob společně s ní 

posuzovaných. ZSSP tyto osoby nazývá rodinou, rozhodný příjem se pak zjišťuje 

v takové rodině. Důležité je také zdůraznit, že zkoumání podléhá jen příjem, nikoliv 

celková majetková situace rodiny. 

 

Rodina a společně posuzované osoby 

 Rodinu ZSSP vymezuje v prvním odstavci § 7 jako tzv. oprávněnou osobu a 

osoby společně s ní posuzované. Není-li takových osob, považuje za rodinu samu 

oprávněnou osobu. Ve druhém odstavci pak zákon vymezuje společně posuzované 

osoby. 

„(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak, 

a) nezaopatřené děti (§ 11) 

b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly 

nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po 

rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby, 

c) manželé, partneři nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písm. b) 

                                                 
23 Ustanovení § 5 od. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí a 

rodiče [písm. b)] těchto rodičů, pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně 

uhrazují náklady na své potřeby.“24 

 Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby 

se považuje za splněnou vždy, jedná-li se o rodiče a jejich nezletilé dítě (případně zletilé 

dítě, je li hlášeno v témže bytě jako rodiče k trvalému pobytu) a také v případě manželů 

či partnerů žijících v registrovaném partnerství.  

 Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná, či jako společně 

posuzovaná osoba ve více než jedné rodině, jedná-li se o posuzování pro účely přídavku 

na dítě, porodného a rodičovského příspěvku. Naopak, jestliže je některá z uvedených 

osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být 

současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro účely příspěvku 

na bydlení. Pro účely příspěvku na bydlení se pak za rodinu považují všechny osoby 

hlášené v bytě k trvalému pobytu, bez ohledu na to, jestli spolu žijí a společně uhrazují 

náklady za domácnost. Zákon o SSP však připouští možnost aplikování výjimek, 

nakolik dává úřadům SSP možnost, aby v případech, kdy se prokáže, že zákonem 

presumovaný stav neodpovídá skutečnosti, rozhodly jinak, tj. že se osoby, které spolu 

nejméně po dobu tří měsíců společně prokazatelně nežijí, nebudou posuzovat jako 

osoby společně posuzované.  

  

Nezaopatřené dítě 

 Pojem nezaopatřeného dítěte ZSSP vymezuje v § 11. Jde o každé dítě do 

ukončení povinné školní docházky a dále pak o dítě ve věku nejdéle do 26 let (do 

dovršení 26. narozenin), pokud splňuje některou z následujících podmínek, tj. buď se 

soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se na něj pro nemoc či úraz soustavně 

připravovat nemůže a z téhož důvodu nemůže vykonávat ani výdělečnou činnost, nebo 

je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopno vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost. Dále pak je za nezaopatřené dítě považováno dítě po 

ukončení povinné školní docházky do dovršení věku 18. let, je-li vedeno v evidenci 

úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Za nezaopatřené dítě však nelze považovat dítě, 

                                                 
24 Ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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jenž je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu III. 

stupně. 

 

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání 

 Za soustavnou přípravu na budoucí povolání ZSSP dle § 12 považuje zejména 

studium na středních a vysokých školách v ČR, teoretickou a praktickou přípravu pro 

zaměstnání či jinou výdělečnou činnost, a dále pak studium na středních a vysokých 

školách v cizině, za podmínky, že je toto studium dle rozhodnutí Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy postaveno na úroveň studia na středních nebo vysokých školách 

v ČR. Výjimkou, kdy studium dítěte mladšího 26 let není dle  ZSSP považováno za 

soustavnou přípravu na budoucí povolání, je studium za trvání služebního poměru a 

dále pak dálkové, distanční, večerní nebo  kombinované studium na středních školách, 

je-li dítě v době takového studia výdělečně činné,25 nebo  má-li  v  době takového studia 

nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. 

 

2.3.2 Dávky závislé na výši příjmu v rodin ě  

  

 V současné době existuje dle ZSSP sedm dávek, které zabezpečují rodiny 

s dětmi. Mezi dávky závislé na výši příjmu v rodině, u kterých se zkoumá rozhodný 

příjem rodiny v rozhodné době, tj. dávky testované, patří přídavek na dítě, příspěvek na 

bydlení, sociální příplatek a nově také porodné, které se testovanou dávkou stalo teprve 

1. lednem letošního roku (2011).  

 Přídavek na dítě je peněžitá, opakující se a obligatorní dávka státní sociální 

podpory, která má pomoci pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou 

nezaopatřených dětí. Nárok na něj má každé nezaopatřené dítě. Do dosažení jeho 

zletilosti však o přídavek žádá zákonný zástupce dítěte a vyplácí se tomu, kdo o dítě 

osobně pečuje. Je-li takových osob víc, bude se postupovat na základě jejich dohody. 

Nedohodnou-li se osoby o dítě pečující, rozhodne o tom, které z nich bude dávka 

                                                 
25 Výdělečnou činností se rozumí činnost v ČR, která zakládá účast na nemocenském pojištění, nebo 

samostatná výdělečná činnost, zakládá-li účast na důchodovém pojištění, nebo činnost vykonávaná 

v zahraničí za účelem dosažení příjmu. 
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vyplácená úřad státní sociální podpory. Také může nastat situace, kdy bude dávka 

vyplácena ústavu pro péči o děti nebo mládež, pokud dítěti poskytuje přímé a plné 

zaopatření. Po dosažení zletilosti o dávku žádá dítě samotné a je mu také vyplácena. 

Jelikož jde o nárok nezaopatřeného dítěte, podmínky pro přiznání dávky se zkoumají u 

něj, ve spojení se společně s dítětem posuzovanými osobami. Přídavek na dítě je od 

svého vzniku (zákonem 117/1995 Sb., o SSP) dávkou testovanou, odvislou od výše 

příjmu v rodině, v současné době má nárok na přídavek na dítě nezaopatřené dítě, 

jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a 

koeficientu 2,40. Výše přídavku je pak odstupňována dle věku dítěte a činí 500kč (dítě 

do 6 let), 610kč (dítě od 6 do 15 let) a 700kč (dítě starší 15 let).26 

 Příspěvek na bydlení je stejně jako přídavek na dítě dávkou peněžitou, 

obligatorní a opakující se. Náleží rodinám, a to jak těm s nezaopatřenými dětmi, tak i 

rodinám bezdětným, případně i jednotlivci samotnému. Jejím cílem je přispět na 

náklady spojené s bydlením, kdy se vychází z předpokladu, že na náklady spojené 

s bydlením je možné vynaložit jen určité procento příjmů. Nárok na dávku má každý 

nájemce, či vlastník bytu, je-li v bytě hlášen k trvalému pobytu, za kumulativního 

splnění dvou podmínek. Jeho náklady na bydlení musejí přesahovat částku součinu 

rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy se 

koeficient zvyšuje na 0,35) a současně součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 

0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) nesmí být vyšší než částka 

normativních nákladů na bydlení. Jejich přesné vymezení dle počtu obyvatel ve městě 

uvádí zákon o SSP ve svém § 26 od. 1. Dávka se však vyplácí pouze jedné ze společně 

posuzovaných osob. Vznikne-li tedy nárok několika z nich, bude vyplácen osobě dle 

jejich dohody, nedohodnou-li se, rozhodne úřad práce. Výše příspěvku na bydlení pak 

činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným 

příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 (na území hlavního města Prahy 

koeficientem 0,35). Avšak pokud jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady,  

náleží příspěvek  na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným 

příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 (na území hlavního města Prahy 

                                                 
26 Ustanovení § 17 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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koeficientem 0,35). Je-li rozhodný příjem rodiny nižší než částka ŽM rodiny, 

započítává se jako rozhodný příjem částka odpovídající ŽM této rodiny27. 

 Další testovanou dávkou je sociální příplatek. Jde o dávku peněžitou, 

obligatorní a opakující se, jejímž cílem je přispět nízkopříjmovým rodinám na úhradu 

potřeb v souvislosti s výživou a výchovou nezaopatřených dětí. Ve srovnání s právní 

úpravou platnou do konce prosince roku 2010 je nárok na přiznání dávky vázán na 

podstatně přísnější kritéria. Možnost pobírání sociálního příplatku je totiž ponechána 

pouze rodinám, které jsou zasaženy dlouhodobou nemocí nebo postižením a i to pak 

maximálně do roku 2012. Příspěvek tak v současnosti náleží pouze rodiči pečujícímu 

alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě  

zdravotně  postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a dále pak náleží 

v případě, kdy je alespoň jeden z rodičů, kteří pečují o nezaopatřené dítě sám 

dlouhodobě těžce zdravotně postiženým nebo kdy je sám nezaopatřeným dítětem, nebo 

dlouhodobě zdravotně postiženým či dlouhodobě nemocným. Nakolik jde o dávku 

testovanou, v obou případech musí být současně splněna podmínka další, týkající se 

rozhodného příjmu v rodině, který v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší 

než dvojnásobek životního minima rodiny. Výše sociálního příplatku je výrazně 

diferencována, se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje, jeho 

minimální výše pak činí 50kč. Kromě příjmu rodiny ovlivňuje výši příspěvku i počet 

osob v rodině, věk nezaopatřených dětí, jejich zdravotní stav, případné studium, stejně 

tak i zdravotní stav rodičů, jejich osamělost, případně narození vícerčat (do tří let věku). 

Nedosahuje-li rozhodný příjem v rodině ani životního minima rodiny, započítává se pro 

stanovení výše sociálního příplatku jako rozhodný příjem částka odpovídající životnímu 

minimu rodiny. Přesný postup výpočtu výše příspěvku zůstal nezměněný, postupuje se 

dle §21 ZSSP, ve znění platném ke dni 31.12 2010.  

Poslední z  testovaných dávek je porodné. Jde o dávku obligatorní, 

jednorázovou, peněžitou, která má pomoci nést zvýšené náklady rodiny, které sebou 

příchod dítěte přináší. Nárok na dávku vzniká ženě, která porodila první živě narozené 

dítě (nebo, které se současně s ním narodilo další dítě, či děti) za podmínky, že jí před 

tím nevznikl nárok na tuto dávku z důvodu převzetí dítěte do péče a rozhodný příjem 

                                                 
27 Ustanovení § 24 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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v rodině nepřevyšuje součin částky ŽM a koeficientu 2,4. V případě smrti ženy, která 

podmínky pro přiznání porodného ke dni porodu splnila (ale dosud dávka nebyla ani jí, 

ani jiné osobě vyplacená), náleží porodné otci dítěte, případně otci dětí. Stejně tak 

náleží dávka osobě, která převzala první dítě (do jednoho roku jeho věku) do trvalé péče 

nahrazující péči rodičů. Analogicky musejí být splněny i ostatní podmínky, tj. osobě 

před tím nevznikl nárok na dávku z důvodu narození dítěte a rozhodný příjem rodiny 

nesmí být vyšší než součin částky ŽM a koeficientu 2,4. Výše dávky je stanovena na 

13 000 Kč, v případě vícečetného porodu pak 19 500 Kč28. Vyšší částka vyplácená u 

vícečetných porodů je důsledkem na jedné straně zvýšených nákladů při narození více 

dětí, avšak „nemalou měrou se na této skutečnosti podílí i fakt, že při vícedětných 

porodech jsou četnější zdravotní problémy dětí, zpravidla se jedná o děti nedonošené, 

četné je jejich zdravotní postižení“29. 

 

2.3.3 Dávky nezávislé na výši příjmu v rodin ě  

 

 Kromě dávek poskytovaných ze systému SSP, které jsou odvislé od výše příjmu 

v rodině, jsou rodinám s dětmi poskytované i dávky další, ZSSP o nich mluví jako o tzv. 

ostatních dávkách. Řadí mezi ně rodičovský příspěvek, pohřebné a dávky pěstounské 

péče.  

Rodičovský příspěvek je dávkou obligatorní, peněžitou a opakující se, jejíž 

cílem je pomoci rodičům, pečujícím o malé děti, nést zvýšené náklady s péčí o takové 

dítě související. Současně má částečně nahradit dočasně snížené příjmy rodiny, jelikož 

péče o děti v prvních letech jejich věku vyžaduje soustavnou celodenní péči, což má za 

následek zánik, nebo alespoň omezení, ekonomické činnosti u jednoho z rodičů. Dalším 

podstatným faktorem jsou i sociologické, psychologické či medicínské výzkumy, které 

potvrdily, že péče o dítě v prvních letech jeho života je pro jeho psychický vývoj a 

formování charakteru naprosto zásadní a zajistit jí můžou nejlépe právě rodiče.   

                                                 
28 Ustanovení § 44 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
29 Břeská, B., Burdová, E., Vránová, L.: Státní sociální podpora. 11. vydání. Olomouc: ANAG, spol. s. r. 

o., 2007, s. 132. 
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Rodičovský příspěvek je nárokem rodiče, proto podmínky pro jeho přiznání 

musejí být splněny u něj jako u oprávněné osoby. Základní podmínkou je trvalý pobyt 

na území ČR (kterou však v odůvodněných případech může Krajský úřad prominout) a 

dále pak celodenní, osobní a řádná péče po dobu celého kalendářního měsíce30 o dítě, 

které je nejmladší v rodině. Příjem rodiče pobírajícího příspěvek není rozhodný a není 

vůbec sledován (na rozdíl od právní úpravy platné do konce roku 1993). Rodič může 

být výdělečně činný, a to v jakémkoli rozsahu, jedinou podmínkou zůstává splnění 

celodenní řádné péče o dítě, kterou rodič v případě své výdělečné činnosti musí zajistit 

jinou zletilou osobou. Podmínka se nepovažuje za splněnou, je-li dítě umístěno v 

jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku, s výjimkou 

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

nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci, nebo dítě starší tří let v rozsahu 

nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo 5 dnů v kalendářním měsíci. Dalšími 

výjimkami pak jsou případy, kdy dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační 

zařízení nebo mateřskou školu (jesle) zřízené pro zdravotně postižené děti v rozsahu 

nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, u dlouhodobě (těžce) zdravotně postiženého dítěte 

pak možnost navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím šest hodin 

denně a dítěte školního věku navštěvovat přípravnou třídu základní školy nebo školu 

poskytující základní nebo střední vzdělání. Poslední výjimka se pak týká rodičů (příp. 

osamělého rodiče) se zdravotním postižením sluchu či zraku v rozsahu 50% a více, kdy 

dítě může navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně.  

Příspěvek se začíná vyplácet po skončení vyplácení peněžité pomoci v mateřství, 

s výjimkou případu, kdy na ní nárok nevznikl. V tomto případě se pak vyplácí od 

narození dítěte a to zásadně ve snížené výměře. V ostatních případech volba náleží 
                                                 
30 Podmínka nároku na rodičovský příspěvek po celý kalendářní měsíc se považuje za splněnou i v tom 

kalendářním měsíci, v němž: 

• se dítě narodilo, 

• měl rodič po část měsíce nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v 

z nemocenského pojištění, 

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

• dítě dovršilo 4 let věku nebo 7 let věku, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené, 

• dítě nebo rodič zemřeli. 
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rodičům, avšak lze ji učinit pouze v rozhodných obdobích31. Navíc jednou učiněná 

volba je již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v 

pobírání rodičovského příspěvku. Volbou délky čerpání příspěvku si rodič současně volí 

i jeho výši. Zákon stanovuje rodičovský příspěvek ve čtyřech výměrách daných ve 

fixních měsíčních částkách, a to ve zvýšené (11 400kč), základní (7 600kč), snížené 

(3 800) a nižší výměře (3 000kč).32  Délka čerpání je pak stanovena na 2, 3 nebo 4 roky 

v případě zdravého dítěte, u dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého pak až na 7 let. 

Čerpání příspěvku ve zvýšené výměře (tzv. rychlejší čerpání), tj. po dobu 24 měsíců, si 

rodič může vybrat za splnění podmínky, že mu náleží nárok na PPM ve výši alespoň 

380 Kč za kalendářní den (v měsíčním vyjádření přibližně 11 400 Kč). V případě 

čerpání příspěvku v základní výměře (tzv. klasické čerpání), tj. po dobu 36 měsíců, 

musí rodič splnit podmínku nároku na PPM, a to v jakékoli výši. Pokud jde o čerpání 

příspěvku ve snížené výměře (tzv. pomalejší čerpání), tj. po dobu 48 měsíců, náleží 

v případech, kdy nevznikl nárok na PPM a vyplácí se po dobu prvních 9 měsíců věku 

dítěte v základní výměře 7 600 Kč/měsíc, následně pak ve výměře snížené 3 800 

Kč/měsíc33.  

 

Dávky pěstounské péče, tj. péče nahrazující rodinnou výchovu, jsou dávky 

obligatorní a peněžité, poskytované v případech, kdy soud svěřuje dítě do péče 

pěstounovi, nakolik rodiče dítěte se o něj nechtějí, nebo nemohou postarat. Jejich cílem 

je pomoc s pokrytím nákladů svěřených dětí, tak i odměna osoby, která se rozhodne stát 

pěstounem. ZSSP vymezuje čtyři dávky pěstounské péče, všechny poskytované bez 

                                                 
31 V případě zvýšené výměry do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po  kalendářním 

měsíci,  v  němž  dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek  dosáhlo 22 týdnů života (31 týdnů 

života, narodily-li se zároveň  2 nebo více dětí), v případě výměry základní do  konce  kalendářního  

měsíce,  v  němž  dítě zakládající  nárok  na  rodičovský  příspěvek  dosáhlo  9  měsíců věku. Pokud rodič 

nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 9. měsíci věku dítěte vyplácen 

rodičovský příspěvek ve snížené výměře. 
32 Jde-li o péči o dítě dlouhodobě (těžce) zdravotně postižené, jestliže tomuto dítěti nenáleží příspěvek na 

péči podle   zákona  o  sociálních  službách a  to  od 7 do 10 let věku tohoto dítěte, jde-li o nárok na  

rodičovský příspěvek od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, a od 7 do 15 let věku tohoto dítěte, jde-li o 

nárok na rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2009. 
33 Ustanovení § 30 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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ohledu na výši příjmu v rodině. Jsou to příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna 

pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla. 

Současně s nimi náležejí dítěti, případně pěstounovi i ostatní dávky ze systému SSP (s 

výjimkou sociálního příplatku) za podmínky, že splní zákonem stanovené podmínky pro 

jejich nárok. Při společné pěstounské péči náležejí dávky jen jednomu z manželů.  

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je opakující se dávka sloužící k zajištění 

životních potřeb dítěte. Je nárokem dítěte po celou dobu trvání pěstounské péče, tj. do 

dosažení zletilosti (i v případě, že jde o dítě zaopatřené). Po dosažení zletilosti pak 

nejdéle do dovršení věku 26 let, za podmínky, že jde o nezaopatřené dítě žijící ve 

společné domácnosti a společně uhrazující náklady na své potřeby s osobou, která byla 

do dosažení zletilosti jejím pěstounem. Vyplácí se pěstounovi a jeho výše je v případě 

nezletilého zaopatřeného dítěte stanovená jako součin částky ŽM dítěte a koeficientu 

1,4 a v případě nezaopatřeného dítěte koeficientu 2,3. Tento koeficient se dále zvyšuje u 

nezaopatřených dětí dlouhodobě nemocných a dětí se zdravotním postižením a to dle 

jeho rozsahu (koeficient 2,35; 2,9; 3,1)34. V případě, kdy dojde k umístění dítěte do 

ústavu pro péči o dítě a mládež, případně kdy je dítě svěřeno do péče jiné osoby (a 

pěstounská péče nadále trvá), příspěvek na úhradu potřeb dítěte pěstounovi nenáleží. 

Stejně tak příspěvek nenáleží v případech, kdy dítě požívá důchod ze systému 

důchodového pojištění, a to vyšší než je výše příspěvku. Požívá-li důchod nižší, náleží 

mu rozdíl mezi výši příspěvku a důchodem, který mu náleží. 

Odměna pěstouna je peněžitá, opakující se dávka, která je nárokem pěstouna, 

který má v péči dítě, kterému vznikl nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Náleží 

také v případě, kdy dítěti nárok na příspěvek nevznikl, avšak jen proto, že je 

poživatelem důchodu z důchodového pojištění, jehož výše je stejná, nebo vyšší než 

příspěvek dle ZSSP. Výše odměny činí součin částky životního minima jednotlivce a 

koeficientu 1,0. Tato částka však výrazně narůstá v případě odměny pěstouna ve 

zvláštních případech, tj. kdy má pěstoun v péči alespoň tři děti, případně, kdy má v péči 

dítě (i jen jedno, s každým dalším pak částka roste), které je osobou závislou na pomoci 

jiné fyzické osoby ve stupni II, III, nebo IV (středně těžká, těžká a úplná závislost).35 

Současně pak tato odměna ve zvláštních případech náleží jen v případech, kdy pěstoun 
                                                 
34 Ustanovení § 37 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů  
35 Ustanovení § 40 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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není po celý kalendářní měsíc výdělečně činný. Pro účely zdravotního pojištění, 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se 

odměna pěstouna posuzuje jako plat. 

Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázovou, peněžitou dávkou, která je 

nárokem pěstouna a jejím cílem je alespoň částečné pokrytí zvýšených nákladů, 

týkajících se ať už ošacení, zařízení, či jiných potřeb, které sebou příchod dítěte přináší. 

Jeho výše je  stanovená pevnými částkami a odstupňována dle věku dítěte. Činí 8 000 

Kč u dítěte do 6 let věku, 9 000 Kč u dítěte ve věku 6-15 let a 10 000 Kč u dítěte 

staršího 15 let36. 

Poslední z dávek pěstounské péče je příspěvek na zakoupení motorového 

vozidla jako dávka jednorázová, peněžitá, která je nárokem pěstouna v případě, kdy má 

v pěstounské péči alespoň čtyři děti, případně má nárok na odměnu pěstouna z důvodu 

péče o čtyři děti, tj. včetně zletilých nezaopatřených dětí. Vozidlo nesmí být používáno 

k výdělečným účelům, naopak musí být používáno ke prospěchu dětí. Příspěvek se 

poskytuje jak na zakoupení nového motorového vozidla, tak i na zajištění nezbytné 

opravy stávajícího, a to ve výši 70% pořizovací ceny vozidla či prokázaných výdajů na 

opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Příspěvek může být poskytnut i opakovaně, 

nepřesahuje-li celková částka poskytnutých příspěvků 200 000 Kč za posledních deset 

kalendářních let přede dnem podání žádosti. Příspěvek může být poskytnut v 

bezhotovostní formě také před zakoupením vozidla, pak je pěstoun povinen prokázat 

použití příspěvku na stanovený účel (v opačném případě je povinen jej vrátit). Stejně 

tak je povinen jej vrátit v případě, kdy do pěti let ode dne, kdy mu byl příspěvek 

poskytnut, vozidlo prodal, daroval, nebo začal používat pro výdělečnou činnost, stejně 

jako v případě, kdy přestal vykonávat pěstounskou péči z jiných než vážných 

zdravotních důvodů37. 

 

Pohřebné je dávkou jednorázovou, obligatorní a peněžitou, jejímž cílem je 

zmírnit náklady, které s vypravením pohřbu vznikají. Pohřebné náleží v případech, kdy 

zemřelým bylo nezaopatřené dítě, nebo osoba, která byla rodičem nezaopatřeného 

dítěte, a to za podmínky, že tato osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. 
                                                 
36 Ustanovení § 41 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
37 Ustanovení § 42 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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Oprávněnou osobou je pak fyzická osoba, která vypravila pohřeb, je-li takových osob 

více, vyplácí se pohřebné osobě, která svůj nárok uplatnila jako první. Nárok na dávku 

vzniká dnem pohřbení, její výše je stanovená fixně a činí 5 000 Kč38.  

 

2.4 Dávky poskytované mimo systém státní sociální podpory 

2.4.1 Dávky nemocenského pojištění  

 

 Dalším ze systémů významných pro zabezpečení rodin s dětmi, i když ne v tak 

rozsáhlé míře jako je systém SSP, je systém nemocenského pojištění. Jde o systém 

určený výdělečně činným osobám, jehož cílem je zabezpečit tyto osoby v případech tzv. 

krátkodobých sociálních událostí. Z hlediska rodin s dětmi budou zásadními zejména 

události, jako jsou těhotenství a mateřství, ošetřování člena rodiny a péče o dítě.  

 Nemocenské pojištění je komplexně upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který „zahrnuje jak okruh osob 

účastných nemocenského pojištění (tj. zaměstnanců, příslušníků ozbrojených sil a 

bezpečnostních sborů i osob samostatně výdělečně činných), jejich nároky z tohoto 

pojištění a stanovení výše poskytovaných dávek, posuzování zdravotního stavu pro účely 

nemocenského pojištění, tak organizační uspořádání nemocenského pojištění, jakož 

i řízení v tomto pojištění.“ 39 Dalším neopomenutelným právním předpisem pak je zákon 

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

 Z nemocenského pojištění se poskytují čtyři peněžité dávky, kterými jsou 

nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 

mateřství a ošetřovné. Pro rodiny s dětmi mají značný význam zejména poslední tři 

jmenované, proto se na ně v následujících odstavcích zaměřím. 

 Peněžitá pomoc v mateřství je peněžitou dávkou nemocenského pojištění, která 

náleží pojištěnce v době pokročilého těhotenství (nejdříve od počátku 8. týdne před 

                                                 
38 Ustanovení § 47 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
39 MPSV.CZ: Nemocenské pojištění [online]. 2011 [cit. 2011-03-27]. MPSV. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/cs/7>. 
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očekávaným dnem porodu) a v době po porodu v souvislosti s péčí o narozené dítě. 

Kromě pojištěnky náleží PPM také pojištěnci, který převzal dítě do péče nahrazující 

péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo který pečuje o dítě, jehož 

matka zemřela, případně který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo je manželem ženy, 

která dítě porodila, v případě kdy matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro 

závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou a 

nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství. PPM náleží pak také pojištěnci, 

který pečuje o dítě, jehož je otcem, nebo je manželem ženy, která dítě porodila, pokud s 

matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu o tom, že bude o dítě pečovat. Tuto dohodu 

však lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu 

dítěte, četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata 

peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho 

nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak. 

K základním podmínkám nároku patří účast na nemocenském pojištění, případně 

existence tzv. náhradních dob nemocenského pojištění. Účast na nemocenském pojištění 

nebo ochranná lhůta40 musí existovat v den, od něhož je dávka přiznávána a současně 

pak v posledních dvou letech před tímto dnem musí účast na nemocenském pojištění 

trvat po dobu alespoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou 

pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu alespoň 180 

kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby. U zahraničního 

zaměstnance je další podmínkou účast na pojištění jako zahraničního zaměstnance po 

dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí 

doby.  

 Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) u PPM začíná nástupem na peněžitou 

pomoc v mateřství. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který 

pojištěnka určí a to v rozmezí od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před 

očekávaným dnem porodu (pokud tak pojištěnka neučiní, nastává nástup na PPM 

                                                 
40 Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění skončilo v době těhotenství 180 kalendářních dnů ode dne 

zániku pojištění (pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta tuto dobu kratší). Pokud 

pojištění nezaniklo v době těhotenství, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku 

nemocenského pojištění (pokud pojištění trvalo alespoň po tuto dobu). Ochranná lhůta však neplyne 

z některých pojištěných činností (např. z dalšího zaměstnání nebo ze zaměstnání malého rozsahu). 
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počátkem 6. týdne před očekávaným dnem porodu). Pokud však došlo k porodu před 

uvedenou dobou, nástup na PPM nastává dnem porodu. Při převzetí dítěte do péče 

nástup nastává dnem převzetí. Konec podpůrčí doby pak nastává uplynutím doby, která 

činí 28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila (37 týdnů u pojištěnky, která porodila 

zároveň více než jedno dítě, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby peněžitá 

pomoc v mateřství náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto 

dětí), případně uplynutím 22 týdnů u pojištěnce pokud převzal dítě do péče, a to na 

základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého 

závažného onemocnění matky nebo na základě dohody s matkou dítěte (31 týdnů u 

pojištěnce, který z uvedených důvodu pečuje zároveň o více dětí, přičemž po uplynutí 

22 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství náleží, jen jestliže pojištěnec dále 

pečuje alespoň o dvě z těchto dětí). Avšak nejdéle lze dávku pobírat do 1 roku věku 

dítěte, jde-li o dávku náležející z titulu porodu dítěte a do 7 let a 31 týdnů věku dítěte, 

jde-li o dávku náležející z titulu převzetí dítěte do náhradní péče. Výše peněžité pomoci 

v mateřství činí za kalendářní den 70 % denního vyměřovacího základu41. 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství náleží zaměstnankyni – 

ženě, která byla v důsledku svého těhotenství, kojení či mateřství dočasně převedena na 

jinou práci, při které bez svého zavinění dosahuje nižšího příjmu než před převedením. 

Příspěvek se vyplácí za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci nebo 

ustanovení na jiné služební místo. V případě těhotné zaměstnankyně se vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před 

očekávaným dnem porodu. Nevyplácí se pak v případech, kdy byla zaměstnankyně 

dočasně práce neschopná, kdy ošetřovala dítě mladší 10 let, nebo jiného člena 

domácnosti, během pracovního volna, neomluvené nepřítomnosti v práci, během účasti 

ve stávce a ani během mateřské, či rodičovské dovolené. Výše vyrovnávacího příspěvku 

v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem 

zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích 

                                                 
41 Ustanovení § 32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů 
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započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých 

kalendářních měsících po tomto převedení.42 

Ošetřovné je peněžitou dávkou, která náleží zaměstnanci, který nemůže 

pracovat buď z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let, které onemocnělo nebo 

utrpělo úraz, nebo z důvodu ošetřování jiného člena domácnosti, jestliže to jeho 

zdravotní stav v důsledku nemoci, nebo úrazu vyžaduje.  Stejně tak náleží zaměstnanci 

v případech, kdy pečuje o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů uzavření školního či 

jiného zařízení, které dítě běžně navštěvuje z důvodu havárie, epidemie, či jiného 

závažného nepředvídatelného opatření, nebo z důvodu onemocnění jiné FO, která o dítě 

běžně pečuje, případně z důvodu nařízení karantény dítěti. Nárok na ošetřovné však 

nevznikne, má-li jiná osoba z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci 

v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek, za podmínky, že se nejedná o 

situaci, kdy je sama tato osoba nemocná, či utrpěla úraz, porodila, byla jí nařízená 

karanténa, a proto o dítě pečovat nemůže. Ošetřovné náleží jen jednou a jen jednomu 

z oprávněných, nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě 

ošetřování vystřídají. Vystřídání je možné pouze jednou. Podpůrčí doba začíná prvním 

dnem potřeby ošetřování a trvá nejdéle po dobu 9 kalendářních dnů, případně 16 

kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno 

dítě ve věku do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku. Ke stavení 

doby dochází v případě ústavní péče ošetřované osoby ve zdravotnickém zařízení. Výše 

ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu43. 

 

 2.4.2 Dávky důchodového pojištění  

 

 Z oblasti důchodového pojištění, jako systému, jehož cílem je zabezpečení osob 

pro případ stáří, invalidity či úmrtí živitele, je z hlediska zabezpečení rodin s dětmi 

vhodné zmínit se o sirotčích důchodech, poskytovaných ze základního důchodového 

                                                 
42 Ustanovení § 42 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů 
43 Ustanovení § 39 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů 
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pojištění, které hrají zásadní význam v případech, kdy dojde k úmrtí člena rodiny, který 

byl jejím živitelem, případně jedním z jejich živitelů. Ne zcela zanedbatelný význam 

pak pro podporu rodin s dětmi mají i důchody vdovské (vdovecké). 

 Podmínky nároku na sirotčí důchod vymezuje § 52 zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů následovně: „Na sirotčí důchod má 

nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li rodič (osvojitel) dítěte, nebo osoba, která převzala 

dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně 

odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče“44. 

Současně musí být splněna podmínka, že rodič (osvojitel) nebo osoba, která dítě 

převzala do péče byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti 

splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky 

nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. Pokud jde o dítě 

oboustranně osiřelé, má nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů. Výše důchodu je 

tvořená součtem základní výměry sirotčího důchodu, která činí 680 Kč měsíčně a 

procentní výměry sirotčího důchodu, která činí 40 % procentní výměry starobního 

důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by 

měl nárok zemřelý rodič v době smrti.45 

 Analogicky má na vdovský/vdovecký důchod nárok vdova po manželovi/vdovec 

po manželce, pokud byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu, nebo 

splnili ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, 

nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. 

Důchod náleží po dobu jednoho roku po smrti manžela, či manželky. Z tohoto pravidla 

však zákon stanoví několik výjimek, mezi kterými jsou zejména případy související 

právě s přítomností dětí v rodině. Důchod tedy náleží i po uplynutí jednoho roku, pokud 

vdova pečuje o nezaopatřené dítě, nebo pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby 

ve všech stupních závislosti, nebo pečuje o svého rodiče či rodiče zemřelého manžela, 

který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve všech stupních, nebo je 

invalidní ve třetím stupni, nebo dosáhla-li věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí 

důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, 

je-li důchodový věk nižší. Stejné podmínky jako pro vdovy pak platí i pro vdovce. Výše 
                                                 
44 Ustanovení § 52 od. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
45 Ustanovení § 53 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
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důchodu je tvořená součtem základní výměry vdovského či vdoveckého důchodu, která 

činí 680 Kč měsíčně a procentní výměry vdovského či vdoveckého důchodu, která činí 

50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 

třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý manžel či zemřelá manželka v 

době smrti.46 

 

2.4.3 Sociální péče (pomoc)  

 

 Pro úplnost vymezení všech možností podpory rodin s dětmi, které náš právní 

řád přináší, je nezbytné se alespoň ve stručnosti zmínit o existenci posledního z pilířů 

sociálního zabezpečení, kterým je sociální péče (pomoc), která je chápána jako tzv. 

poslední záchranná síť v případech, kdy jsou základní sociální potřeby člověka 

v důsledku jeho neschopnosti si je zabezpečit vlastním přičiněním, ohroženy.  

 Dle zaměření lze dávky poskytované v rámci sociální pomoci členit na dávky 

v hmotné nouzi, ke kterým řadíme příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a 

mimořádnou okamžitou pomoc, které upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a dále pak na dávky sociální péče, kam 

řadíme rozsáhlou řadu dávek pro občany se zdravotním postižením, upravených 

vyhláškou č. 182/1991 Sb. a příspěvek na péči upravený zákonem číslo 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.5 Sociální reforma 2012  

 

 S účinností od 1. ledna 2012 čeká Českou republiku v oblasti sociálního 

zabezpečení několik významných změn, a to v důsledku přijetí rozsáhlé sociální 

reformy, jejímž cílem je zejména zpřísnění pravidel pro získání nároku na dávky a 

naopak zvýšení snahy nezaměstnaných pokud jde o hledání si zaměstnání. Výrazné 

změny se dotknou zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, a s ohledem na téma mé 

                                                 
46 Ustanovení § 51 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
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diplomové práce pak zejména zákona o státní sociální podpoře a zákona o 

nemocenském pojištění.  

Z dávek vyplácených rodinám s dětmi se nová právní úprava nejvýrazněji dotkne 

rodičovského příspěvku a peněžité pomoci v mateřství. U dávek pěstounské péče a 

příspěvku na bydlení dochází jen k drobným, parametrickým změnám, ostatní dávky 

zůstávají beze změny. 

Peněžitá pomoc v mateřství – základní podmínky nároku na dávku, ani délka, po 

kterou se dávka vyplácí se lednem 2012 nezmění, výrazně se však zjednoduší zápočet 

doby studia pro vznik nároku na dávku. Nově se bude do doby účasti na nemocenském 

pojištění, která je nezbytná pro vznik nároku na dávku, započítávat doba studia na 

střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za 

soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, pokud toto 

studium bylo úspěšně ukončeno, a to bez podmínky, aby počátek 6. týdne před 

očekávaným dnem porodu připadal do 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia 

(případně, aby k převzetí dítěte do péče došlo v období 270 dnů ode dne úspěšného 

ukončení studia). 

Změny se pak dotknou také nároku na výplatu dávky v případě, kdy je uzavřena dohoda 

mezi matkou dítěte a pojištěncem (nejčastěji otcem dítěte, či manželem matky), který 

místo ní přebírá péči o dítě. Nově dochází ke stanovení minimální doby, na kterou lze 

tuto dohodu uzavřít, a to na 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů.  

Rodičovský příspěvek – nová právní úprava se bude vyznačovat podstatně větší 

flexibilitou, tj. možností rodiče volit mezi jednotlivými rychlostními strukturami, a to 

jednou za 3 měsíce, až do vyčerpání celkové částky, která činí 220 000 Kč, nejdéle však 

do dovršení 4 let věku dítěte. Navíc, na rozdíl od současné právní úpravy, bude mít 

možnost volby i rodič, který nebyl účasten nemocenského pojištění a nevznikl mu tedy 

nárok na PPM, a to v případě, že tuto podmínku splnil druhý z rodičů dítěte. Rodiče, 

kterým vznikl nárok na rodičovský příspěvek dle současné právní úpravy, budou mít od 

ledna 2012 možnost volby, jestli přejdou na novou právní úpravu či nikoliv.  

Navíc bude od 1. ledna zrušeno omezení nároku na příspěvek v případě, kdy dítě 

navštěvuje předškolní zařízení, a to u dětí starších 2 let. U dětí mladších 2 let omezení 

zůstává a bude činit 46 hodin měsíčně.  
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3 ZABEZPEČENÍ RODIN S DĚTMI NA SLOVENSKU 

3.1 Právo sociálního zabezpečení a jeho tři pilí ře 

 

 Několik desetiletí trvající společná cesta České a Slovenské republiky se 

projevuje také v příbuznosti a podobnosti institutů práva sociálního zabezpečení. 

Můžeme pozorovat velké množství společných znaků, vycházejících ze společného 

historického vývoje, blízkého kulturního i civilizačního prostředí společnosti, současně 

však je velmi zajímavé vyhledávat změny, jiné přístupy a cesty, které po rozdělení 

republiky u obou zemí nastaly a proto se právě na ně v následující kapitole zaměřím.  

 Právo sociálního zabezpečení je obdobně jako u nás rozčleněno na tři základní 

pilíře, tzv. subsystémy, a to pojišťovací systém, systém státní sociální podpory a systém 

sociální pomoci. Pro podporu rodin s dětmi má nejzásadnější význam systém SSP, 

nemůžeme však opomíjet ani zbylé dva, zejména pak dávky z nemocenského pojištění a 

pomoc pro rodiny ocitnuvší se v hmotné nouzi47. 

  

3.2 Dávky státní sociální podpory 

 

 Pro podporu rodin s dětmi jde o nejzásadnější ze subsystémů, až na výjimky 

jsou dávky z tohoto systému určeny právě rodinám s nezaopatřenými dětmi. Na rozdíl 

od právní úpravy u nás, v České republice, je právní úprava jednotlivých dávek na 

Slovensku roztříštěná do velkého množství jednotlivých zákonů48. Pokud jde o otázky 

organizace a řízení, zásadním je zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v 

oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
                                                 
47 Matlák, J. a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. Praha: Aleš Čeněk, 2009. 
48 Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku, zákon 

č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 deti 

alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu 2 rokov opakovane narodili dvojčatá, zákon č. 627/2005 Z. z. 

o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, zákon o poskytovaní vianočného príspevku 

poberateľom dôchodku, zákon o príspevku na choré dieťa, zákon o rodine, zákon o zaopatrovacom 

príspevku, zákon o príspevku na pohreb. 
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zákonov, na základě kterého byly vytvořeny úřady práce, sociálních věcí a rodiny jako 

orgány příslušné pro poskytování a vyplácení jednotlivých dávek. Na rozdíl od ČR, kde 

jak zákon, tak i odborná literatura rozlišuje dávky na závislé a nezávislé na výši příjmu 

v rodině, na Slovensku je tímto základním rozčleňujícím kritériem frekvence jejich 

vyplácení, dávky se teda člení na jednorázové a opakující se. Důvodem je skutečnost, že 

na Slovensku došlo k upuštění od zkoumání výše příjmu v rodině a všechny dávky SSP 

jsou vypláceny plošně. Do první kategorie, tj. kategorie dávek jednorázových patří 

jednorázový příspěvek při narození dítěte, příplatek k příspěvku při narození dítěte, 

jednorázový příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče a 

příspěvek na pohřeb. K opakujícím se dávkám pak patří přídavek na dítě, příplatek 

k přídavku na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na péči o dítě, příspěvek rodičům, 

kterým se narodily tři nebo víc dětí, nebo kterým se v průběhu dvou let opakovaně 

narodily dvojčata, zaopatřovací příspěvek, opakovaný příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

svěřeného do pěstounské péče a nakonec odměna pěstouna.  

 K základním podmínkám nároku na dávky SSP patří trvalý nebo přechodný 

pobyt oprávněné osoby, nebo dítěte na území Slovenské republiky a péče oprávněné 

osoby o nezaopatřené dítě.49 

 

3.2.1 Jednorázové dávky státní sociální podpory 

 

Příspěvek při narození dítěte je jednorázovou, obligatorní státní sociální dávkou, 

jejímž cílem je alespoň částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením 

nevyhnutelných potřeb novorozence. Základním právním předpisem tuto dávku 

upravujícím, je zákon č. 235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Oprávněnou osobou je zde nejčastěji matka, která dítě porodila. Může jí však 

být také otec dítěte, a to v případech, kdy matka dítěte zemřela (nebo po ní bylo 

vyhlášeno pátrání), nebo kdy dítě bylo pravomocným rozhodnutím soudu svěřeno do 

                                                 
49 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny [online]. 2011 [cit. 2011-06-14]. Dostupné z WWW: 

<http://www.upsvar.sk/>. 
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výchovy otce. Nakonec jí může být také osoba, která dítě převzala do péče nahrazující 

péči rodičů na základě pravomocného rozhodnutí soudu, nebo příslušného orgánu. 

Oprávněná osoba, které se narodilo dítě, pak musí splňovat další podmínku nároku na 

dávku, kterou je její trvalý pobyt na území republiky. Nárok nevzniká v případech, kdy 

oprávněná osoba dala ještě před uplatněním nároku souhlas k osvojení dítěte a 

v případě, kdy došlo pravomocným rozhodnutím soudu, nebo příslušného orgánu ke 

svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Stejně tak nárok nevznikne matce, která 

po narození dítěte opustila zdravotnické zařízení bez souhlasu ošetřujícího lékaře a také 

pak nevzniká oprávněné osobě, pokud se dítě narodilo v cizině a současně příslušná 

instituce tam vyplatila příspěvek, či jinou dávku odpovídající tomuto druhu. Při 

současném narození dvou a více dětí, náleží příspěvek na každé dítě. Výše příspěvku je 

od 1. ledna 2011 stanovena na 151,37 €, v případě, kdy se narodí současně dvě a více 

dětí, zvyšuje se pak příspěvek pro druhé a každé další dítě o polovinu, teda o 75,69 €50. 

 

Příplatek k příspěvku při narození dítěte upravuje stejný zákon jako samotný 

příspěvek a vymezuje jej jako dávku jednorázovou, obligatorní, „kterou stát připlácí na 

zvýšené výdaje spojené se zabezpečením nevyhnutelných potřeb dítěte, které se matce 

narodilo jako první dítě, které se dožilo alespoň 28 dnů“ 51.  

 Oprávněnou osobou je zde buď matka, která porodila první dítě, které se dožilo 

alespoň 28 dnů, nebo jí může být otec dítěte, v případech, kdy matka dítěte zemřela 

(nebo po ní bylo vyhlášeno pátrání), nebo bylo toto dítě dle pravomocného rozhodnutí 

soudu svěřeno do péče otce. Nárok na příplatek vzniká za splnění jednak podmínek pro 

přiznání samotného příspěvku, a dále pak podmínky narození prvního dítěte, které se 

dožilo alespoň 28 dnů. Nárok nevzniká v případech, kdy jde o nezletilou matku, která 

nemá soudem přiznaná rodičovská práva a povinnosti, dále pak matku, která se 

nezúčastňovala od 4. měsíce těhotenství pravidelných gynekologických prohlídek a 

                                                 
50 Ustanovení § 4zákona č. 235/1998 Z. z., o príspevku pri 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, ve znění pozdějších předpisů 
51 Ustanovení § 1 od. 3 zákona č. 235/1998 Z. z., o príspevku pri 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, ve znění pozdějších předpisů 
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nakonec pak o matku, které se narodilo druhé, případně třetí dítě, pokud bylo soudem 

alespoň jedno z dříve narozených dětí svěřené do péče jiné fyzické osoby než rodiče, 

nebo do pěstounské péče, byla-li mu nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná 

výchova, je-li osvojené nebo je v péči budoucího osvojitele, je-li svěřené do péče jiné 

FO nebo PO na základě předběžného opatření soudu, a nakonec v případě, kdy je 

v osobní péči poručníka. 

V případě vícečetného porodu náleží příspěvek na každé narozené dítě, které se dožilo 

aspoň 28 dnů. Výše příspěvku je pak stanovena od 1. ledna 2011 ve výši 678,49 €52. 

 

Příspěvek na pohřeb je jednorázovou státní dávkou, jejímž cílem je zmírnit náklady 

vznikající s vypravením pohřbu zemřelého. Upravuje jí zákon č. 238/1998 Z.z. o 

príspevku na pohreb, ve znění pozdějších předpisů. Oprávněnou osobou je zde zletilá 

fyzická osoba, která pohřeb vypravila. Dalšími podmínkami pro přiznání nároku jsou 

pak trvalý nebo přechodný pobyt (u cizinců) této osoby na území SR a současně pak 

trvalý nebo přechodný (u cizinců) pobyt zemřelého v době smrti na území SR a jeho 

pohřbení na území republiky, měl-li zde povolený přechodný pobyt. Výše příspěvku 

činí od 1. ledna 2011 79,67 €53.  Na rozdíl od České republiky, kde je dávka vázána na 

přítomnost nezletilého dítěte (ať už jako zemřelé osoby, nebo osoby pozůstalé), na 

Slovensku jde o dávku vyplácenou bez ohledu na přítomnost nezletilého dítěte v rodině. 

Slouží tak ke zmírnění nákladů vznikajících jak rodinám s dětmi, tak i těm bezdětným, 

dokonce i jednotlivců. 

 

3.2.2 Opakující se dávky státní sociální podpory 

 

Příspěvek rodičům, kterým se současně narodily tři nebo více dětí, nebo kterým se 

v průběhu dvou let opakovaně narodily dvojčata, nebo vícerčata, upravuje zákon č. 

235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, ve znění pozdějších předpisů. Jde o 

                                                 
52 Ustanovení § 4 od. 3 zákona č. 235/1998 Z.z., o príspevku pri 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, ve znění pozdějších předpisů 
53 Ustanovení §4 od. 1 zákona č. 238/1998 Z.z., o príspevku na pohreb, ve znění pozdějších předpisů 
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dávku opakující se, která má pomoci rodině vyrovnat se se zvýšenými náklady při péči 

o větší počet najednou narozených dětí. Oprávněnou osobou je zde jeden z rodičů dětí 

(v případě, že nedojde k domluvě mezi nimi, má dle zákona předností právo na 

příspěvek matka dětí), nebo osoba, která děti převzala do péče nahrazující péči rodičů. 

Podmínkou nároku pak je péče oprávněné osoby alespoň o tři děti, které ještě 

nedovršily věk 15 let. Nárok na příspěvek však nevzniká při péči o dítě, kterému se 

poskytuje celoroční péče v zařízení z důvodu výkonu ústavní nebo ochranné výchovy 

na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, nebo soudu. Výše dávky je 

odstupňovaná dle věku dětí (do 6 let věku 81,99 €, od 6 do 15 let 101,25 € a ve věku 15 

let pak 107,55 €) a vyplácí se na každé dítě v kalendářním roce pouze jednou. Poprvé 

lze nárok uplatnit po dovršení 1 roku věku dětí54.  

 

Přídavek na dítě je státní, opakující se dávka a je upraven zákonem číslo 600/2003 Z.z. 

o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, 

ve znění pozdějších předpisů a jejím cílem je přispět oprávněné osobě na úhradu 

nákladů souvisejících s výchovou a výživou nezaopatřeného dítěte.   

 Oprávněnou osobou je zde, odchylně od české právní úpravy, rodič 

nezaopatřeného dítěte, případně osoba, které bylo takové dítě svěřeno do péče 

nahrazující péči rodičů. Samo zletilé dítě je oprávněnou osobou pouze v případech, kdy 

rodičů, či osob nahrazujících jejich péči už není, dále pak pokud již uzavřelo 

manželství, případně pokud má upravenou vyživovací povinnost od rodičů. Pokud je 

oprávněných osob více, přídavek náleží jen jedné z nich. K podmínkám nároku kromě 

péče o nezaopatřené dítě (samozřejmě za podmínky, že není samo oprávněnou osobou) 

dále patří  trvalý, nebo přechodný (u cizinců) pobyt jak oprávněné osoby, tak dítěte na 

území SR. Nárok na přídavek však nevznikne, je-li nezaopatřenému dítěti poskytována 

péče v zařízení z důvodu nařízení ústavní péče, nebo výchovného opatření či ochranné 

výchovy soudem. Dále pak nenáleží ani v případech, kdy oprávněná osoba s dítětem 

pobývají ve státě, který není členským státem EU, ani smluvní stranou Dohody o EHS, 

                                                 
54 Ustanovení § 7 zákona č. 235/1998 Z. z., o príspevku pri 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, ve znění pozdějších předpisů 
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ani Švýcarskou konfederací a na území SR tyto osoby nejsou účastníky veřejného 

zdravotního pojištění. Výše přídavku na dítě je pak stanovena od 1. ledna 2011 na 21,99 

€ měsíčně55.  

 Zákon ve svých úvodních paragrafech, stejně jako zákon o SSP v české právní 

úpravě, definuje pojmy jako nezaopatřené dítě, soustavná příprava dítěte na povolání, 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Úprava je ve srovnání s českou velmi podobná, 

dalo by se říci skoro identická, proto zde zmíním jen dílčí odchylky, ke kterým patří 

zejména hraniční věk dítěte, který je na rozdíl od české právní úpravy o rok nižší a činí 

25 let. Současně je ve slovenské právní úpravě další omezení, kdy nezaopatřeným 

dítětem není dítě, které dosáhlo VŠ vzdělání 2. stupně, případně překročilo standardní 

délku studia dle studijního programu vysoké školy.  

 

Příplatek k přídavku na dítě „ je státní sociální dávka, kterou stát připlácí oprávněné 

osobě na výchovu a výživu nezaopatřeného dítěte, na nějž není možno uplatnit daňový 

bonus dle zvláštního právního předpisu“56. Tímto předpisem pak je zákon č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov, ve znění pozdějších předpisů.  

 Oprávněnou osobou je zde rodič, nebo náhradní rodič, který pobírá samotný 

přídavek na dítě, podmínky nároku na přídavek jsou pak přísnější než u samotného 

přídavku. Kromě splnění podmínek nároku na přídavek, musí dojít ke kumulativnímu 

splnění dalších tří podmínek. Oprávněná osoba, nebo jiná fyzická osoba, která by si 

mohla uplatnit nárok na daňový bonus (zejména druhý rodič, druhý náhradní rodič, 

nebo manžel rodiče, který není rodičem nezaopatřeného dítěte, žijí-li s nezaopatřeným 

dítětem ve společné domácnosti) musejí být poživatelem jednoho z následujících typů 

důchodu: starobního, předčasného starobního, invalidního z důvodu poklesu schopnosti 

vykonávat výdělečnou činnost o víc než 70%, výsluhového po dovršení věku 

potřebného pro nárok na starobní důchod, nebo musejí pobírat důchodovou dávku 

stejného druhu v cizině. Druhou podmínkou pak je nevykonávání výdělečné činnosti a 

nakonec pak nepřiznání daňového bonusu dle §33 zákona č. 595/2003 Z. z. na 

                                                 
55 Ustanovení § 8 od. 1 zákona č. 600/2003 Z. z., o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ve znění pozdějších předpisů 
56 Ustanovení §1 od. 3 zákona č. 600/2003 Z. z., o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znění pozdějších předpisů 
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nezaopatřené dítě, na které se nárok na přiznání příplatku k přídavku na dítě uplatňuje. 

Jde o dávku opakovanou a její výše je v § 8 od. 2 zákona č. 593/2003  od 1. ledna 2011 

stanovena na 10,32 € měsíčně. 

 

Rodičovský příspěvek, jako státní sociální dávka opakovaná, je upraven zákonem č. 

571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku, ve znění pozdějších předpisů a jeho cílem je 

přispět oprávněné osobě na zabezpečení řádné péče o malé dítě57.  

Oprávněnou osobou je zde rodič dítěte, nebo manžel, či manželka rodiče dítěte, žijí-li 

s dítětem ve společné domácnosti, nebo jiná fyzická osoba, které bylo dítě, na základě 

rozhodnutí soudu nebo úřadu práce, sociálních věcí a rodiny, svěřeno do péče 

nahrazující péči rodičů. Aby vznikl nárok na dávku, musí oprávněná osoba splňovat 

několik podmínek. Zejména musí o dítě řádně pečovat, ať již osobně, nebo 

prostřednictvím jiné zletilé fyzické či právnické osoby. Řádnou péčí se rozumí v zájmu 

všestranného fyzického a psychického vývinu dítěte pečovat o jeho přiměřenou výživu 

a výchovu a dodržovat preventivní lékařské prohlídky.58 Dále pak musí mít oprávněná 

osoba trvalý nebo přechodný (u cizinců) pobyt na území SR.  Pečuje-li o jedno dítě více 

oprávněných osob, náleží příspěvek jen jedné z nich, a to na základě jejich dohody. 

Stejně tak, je-li v rodině více dětí, vzniká nárok na příspěvek pouze jednou a pouze 

jedné oprávněné osobě. Nárok však nevznikne, nachází-li se oprávněná osoba a dítě 

dlouhodobě ve státě, který není členem EU, ani smluvní stranou Dohody o EHS, ani 

Švýcarskou konfederací a současně tato osoba není na území SR veřejně zdravotně 

pojištěná. Stejně tak nárok nevznikne v případě, kdy se jednomu z rodičů poskytuje 

další z dávek SSP, a to příspěvek na péči o dítě. Dále pak nárok nevzniká ani jedné z 

oprávněných osob, má-li aspoň jedna z nich nárok na mateřské, či dávku jí obdobnou 

v kterémkoliv ze členských států a její výše je vyšší než by byl rodičovský příspěvek dle 

zákona č. 571/2009 Z. z., případně má-li nárok na dávku obdobnou rodičovskému 

                                                 
57 Dítětem se rozumí dítě do 3 let věku, případně do 6 let věku, jde-li o dítě s dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem, nebo jde-li o dítě svěřené do péče nahrazující péči rodičů (v tomto případě však 

nejdéle po dobu tří let od právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče této osoby). 
58 Dle § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na 

základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti. 
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příspěvku, nebo mateřské v nečlenském státě bez ohledu na její výši. Nakonec pak 

nárok nevzniká nezletilému rodiči, který nemá přiznaná rodičovská práva a povinnosti 

dle § 29 od. 1 zákona č. 36/2005  Z. z. o rodině.  

 Pokud jde o vykonávání výdělečné činnosti, od 1. ledna 2011 zákon nově 

umožňuje při současném pobírání rodičovského příspěvku vykonávání výdělečné 

činnosti v jakékoli formě, výše příjmu se nezkoumá. Tato možnost se týká i rodičů, 

kterým byl rodičovský příspěvek přiznán v období do 31. 12. 2010. Výše příspěvku pak 

je od 1. ledna 2011 stanovena na 190,10 € měsíčně. Narodilo-li se současně více dětí, 

zvyšuje se pak příspěvek o 25% na každé dítě narozené současně. Dle právní úpravy 

však může dojít také ke snížení příspěvku, a to až o 50%, v případě, kdy oprávněná 

osoba, nejméně po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nedbá o řádné plnění 

povinné školní docházky dalšího dítěte, které je v její péči. V této snížené výměře se 

pak poskytuje minimálně po dobu tří kalendářních měsíců. Jinak je stanovena výše 

příspěvku také v případech, kdy oprávněná osoba pobírá v členském státě mateřskou, 

nebo jiný obdobný příspěvek a to ve výši nižší, než by byl rodičovský příspěvek. Pak jí 

je vyplácen vypočtený rozdíl v jednotlivých výších59.  

 

Příspěvek na péči o dítě, a to dítě ve věku do 3 let, případně ve věku do 6 let, jde-li o 

dítě s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, upravuje zákon č. 561/2008 Z.z. 

o príspevku na starostlivosť o dieťa, ve znění pozdějších předpisů, a to jako sociální 

dávku opakovanou, poskytovanou rodiči, nebo jiné fyzické osobě, která dítě převzala do 

péče nahrazující péči rodičů. Cílem této dávky je pomoci ekonomicky aktivním 

rodičům hradit výdaje vynaložené při zabezpečování péče o malé dítě. Rodič dítěte, 

který je výdělečně činný si tak na základě současné právní úpravy může vybrat, jestli 

bude pobírat příspěvek na péči o dítě, nebo rodičovský příspěvek. 

Oprávněnou osobou je jeden z rodičů, nebo jiná fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno 

do péče nahrazující péči rodičů. Je-li oprávněných osob více, příspěvek náleží jen jedné 

z nich, avšak na každé dítě. Aby měla oprávněná osoba nárok na příspěvek, musí 

splňovat kumulativně následující podmínky. Zejména musí vykonávat výdělečnou 

                                                 
59 Ustanovení § 4 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku, ve znění pozdějších předpisů 
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činnost60, či studovat v denní formě na střední, nebo vysoké škole, dále pak musí být 

péče dítěti poskytovaná na území SR, stejně jako na jeho území musejí mít jak 

oprávněná osoba, tak i dítě trvalý, či přechodný (u cizinců) pobyt. Nárok na dávku však 

nevznikne, poskytuje-li se za celý měsíc oprávněné osobě mateřská, nebo obdobná 

dávka v cizině po uplynutí 6 týdnů od narození dalšího dítěte, nebo rodičovský 

příspěvek, či obdobná dávka v cizině. Stejně tak nárok nevzniká v případech, kdy náleží 

oprávněné osobě mateřská pro dítě, o nějž jde, nebo poskytuje-li se jí příspěvek na 

služby pro rodinu s dětmi dle § 46 od. 9 a 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Výše příspěvku je stanovena dvojím 

způsobem, buď jako výše prokázaných výdajů oprávněné osoby, nejvýše pak 230 € 

v případě, kdy péči o dítě zabezpečuje zařízení, či jiná FO, nebo PO, na základě 

živnostenského oprávnění, nebo ve výši 41,10 € bez prokazování výdajů v případech, 

kdy péči o dítě zabezpečuje oprávněná osoba sama, či jiná fyzická osoba, nikoli jako 

živnost, za podmínky, že se jí nevyplácí rodičovský příspěvek61.  

 

3.2.3 Příspěvky na podporu náhradní péče o dítě 

 

 Neopominutelnou součástí státní sociální podpory je i podpora náhradní péče o 

dítě a dávkový systém těmto rodinám poskytovaný. Patří sem pět dávek poskytovaných 

v případech náhradní osobní péče (kdy je nezletilé dítě svěřeno do osobní péče jiné FO 

než rodiče, dle §§ 45-47 zákona o rodine), pěstounské péče, poručenství (za podmínky, 

že poručník o dítě, jehož rodiče nejsou zletilí, osobně pečuje), dočasné svěření dítěte do 

péče osoby, která má zájem stát se pěstounem a nakonec svěření dítěte do péče FO 

rozhodnutím soudu o nařízení předběžného opatření, byl-li soudu podán návrh na 

zahájení řízení o svěření dítěte do náhradní péče. Všechny poskytované dávky jsou 

                                                 
60 Výdělečnou činností se rozumí činnost, ze které je osoba povinně důchodově pojištěná jako 

zaměstnanec, nebo ze které podléhá výsluhovému zabezpečení dle zákona č. č. 328/2002 Z. z., nebo ze 

které podléhá důchodovému zabezpečení v cizině. Stejně se za výdělečnou činnost považuje pobírání 

mateřské, nebo obdobné dávky v cizině, na další dítě, nejdéle však do šesti týdnů od narození dítěte. 
61 Ustanovení § 5 zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa, ve znění pozdějších 

předpisů 
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společně upraveny zákonem č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej 

starostlivosti o dieťa, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Jednorázový příspěvek dítěti při svěření do náhradní péče, jako sociální příspěvek, 

jednorázový, který je určen na podporu zabezpečení základního osobního vybavení 

potřebného pro dítě. Oprávněnou osobou je zde samo nezletilé dítě svěřené do náhradní 

péče. Nárok na příspěvek pak má dítě, které je svěřeno do náhradní péče na základě 

pravomocného rozhodnutí soudu, kterého náhradní rodič o něj začal osobně pečovat a  

bylo-li k tomuto dni v ústavní péči, nebo ochranné výchově. Poslední z podmínek, tj. 

ochranná výchova, či ústavní péče, nemusí být splněna, nemá-li dítě ke dni převzetí do 

náhradní péče zabezpečené základní osobní vybavení. Výše příspěvku na jedno dítě je 

pak stanovena od 1. ledna 2011 ve výši 344,59 €62.   

 

Jednorázový příspěvek dítěti při zániku náhradní péče, jako sociální příspěvek, 

jednorázový, který je určen na podporu osamostatnění se dítěte. Oprávněnou osobou je 

zde samo dítě svěřené do náhradní péče. Nárok na něj má zletilé dítě, pokud náhradní 

péče o něj trvala minimálně jeden rok před dosažením jeho zletilosti. Výše příspěvku je 

pak stanovena od 1. ledna 2011 ve výši 863,19 €63.   

 

Opakovaný příspěvek dítěti svěřenému do náhradní péče, jako sociální příspěvek, 

opakovaný, jehož cílem je pomoci alespoň částečně nést náklady související se 

zabezpečováním základních potřeb dítěte, týkajících se zejména výživy, výchovy, 

bydlení a vzdělání. Oprávněnou osobou je zde samo nezletilé dítě svěřené do náhradní 

péče. Nárok na příspěvek má zejména dítě nezletilé, svěřené do náhradní péče 

rozhodnutím soudu nebo příslušného orgánu a dále pak dítě již zletilé, bylo-li do 

dosažení své zletilosti svěřeno do náhradní péče a žije-li i nadále v domácnosti 

s osobou, která do té doby byla jejím náhradním rodičem a současně nemá vlastní 

                                                 
62 Ustanovení § 3 zákona č. 627/2005 Z.z., o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ve 

znění pozdějších předpisů 
63 Ustanovení § 4 zákona č. 627/2005 Z.z., o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ve 

znění pozdějších předpisů 
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příjem64 nebo je jeho příjem nižší než výše opakovaného příspěvku. Příspěvek je možné 

přiznat i zálohově, a to v případech kdy začalo řízení o výživném (kromě výživného, 

které povinná osoba poukazuje příslušnému OSPODu), sirotčím důchodu, pozůstalostní 

úrazové rentě, sirotčím výsluhovém důchodu nebo obdobné dávce v cizině. Po právní 

moci rozhodnutí pak příslušný úřad práce, sociálních věcí a rodiny rozhodne o 

příspěvku, jeho doplacení, případně jeho vrácení za období, kdy se příspěvek 

poskytoval zálohově. Výše příspěvku pak je stanovena od 1. ledna 2011 ve výši 129,29 

€65. 

 

Opakovaný příspěvek náhradnímu rodiči, jako sociální příspěvek, opakovaný, jehož 

cílem je podpora osobní péče o dítě, kterou náhradní rodič vykonává. Oprávněnou 

osobou je náhradní rodič. Bylo-li dítě svěřeno do náhradní péče manželů, pak je 

oprávněnou osobou jeden z nich. K podmínkám nároku pak patří kromě svěření dítěte 

do náhradní péče rozhodnutím soudu nebo příslušného orgánu, zejména osobní péče 

náhradního rodiče alespoň o jedno dítě, trvalý pobyt rodiče na území SR a nakonec 

výkon náhradní péče nikoli v zařízení pěstounské péče. Nárok však nevznikne, má-li 

náhradní rodič, či jeho manžel nárok na mateřskou či dávku nemocenského pojištění, 

nebo obdobnou dávku nemocenského zabezpečení v cizině, případně má-li nárok na 

rodičovský příspěvek, anebo dítě svěřené do náhradní péče je s oprávněnou osobou 

příbuzné v řadě přímé.  Výše příspěvku je stanovena od 1. ledna 2011 ve výši 164,38 €, 

bez ohledu na počet dětí svěřených do péče, avšak zvyšuje se o 116,92 € v případě, kdy 

náhradní rodič pečuje současně o tři nebo více dětí, kteří jsou sourozenci. Těchto 116,92 

€ se pak poskytuje i v případě, kdy náhradnímu rodiči pečujícímu současně o tři a více 

                                                 
64 Příjmem dítěte se rozumí soudem určené výživné rodičům nebo jiným FO povinným poskytovat dítěti 

výživné (kromě výživného, které povinná FO poukazuje příslušnému orgánu sociálně právní ochrany 

dětí), sirotčí důchod, pozůstalostní úrazová renta, sirotčí výsluhový důchod a sirotčí důchod o sociálním 

zabezpečení policajtů a vojáků nebo jiná obdobná dávka vyplácená z ciziny a příjem zletilého 

nezaopatřeného dítěte zdaňovaný dle zákona o dani z příjmů. 
65 Ustanovení § 5 zákona č. 627/2005 Z.z., o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ve 

znění pozdějších předpisů 
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dětí nevznikl z důvodu pobírání mateřské, nebo rodičovského příspěvku nárok na 

opakovaný příspěvek ve výši 164,38 € měsíčně66.  

 

Zvláštní opakovaný příspěvek náhradnímu rodiči, jako sociální příspěvek, 

opakovaný, jehož cílem je podpora osobní péče náhradního rodiče o dítě s těžkým 

zdravotním postižením. Oprávněnou osobou je zde náhradní rodič, kterému bylo 

svěřeno do péče dítě s těžkým zdravotním postižením. Podmínky pro splnění nároku 

jsou pak obdobné jako u opakovaného příspěvku, tedy svěření dítěte do péče, osobní 

péče o dítě a trvalý pobyt rodiče na území SR.  Nárok však nevznikne v případech, kdy 

se náhradnímu rodiči poskytuje peněžitý příspěvek za opatrování, dále pak v případech 

kdy náhradní rodič poskytuje dítěti pečovatelskou službu nebo kdy se dítěti poskytuje 

peněžitý příspěvek na osobní asistenci. Výše příspěvku činí od 1. ledna 2011 na každé 

dítě 67,74 € měsíčně67. 

 

3.3 Dávky poskytované mimo systém státní sociální podpory 

3.3.1 Nemocenské dávky  

 

 Stejně jako v české právní úpravě je dalším ze systémů významných pro 

zabezpečení rodin s dětmi systém nemocenského pojištění. Jde o systém určený 

ekonomicky činným osobám v produktivním věku, jehož cílem je zabezpečit tyto osoby 

v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí. Z hlediska rodin s dětmi budou 

zásadními zejména události, jako jsou těhotenství a mateřství, ošetřování člena rodiny a 

péče o dítě.  

 Nemocenské dávky jsou komplexně upraveny ve druhé hlavě zákona č. 

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                 
66 Ustanovení § 6 zákona č. 627/2005 Z.z., o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ve 

znění pozdějších předpisů 
67 Ustanovení § 7 zákona č. 627/2005 Z.z., o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ve 

znění pozdějších předpisů 
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 Z nemocenského pojištění se poskytují čtyři peněžité dávky, identické s dávkami 

poskytovanými dle české právní úpravy. Jsou jimi nemocenské, mateřské, vyrovnávací 

příspěvek a ošetřovné. Pro rodiny s dětmi mají značný význam zejména poslední tři 

jmenované, proto se na ně v následujících odstavcích zaměřím. 

 Mateřské je peněžitou dávkou nemocenského pojištění, která náleží pojištěnce 

v době pokročilého těhotenství (nejdříve od počátku 8. týdne před očekávaným dnem 

porodu) a po porodu v souvislosti s péčí o narozené dítě. Kromě ženy, která dítě 

porodila může být oprávněnou osobou také manželka otce dítěte, pečuje-li o dítě jehož 

matka zemřela, dále pak mateřské může náležet také pojištěnci, který převzal dítě do 

péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo který 

pečuje o dítě, jehož matka zemřela, případně který pečuje o dítě jehož je otcem nebo je 

manželem ženy, která dítě porodila, v případě kdy matka dítěte nemůže nebo nesmí o 

dítě pečovat pro závažné onemocnění trvající déle než měsíc, pro které byla uznána 

dočasně práce neschopnou a nemá nárok na výplatu mateřské. Mateřské pak náleží také 

pojištěnci, který pečuje o dítě jehož je otcem, nebo je manželem ženy, která dítě 

porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu o tom, že bude o dítě 

pečovat. Tuto dohodu však lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého 

týdne po porodu dítěte, četnost střídání omezena není.  

K základním podmínkám nároku patří účast na nemocenském pojištění, případně 

existence tzv. náhradních dob nemocenského pojištění. Účast na nemocenském pojištění 

nebo ochranná lhůta68 musí existovat v den, od něhož je dávka přiznávána a současně 

pak musí trvat po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech před dnem porodu. 

Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) začíná nástupem na mateřskou. Den nástupu 

určí sama pojištěnka a to v rozmezí od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne 

před očekávaným dnem porodu (pokud tak pojištěnka neučiní, nastává nástup na 

mateřskou počátkem 6. týdne před očekávaným dnem porodu). Pokud však došlo 

k porodu před uvedenou dobou, nástup na mateřskou nastává dnem porodu. Při převzetí 

                                                 
68 Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění skončilo v době těhotenství 8 měsíců ode dne zániku 

pojištění (pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta tuto dobu kratší). Pokud pojištění 

nezaniklo v době těhotenství, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského 

pojištění (pokud pojištění trvalo alespoň po tuto dobu). Ochranná lhůta však neplyne z některých 

pojištěných činností (např. z dalšího zaměstnání nebo ze zaměstnání malého rozsahu). 
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dítěte do péče nástup nastává dnem převzetí. Konec podpůrčí doby pak nastává 

uplynutím doby, která činí 34 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila (37 týdnů u 

pojištěnky, která je osamělá a 43 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň více než 

jedno dítě, přičemž po uplynutí 34 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství 

náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí), případně 

uplynutím 28 týdnů u pojištěnce pokud převzal dítě do péče, a to na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného 

onemocnění matky nebo na základě dohody s matkou dítěte (31 týdnů u osamělého 

pojištěnce a 37 týdnů u pojištěnce, který z uvedených důvodu pečuje zároveň o více 

dětí, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství náleží, 

jen jestliže pojištěnec dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí). V případě, že se dítě 

narodilo mrtvé, má žena nárok na mateřské do konce 14. týdne od vzniku nároku, 

zemřelo-li dítě v době trvání nároku na mateřské, trvá nárok do konce druhého týdne 

ode dne úmrtí dítěte, avšak ne déle než do konce 34., případně 43. týdne od vzniku 

nároku na mateřské. 

Výše mateřské činí za kalendářní den 60 % denního vyměřovacího základu.69 

 

Vyrovnávací dávka náleží zaměstnankyni – ženě, která byla v důsledku svého 

těhotenství či mateřství (v období do konce devátého měsíce po porodu) dočasně 

převedena na jinou práci, při které bez svého zavinění dosahuje nižšího příjmu než před 

převedením.  

Příspěvek se vyplácí za kalendářní měsíc, a to i v případě, kdy převedení na 

jinou práci, nebo konec převedení skončilo během kalendářního měsíce.  

V případě těhotné zaměstnankyně se vyrovnávací dávka poskytuje nejdéle do 

nástupu na mateřskou dovolenou a po skončení mateřské dovolené nejdéle do konce 

devátého měsíce po porodu. Výše vyrovnávací dávky se stanoví jako 55% rozdílu mezi 

měsíčním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou 

práci (nebo z jeho poměrné části, nevykonávala-li zaměstnankyně práci během celého 

kalendářního měsíce) a vyměřovacím základem, z kterého zaměstnankyně platí pojistné 

                                                 
69 Ustanovení § 53 zákona č. 661/2003 Z. z., o sociálnom poistení, ve znění pozdějších předpisů 
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na nemocenské pojištění v jednotlivých kalendářních měsících po převedení na jinou 

práci. 

Ošetřovné je peněžitou dávkou, která náleží zaměstnanci, který nemůže 

pracovat z důvodu ošetřování nemocného dítěte, manžela (manželky), rodiče nebo 

rodiče manžela (manželky), jejichž zdravotní stav dle posouzení lékaře nezbytně 

vyžaduje ošetřování jinou fyzickou osobou.  Stejně tak nárok náleží zaměstnanci, který 

pečuje o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů uzavření školního či jiného zařízení, které 

dítě běžně navštěvuje z důvodu havárie, epidemie, či jiného závažného 

nepředvídatelného opatření, nebo z důvodu onemocnění jiné FO, která o dítě běžně 

pečuje, případně z důvodu nařízení karantény dítěti.  

Nárok na ošetřovné však nevznikne, má-li jiná osoba z důvodu péče o toto dítě 

nárok na výplatu mateřské, nebo má-li nárok na rodičovský příspěvek, za podmínky, že 

se nejedná o situaci, kdy je sama tato osoba nemocná, či utrpěla úraz, porodila, byla jí 

nařízená karanténa, a proto o dítě pečovat nemůže. Ošetřovné náleží jen jednou a jen 

jednomu z oprávněných. Podpůrčí doba začíná prvním dnem potřeby ošetřování a trvá 

nejdéle po dobu 10 kalendářních dnů. Ke stavení doby dochází v případě ústavní péče 

ošetřované osoby ve zdravotnickém zařízení. Výše ošetřovného za kalendářní den činí 

55 % denního vyměřovacího základu70. 

 

 3.3.2 Dávky důchodového pojištění  

 

 Z oblasti důchodového pojištění, jako systému, jehož cílem je zabezpečení osob 

pro případ stáří, invalidity či úmrtí živitele, je z hlediska zabezpečení rodin s dětmi 

vhodné zmínit se o sirotčím důchodu, poskytovaného ze základního důchodového 

pojištění, který hraje zásadní význam v případech, kdy dojde k úmrtí člena rodiny, který 

byl jejím živitelem, případně jedním z jejich živitelů a dále pak o důchodu vdovském 

(vdoveckém). 

 Podmínky nároku na sirotčí důchod vymezuje §76 zákona č. 461/2003 Z.z., o 

sociálnom poistení, ve znění pozdějších předpisů. „Na sirotčí důchod má nárok 

nezaopatřené dítě, kterému zemřel rodič nebo osvojitel, pokud byl rodič nebo osvojitel 

                                                 
70 Ustanovení § 39 a násl. zákona č. 661/2003 Z. z., o sociálnom poistení, ve znění pozdějších předpisů 
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ke dni smrti poživatelem starobního důchodu, předčasného starobního důchodu, nebo 

invalidního důchodu, případně ke dni smrti získal potřebný počet let důchodového 

pojištění na nárok na invalidní důchod, nebo splnil podmínky nároku na starobní 

důchod, nebo zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nmoci z povolání. Nárok na 

sirotčí důchod však nevzniká nezaopatřenému dítěti v pěstounské péči po pěstounovi či 

jeho manželovi“71.  

 Pokud jde o dítě oboustranně osiřelé, má nárok na sirotčí důchod po každém 

z rodičů. Výše důchodu je stanovena jako 40% starobního nebo invalidního důchodu, na 

který měl nebo by měl nárok zemřelý rodič v době smrti. Jsou-li splněny podmínky 

nároku na dva důchody, sirotčí důchod se určí z vyššího z nich. 

 Analogicky má na vdovský/vdovecký důchod nárok vdova po manželovi/vdovec 

po manželce, pokud byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu, nebo 

splnili ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, 

nebo podmínky nároku na starobní důchod, anebo zemřeli následkem pracovního úrazu 

či nemoci z povolání. Důchod náleží po dobu jednoho roku po smrti manžela, či 

manželky. Z tohoto pravidla však zákon stanoví několik výjimek, mezi kterými jsou 

zejména případy související právě s přítomností dětí v rodině. Důchod tedy náleží i po 

uplynutí jednoho roku, pokud vdova pečuje o nezaopatřené dítě, případně pokud 

vychovala alespoň tři děti, nebo dosáhla věku 52 let a vychovala alespoň dvě děti, či 

dosáhla sama důchodového věku. Stejné podmínky jako pro vdovy pak platí i pro 

vdovce. Výše důchodu činí 60 % starobního důchodu nebo invalidního důchodu, na 

který měl nebo by měl nárok zemřelý manžel/manželka ke dni smrti. Jsou-li splněny 

podmínky nároku na dva důchody, vdovský/vdovecký důchod se určí z vyššího z nich. 

Nárok na ani jeden z důchodů však nevznikne, případně zanikne dnem pravomocného 

rozhodnutí soudu o tom, že smrt osoby, po které vznikl nárok na důchod byla 

způsobená úmyslně oprávněnou osobou72. 

 

 

                                                 
71 Ustanovení §76 od. 1, 2 zákona č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení, ve znění pozdějších předpisů 
72 Ustanovení §74 a násl. zákona č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení, ve znění pozdějších předpisů 
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3.3.3 Pomoc v hmotné nouzi 

 

 Základním právním předpisem, který hmotnou nouzi občana a poskytování 

jednotlivých dávek v hmotné nouzi upravuje, je zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci 

v hmotnej núdzi, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje nejen podmínky pro 

posuzování hmotné nouze a poskytování jednotlivých dávek a příspěvků, ale i 

působnost orgánů a řízení ve věcech hmotné nouze.  

Stav hmotné nouze je definován jako „stav, kdy příjem občana a fyzických osob 

společně s ním posuzovaných nedosahuje výše životního minima a občan a fyzické 

osoby, které se s ním společně posuzují, si příjem nemohou zabezpečit nebo zvýšit 

vlastním přičiněním“.73 Co se považuje za vlastní přičinění, za příjem, stejně jako kdo 

se považuje za osobu společně posuzovanou, pak zákon ve svých paragrafech přesně 

definuje ve své druhé části.74 

Občan v hmotné nouzi pak má nárok zejména na dávku v hmotné nouzi, která slouží 

k zabezpečení základních životních podmínek a vyplácí se v odstupňované výši, dle 

počtu dospělých osob a dětí v rodině, a to ve výši od 60,50 € měsíčně (v případě 

jednotlivce) do 212,30 € měsíčně (v případě dvojice s více než 4 dětmi). Dávka se pak 

zvyšuje o dalších 13,50 € v případě, kdy je oprávněnou osobou těhotná žena75, nebo 

osoba, jenž je rodičem dítěte ve věku do jednoho roku, pravidelně se s dítětem 

zúčastňující pediatrických prohlídek, měla-li bezprostředně před narozením dítěte 

zabezpečované základní životní podmínky a poskytovanou pomoc v hmotné nouzi.  

 Další z poskytovaných dávek, na kterou mají osoba v hmotné nouzi a osoby s ní 

společně posuzované nárok, je příspěvek na zdravotní péči, který slouží na výdaje 

spojené s poskytováním zdravotní péče a činí 2 €a měsíčně.  

 Aktivační příspěvek je pak příspěvek, který má pomoci občanovi k získání, nebo 

zvýšení znalostí, odborných zručností, či pracovních návyků, pro účely pracovního 

uplatnění během hmotné nouze. Jeho výše činí 63,07 € měsíčně.  

                                                 
73 Ustanovení §2 zákona č. 599/2003 Z.z., o pomoci v hmotnej núdzi, ve znění pozdějších předpisů 
74 Ustanovení §§ 4-9 zákona č. 599/2003 Z.z., o pomoci v hmotnej núdzi ,ve znění pozdějších předpisů 
75 Zvýšená dávka pak náleží od čtvrtého měsíce těhotenství ženy. 
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 Další formou pomoci je pak příspěvek na bydlení, jako pomoc při hrazení 

nákladů za bydlení, který činí 55,80 €, jde-li o jednotlivce, nebo 89,20 €, jde-li o osobu 

v hmotné nouzi a osoby společně s ní posuzované.  

 Osoby, které si nemohou zabezpečit příjem vlastními prostředky a to z důvodu 

důchodového věku, osamělosti a péče o dítě do věku 31. týdne, invalidity z důvodu 

poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost o více než 70%, celodenní, osobní a 

řádné péče o dítě, či jinou osobu s těžkým zdravotním postižením, nepříznivého 

zdravotního stavu trvajícího více než 30 dnů nebo účasti na resocializačních 

programech, pak mají nárok na tzv. ochranný příspěvek ve výši 63,07 €, případně 34,69 

€, jde-li o osobu s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Nárok na něj však 

nenáleží, vznikl-li nárok na aktivační příspěvek.  

 Poslední formou pomoci pak je jednorázová dávka v hmotné nouzi, která slouží 

k úhradě mimořádných výdajů na nevyhnutné ošacení, základní vybavení domácnosti, 

zakoupení školních pomůcek pro nezaopatřené dítě a na mimořádné léčebné náklady. 

Tato jednorázová dávka se vyplácí až do výše prokázaných skutečných nákladů, 

nejvýše však do výše trojnásobku životního minima. 

 Pomoc pro občany v této situaci pak má směřovat nejen ke k zabezpečení základních 

životních podmínek ve formě jednotlivých dávek, ale zejména pak k tomu, aby občan 

svojí neschopnost zabezpečit si příjem vlastním přičiněním překonal a nebyl nadále na 

dávky hmotné nouze odkázán.   

 

3.4 Náhradní výživné 

 

 Zajímavým institutem, který se ve slovenském právním řádu objevil v roce 

2005, je tzv. náhradní výživné. Jde o finanční náhradu, poskytovanou dětem ve dvou 

případech. Zejména se jedná o případy, kdy si jeden z rodičů neplní svojí vyživovací 

povinnost uloženou mu pravomocným rozhodnutím soudu nebo soudem schválenou 

dohodou. Druhým případem pak je situace, kdy došlo k úmrtí jednoho, či obou rodičů 

dítěte a současně dítěti nevznikl nárok na sirotčí důchod.  

 Náhradní výživné upravuje zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom, ve 

znění pozdějších předpisů, „který upravuje poskytování náhradního výživného, kterým 
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se přispívá na zabezpečení výživy nezaopatřeného dítěte, které má nárok na náhradní 

výživné“.76 Toto dítě se pak dle zákona považuje za oprávněnou osobu. Aby nárok na 

dávku vznikl, musí zde být neplnění vyživovací povinnosti ze strany povinné osoby a to 

ve stanovené výši, ve lhůtě a způsobem stanoveným pravomocným rozhodnutím soudu, 

či soudem schválenou dohodou, po dobu nejméně tří po sobě následujících kalendářních 

měsíců, případně musí dojít k úmrtí jednoho, nebo obou rodičů za současného 

nevzniknutí nároku na sirotčí důchod buď vůbec, nebo ve výši nižší než je minimální 

výživné stanovené zákonem o rodině. Dále pak musí oprávněná osoba kumulativně 

splnit následující tři podmínky. Musí si řádně plnit povinnou školní docházku (jde-li o 

dítě povinné si jí plnit), musí mít trvalý pobyt na území SR a současně se na území 

republiky zdržovat (to neplatí, zdržuje-li se osoba mimo území republiky z důvodu 

svého studia v cizině) a nakonec musí být její příjem spolu s příjmem společně 

posuzovaných osob za posledních šest kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve 

kterém byla žádost podána, nižší než 2,2 násobek životního minima.77 Výše 

vypláceného náhradního výživného se pak rovná výši pravomocným rozhodnutím 

soudu nebo soudem schválenou dohodou stavené výše výživného, neplní-li povinná 

osoba svojí povinnost vůbec, nebo ve výši rozdílu určeného a zaplaceného výživného, 

plní-li povinná osoba svojí povinnost pouze částečně. V obou případech se však výše 

pravomocně přiznaného výživného zohledňuje maximálně do výše 1,2 násobku částky 

životního minima pro nezaopatřené dítě ( k červnu 2011 činí 1,2x84,61 €). Pro siroty je 

pak výše výživného stanovena obdobně, a to ve výši minimálního výživného, pokud 

nárok na sirotčí důchod nevznikl vůbec, nebo ve výši rozdílu mezi minimálním 

výživným a sumou sirotčího důchodu, vznikl-li nárok na sirotčí důchod, ale ve výši 

nižší než je výše minimálního výživného stanoveného zákonem78.  

 

                                                 
76 Ustanovení §1 zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom, ve znění pozdějších předpisů 
77 Výše životního minima je dle § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime stanovená od 1.7.2010 

ve výši 185,38 eur měsíčně (jde-li o jednu zletilou fyzickou osobu), ve výši 129,31 eur měsíčně (jde-li o 

další společně posuzovanou zletilou fyzickou osobu) a ve výši 84,61 eur měsíčně (jde-li o zaopatřené 

nezletilé dítě nebo o nezaopatřené dítě). 
78 Ustanovení § 62 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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4 ZABEZPEČENÍ RODIN S DĚTMI VE FRANCII 

4.1 Francouzský systém sociálního zabezpečení  

 

 Francie je zemí s velmi rozsáhlým, komplexním a institucionalizovaným 

systémem sociálního zabezpečení, pokrývajícím všechna rizika, která mohou vzniknout 

jako následek různých sociálních událostí (nemoc, mateřství, stáří,...).   

Systém sociálního zabezpečení Francie je možné rozdělit do pěti základních velkých 

celků. Kromě obecného systému zabezpečení, který pokrývá zaměstnance nespadající 

pod žádný ze zvláštních systémů, tj. v součtu více než 80% populace, zde existují ještě 

tři další specifické systémy. Prvním jsou tzv. zvláštní systémy zaměstnanců (vojáci 

z povolání, notáři, studenti,...), které mohou pokrývat buď všechna rizika, nebo 

pokrývají jen oblast penzijního pojištění a ostatní rizika pak spadají pod obecný systém 

zabezpečení. Druhým pak je zemědělský systém, rozdělený na soukromé zemědělce a 

zaměstnance v zemědělství a nakonec samostatný systém funguje pro osoby samostatně 

výdělečně činné mimo oblast zemědělství.79 

Obecný systém sociálního zabezpečení pak lze obdobně jako u nás, na základě jeho 

jednotlivých nástrojů, prostřednictvím kterých poskytuje ochranu jak ekonomicky 

aktivním, tak v některých případech i neaktivním osobám (oprávněně pobývajícím na 

území republiky), rozdělit do několika základních subsystémů. Z těch založených na 

pojišťovacím principu jsou to zejména systém důchodového pojištění, systém 

úrazového pojištění a pak systém pojištění pro případ nemoci, mateřství, invalidity či 

úmrtí. Naopak na principu solidarity a to jak těch bohatých s chudými, tak bezdětných 

s těmi, co děti mají, je založen systém rodinných dávek. První ze subsystémů, týkající 

se důchodového pojištění je zpravován Národní správou starobního pojištění (Caisse 

nationale d’assurance vieillesse – CNAV), další dva pojišťovací subsystémy pak 

spravuje tzv. Národní zdravotní zaměstnanecká pojišťovna (Caisse nationale 

d’assurance maladie des travaill€s salariés – CNAMTS) a poslední ze subsystémů má 

na starosti tzv. Národní pokladna rodinných přídavků (Caisse nationale des allocations 

familiales – CNAF). Tyto pokladny získávají finanční prostředky od Správy sociálního 

                                                 
79 Grandguillot, D.: L‘essentiel du droit de la Sécurité sociale, Paris: Gualino, 2004 
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zabezpečení (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 

familiales - Urssaf), která shromažďuje veškeré platby sociálního pojištění od 

ekonomicky aktivních občanů.80  

 

4.2 Dávky poskytované Pokladnou rodinných dávek (CAF)  

 

 Francie je charakteristická svojí explicitní rodinnou politikou, založenou na 

principech solidarity, sociální spravedlnosti a co nejlepšího propojení profesního a 

rodinného života, stejně jako je charakteristická poměrně vysokými příspěvky na 

sociální péči. Hlavním cílem její rodinné politiky je zejména podpora ze strany státu při 

péči o malé děti, zvýšení počtu třetích dětí v rodinách a zlepšení životní úrovně rodin. 

Do pozadí naopak v posledních letech ustupují snahy o výrazně pronatální rodinnou 

politiku.  

Rodinné dávky, stejně jako služby mající za cíl podporu rodin s dětmi, patří ve Francii, 

ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy, k jedněm z nejštědřejších. Je však možné, 

zejména v posledních letech, pozorovat postupné upouštění od univerzálního systému 

jejich vyplácení a naopak přecházení k jejich vyplácení na základě výše příjmu 

v domácnosti.81  

 Pokud jde o vymezení jednotlivých dávek poskytovaných rodinám s dětmi ve 

Francii, velmi důležitým mezníkem byl 1. leden 2004. Došlo totiž k zásadní změně 

pokud jde o dávky poskytované při narození dítěte a v období prvních tří let po něm. 

Změny se týkaly jak úpravy jednotlivých druhů dávek, tak i jejich výše. Většina z do té 

                                                 
80 Comprendre les Allocations Familiales [online]. Paris : CAF, 2010 [cit. 2011-06-13]. Dostupné z 

WWW: <http://www.caf.fr/pdf/ComprendreLesAF.pdf> 
81 Při stanovování výše příjmu se vychází z výše životního minima určeného ve vztahu k domácnosti. Při 

určení životní úrovně domácnosti jsou sečteny všechny příjmy rodiny včetně rodinných dávek. Měsíční 

životní minimum jednotlivce je stanoveno na 411,7 € (2003). Tato částka je násobena 1,5krát v případě 

bezdětného páru nebo neúplné rodiny s jedním dítětem (2 osoby v domácnosti; závislé dítě do 25 let 

věku), 1,8krát v případě úplné rodiny s jedním dítětem nebo neúplné rodiny se dvěma dětmi (3 osoby), 

2,1krát v případě úplné rodiny se dvěma dětmi, 2,5krát v případě úplné rodiny se třemi dětmi. životní 

minimum je valorizováno jednou ročně podle růstu spotřebních cen. 
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doby existujících dávek byla zrušena a nahrazena úplně novými. Proto vedle sebe 

několik let fungovaly dva různé systémy poskytování dávek a rozhodným zde bylo 

datum narození dítěte.   

 

4.2.1 Dávky spojené s narozením či adopcí dítěte  

 

Ve Francii příchod dítěte do rodiny (ať už narozením, či adopcí) zakládá, při splnění 

ostatních podmínek, nárok na několik jednotlivých dávek, které jsou souhrnně spojené 

v tzv. příspěvku na uvítání dítěte v rodině (Prestation d´accueil du jeune enfant - PAJE). 

Jako příspěvek souhrnný v sobě kumuluje několik dílčích příspěvků, a to porodné 

(včetně příspěvku při adopci), základní příspěvek, doplněk svobodné volby způsobu 

hlídání a doplněk svobodné volby pracovní činnosti. Základní podmínkou pro všechny 

dílčí příspěvky pak je přítomnost dítěte v rodině, které se narodilo (nebo bylo 

adoptováno) 1.1 2004 nebo později. Pro děti dříve narozené pak platila právní úprava 

předcházející, kdy se vyplácel tzv. přídavek na malé dítě (Allocation pour jeune enfant - 

APJE), případně příspěvek na adoptované dítě (Allocation d´Adoption) a dále pak 

rodičovský příspěvek (Allocation parentale d'éducation) a dva různé příspěvky 

související s hlídáním dětí.  

 

Porodné nebo příspěvek při adopci (Prime à la naissance ou à l’adoption)82 je 

jednorázovou dávkou vyplácenou v průběhu 7. měsíce těhotenství (v případě adopce 

dítěte mladšího 20 let v měsíci následujícím po adopci). K podmínkám, které je pro 

přiznání dávky nezbytné splnit, patří zejména nahlášení těhotenství jak pokladně 

rodinných dávek (Caisse des allocations familiales - CAF), tak zdravotní pojišťovně a to 

nejpozději ve 14. týdnu těhotenství. Dále pak patří k podmínkám nároku pravidelné 

absolvování lékařských prohlídek během těhotenství a nakonec, jelikož se jedná o 

dávku závislou na výši příjmu rodiny, příjem rodiny nesmí překročit horní hranici 

stanovenou zákonem. Tato hranice se odvíjí od počtu dětí v rodině a od typu rodiny, tj. 

                                                 
82 Caisse nationale des allocations familiales [online]. 2011 [cit. 2011-06-13]. Dostupné z WWW: 

<https://www.caf.fr/wps/portal>. 
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jestli jde o rodinu s jedním příjmem, nebo o samoživitele či rodinu se dvěma příjmy 

(tabulka 1). Aby byl druhý příjem rodiny započítáván, musí dosahovat roční výše 

nejméně 4 670,40 €. Výše příspěvku pak činí 903,07 € v případě narození dítěte a 1 

806,14 € v případě adopce (rok 2011). V případě vícečetného porodu, nebo vícečetné 

adopce se příspěvek vyplácí pro každé dítě. 

 

Základní přídavek (Allocation de base) je opakující se dávkou vyplácenou při 

narození dítěte, a to až do věku jeho tří let (při adopci pak po dobu tří let od převzetí 

dítěte, za podmínky, že je dítě pořád mladší 20 let). V případě vícečetného porodu, nebo 

adopce více dětí, se dávka vyplácí pro každé z nich. Stejně jako porodné, i základní 

přídavek je dávkou závislou na výši příjmu v rodině, který nesmí přesáhnout zákonem 

stanovenou horní hranici (tabulka 2). Výše příspěvku pak měsíčně činí 180,62 €83. 

 

Tabulka 2 – Hranice maximální výše ročních příjmu(ů) pro nárok na Porodné, 

Příspěvek při adopci a Základní přídavek 

 

                                                                                                                        Zdroj: http://www.caf.fr 

 

Doplněk svobodné volby způsobu hlídání (Complément de libre choix du mode de 

garde) je opakující se dávkou, jejímž cílem je přispět rodičům na náklady související 

s hlídáním dítěte ve věku do 6 let. Hlídání pak může existovat ve dvou formách. Tou 

první je případ, kdy rodiče zaměstnají chůvu, která bude dítě hlídat v jeho bydlišti, nebo 

tzv. registrovanou chůvu, která dítě hlídá mimo jeho bydliště, druhou formou pak je 

                                                 
83 CAF [online]. 2011 [cit. 2011-08-04]. CAF - Pariculiers - Toutes les prestations. Dostupné z WWW: 

<http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/paje>. 
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případ, kdy se rodiče obrátí na kvalifikovanou organizaci, která hlídání dětí 

zprostředkovává.  

V případě, že rodiče zaměstnávají chůvu, musejí splnit pro nárok na dávku ještě 

podmínku minimálního měsíčního příjmu rodiny. Ten činí v případě, že jde o osoby 

zaměstnané 395,04 € (žije-li rodič sám), nebo 790,08 € (jde-li o pár). U osob samostatně 

výdělečně činných je touto podmínkou placení důchodového pojištění. Výjimkou zde 

pak jsou případy, kdy se jedná o rodiče studujícího (jde-li však o pár, musejí studovat 

oba), kdy rodič, případně jeho partner pobírá dávky pro dospělé s postižením (allocation 

aux adultes handicapés), nebo jde-li o rodiče evidovaného jako uchazeče o zaměstnání, 

případně o rodiče pobírajícího dávku aktivní solidarity (revenu de solidarité active). 

Výše příspěvku je pak odstupňována v závislosti na třech faktorech, kterými jsou věk 

dítěte, počet dětí v rodině a roční příjem rodiny (tabulka 3). Minimálně 15 % mzdy 

chůvy však musejí hradit rodiče. V případě více dětí je příspěvek vyplácen pro každé 

z nich v případě, že je hlídá chůva u sebe doma, naopak je vyplácen jen jednou, bez 

ohledu na počet dětí, hlídá-li chůva děti v jejich bydlišti. Další podmínkou pak je 

maximální hodinová mzda registrované chůvy, která nesmí překročit pětinásobek 

minimální hodinové mzdy, pro rok 2011 teda 45 €. Sociální pojištění pak za ní v plném 

rozsahu platí pokladna rodinných dávek, na rozdíl od chůvy, která hlídá dítě u něj doma, 

kde jsou sociální pojištění povinni z 50 %  platit rodiče dítěte84. 

 

Tabulka 3 – Hranice maximální výše ročních příjmů pro nárok na Doplněk 

svobodné volby způsobu hlídání (soukromá chůva) 

 

                                                                                                                                  Zdroj: http://www.caf.fr 

                                                 
84 CAF [online]. 2011 [cit. 2011-08-05]. CAF - Pariculiers - Toutes les prestations. Dostupné z 

WWW: <http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/paje>. 
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V případě, kdy se rodiče obrátí na některou z oprávněných agentur, 

zprostředkovávajících hlídání dětí, jsou podmínky velmi podobné. Podmínkou navíc 

zde je, že k hlídání dítěte dochází minimálně po dobu 16 hodin každý měsíc. Výše 

příspěvků pak je o něco vyšší a na rozdíl od předcházejícího případu je závislá také na 

místě hlídání dítěte (tabulka 4). 

 

Tabulka 4 - Hranice maximální výše ročních příjmů pro nárok na Doplněk 

svobodné volby způsobu hlídání (hlídání přes agenturu) 

 

                                                                                                                                 Zdroj: http://www.caf.fr 

 

Doplněk svobodné volby pracovní činnosti (Complément de libre choix d’activité) 

je opakující se dávkou, která nahradila rodičovský příspěvek (Allocation parentale 

d´éducation), který byl vyplácen u dětí narozených před 1. lednem 2004. Účel dávky 

však zůstal nezměněn, jejím cílem je přispět rodičům pečujícím o malé dítě na zvýšené 

náklady s tím související. Kromě přítomnosti alespoň jednoho dítěte mladšího tří let a 

narozeného po 1. 1. 2004, je však třeba pro nárok na dávku splnit několik dalších 

podmínek. Zejména musí dojít k zániku, nebo alespoň omezení pracovní aktivity (práce 

pouze na částečný úvazek) minimálně u jednoho z rodičů, dále pak je nezbytně nutné 

splnit zákonem stanovenou minimální dobu penzijního pojištění v délce osmi 

kalendářních čtvrtletí, tj. dvou let v období, které je vymezeno jinak pro každé 

z narozených dětí. U prvního dítěte je nutné platit penzijní pojištění celé dva roky před 

jeho narozením, u druhého dítěte pak stačí dva roky během posledních čtyř let, u třetího 

a každého dalšího dítěte pak stačí prokázat dvouletou ekonomickou aktivitu během 
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posledních pěti let. Výše příspěvku je pak závislá na dvou faktorech, a to na existenci 

nároku na základní přídavek (Allocation de base) a na ekonomické aktivitě a jejím 

rozsahu (tabulka 5). 

 

Tabulka 5 – Výše Doplňku svobodné volby pracovní činnosti (rok 2011) 

 

                                                                                                                                  Zdroj: http://www.caf.fr 

 

Na rozdíl od právní úpravy uplatňované pro děti narozené před 1.1 2004, lze nárok na 

tuto dávku uplatnit již u prvního dítěte. Příspěvek se pak u něj vyplácí po dobu 6 měsíců 

od narození, adopce či od ukončení mateřské nebo otcovské dovolené. U druhého a 

každého dalšího dítěte se pak délka vyplácení příspěvku výrazně prodlužuje a to až do 

měsíce, který předchází třetím narozeninám dítěte. Nastoupí-li rodič zpět do práce na 

plný pracovní úvazek v rozmezí 18. – 29. měsíce věku dítěte, vyplácí se mu pak 

rodičovský příspěvek ještě dva měsíce. 

 Rodiče, kteří pečují minimálně o tři děti a poslední z nich se narodilo po 1. 

červenci 2006 a současně s tím zcela přerušili svoji ekonomickou aktivitu, si navíc 

mohou vybrat, budou-li pobírat doplněk svobodné pracovní volby, nebo dají přednost 

dávce jiné, tzv. volitelnému doplňku svobodné pracovní volby (Complément optionnel 

de libre choix d'activité - COLCA). Tato dávka je vyplácena pouze po dobu 12 měsíců, 
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avšak její výše činí 620,78 €, je-li současně zachován nárok na základní přídavek 

(Allocation de base) a 801,39 € v případech, kdy zde nárok na základní přídavek není85. 

 

4.2.2 Ostatní dávky poskytované rodinám s dětmi 

 

 Rodinné přídavky (Allocations familliales) jsou ve Francii nejčastěji 

vyplácenou dávkou určenou pro podporu rodin s dětmi. Jedná se o dávku opakovanou, 

která je vyplácena všem rodinám bez ohledu na výši jejich příjmu, za podmínky že jsou 

v rodině alespoň dvě závislé děti, tj. děti ve věku do 20 let86. Má-li dítě vlastní příjem, je 

přídavek vyplácen pouze v případě, že jeho průměrná hodinová mzda nepřevyšuje 55 % 

minimální hodinové mzdy (momentálně tedy měsíční příjem dítěte nesmí být vyšší než 

836,55 €).  Naopak je možné, aby byl přiznán příspěvek i pro dítě starší 20 let, bydlí-li 

pořád s rodiči, jeho příjem nepřesahuje v průměru 55 % minimální hodinové mzdy a 

současně rodiče mají ještě další dvě děti mladší 20 let. Vyplácen je pak až do měsíce 

předcházejícího měsíci 21. narozenin dítěte. 

Příspěvek je vyplácen měsíčně a jeho výše je stanovena progresivně, podle počtu dětí 

v rodině, a to na 125,78 €, jsou-li v rodině dvě děti, na 286,94 € při třech dětech a 

s každým dalším dítětem pak dochází ke zvýšení o dalších 161,17 €. Pokud je příspěvek 

poskytovaný i dítěti staršímu 20 let, jeho výše činí 79,54 €. K tomuto základnímu 

přídavku se pak dítěti do 20 let poskytuje další příplatek, jehož výše je odvislá od věku 

dítěte a také od data jeho narození. Pro děti narozené po 30. dubnu 1997 se příplatek 

poskytuje ve výši 62,90 € a to od měsíce následujícího po měsíci jeho 14. narozenin, 

pro děti narozené před 30. dubnem 1997 se pak poskytuje ve výši 35,38 € od měsíce 

následujícího po měsíci 11. narozenin a ve výši 62,90 € od měsíce následujícího po 

měsíci 16. narozenin dítěte. Avšak jsou-li v rodině jen dvě děti, příplatek se vyplácí 

pouze pro druhorozené dítě87.  

                                                 
85 CAF [online]. 2011 [cit. 2011-08-05]. CAF - Pariculiers - Toutes les prestations. Dostupné z WWW: 

<http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/paje>. 
86 Příspěvek je vyplácen naposled za měsíc, který předchází 21. narozeninám dítěte. 
87 CAF [online]. 2011 [cit. 2011-08-06]. CAF - Pariculiers - Toutes les prestations. Dostupné z WWW: 

<http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/af>. 
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 Rodinný doplněk (Complément familial) je měsíčně se opakující dávkou, 

jejímž cílem je pomoci rodinám s větším počtem dětí a nízkými příjmy nést náklady 

s péčí o děti související. Příspěvek je určen rodinám (i jednotlivcům) s minimálně třemi 

dětmi staršími tří let. Horní hranice pak činí na rozdíl od ostatních dávek o rok víc, tj. 

21 let, za podmínky, že příjmy dítěte nedosahují maximálních částek pro nárok na 

dávku. Výše příspěvku je stejná, bez ohledu na počet dětí v rodině, a činí 163,71 € 

měsíčně, výše maximálního možného příjmu pro nárok na dávku je však od počtu dětí v 

rodině naopak odvislá. Dalším faktorem, výši příspěvku ovlivňujícím, pak je složení 

rodiny. Roční příjem rodiny se dvěma dospělými, avšak jen jedním příjem, nesmí při 

třech dětech překročit 35 493 €, při čtyřech dětech pak 41 408 € a s každým dalším 

dítětem se částka zvyšuje o 5 915 €. Ještě vyšší jsou pak maximální částky v případě 

osamělého rodiče, nebo dvou rodičů se dvěma příjmy88. Při třech dětech činí 43 419 €, 

při čtyřech 49 334 € a s každým dalším se částka zvyšuje o dalších 5 915 €. Překročí-li 

však roční příjem maximální limity stanovené zákonem o méně než 1 945,20 €, náleží 

rodině tzv. rozdílový příspěvek (complément differentiel)89.  

 

 Příspěvek na podporu rodiny (Allocation de soutien familial - ASF) je  

příspěvek, který je určený osamělému rodiči (případně starému rodiči, či jiné osobě), 

vychovává-li alespoň jedno dítě, případně i osobám nikoli osamělým, vychovávajícím 

dítě, jehož rodiče zemřeli, případně, jehož rodiče jej neuznali za své či jej opustili. Výše 

příspěvku je stanovena na 88,44 € v případě dítěte bez jednoho rodiče a na 117,92 € 

v případě dítěte bez obou rodičů.  

  

 Příspěvek k začátku školního roku (Allocation de rentrée scolaire - ARS) je 

příspěvek, jehož cílem je pomoci nést rodinám zvýšené náklady na začátku školního 

roku. Je určen rodinám s alespoň jedním dítětem ve školním věku90 (6-18 let), za 

podmínky, že čistý roční příjem rodiny (pro rok 2011 jde o příjem za rok 2009) 

nepřesahuje zákonem stanovenou horní hranici. Tato hranice je pak stanovena 

                                                 
88 Druhý příjem se považuje za příjem pouze v případě, že jeho výše dosahuje alespoň 4 670 € (rok 2011). 
89 CAF [online]. 2011 [cit. 2011-08-06]. CAF - Pariculiers - Toutes les prestations. Dostupné z WWW: 

<http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/cf>. 
90 Pro školní rok 2011/2012 musí být dítě narozené v rozmezí 16. září 1993 a 31. ledna 2006, včetně. 
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progresivně se zvyšujícím se počtem dětí, a to na 22 970 € v případě jednoho dítěte, 

28 271 € v případě dvou dětí, 33 572 v případě tří dětí a s každým dalším dítětem se pak 

zvyšuje o dalších 5 301 €. Naopak není vůbec rozhodné, zdali jsou v rodině příjmy dva, 

nebo jen jeden, nebo jestli se jedná o rodiče samoživitele, či rodiče žijící spolu. Výše 

příspěvku je pak odstupňována do tří úrovní, dle věku dítěte. Pro děti ve věku 6-10 let 

činí 284,97 €, pro děti ve věku 11-14 pak 300,66 € a ve věku 15-18 let 311,11 €. 

 

 Příspěvek na osobní péči (Allocation journaliere de présence parentale – 

AJPP) je opakující se dávkou, která je určena rodičům, kteří mají v péči alespoň jedno 

nemocné či postižené dítě, nebo dítě po úraze a v důsledku toho se dočasně rozhodli 

přerušit svoji ekonomickou aktivitu a o dítě osobně pečovat. K dalším podmínkám pak 

patří potvrzení lékaře o tom, že trvalá přítomnost rodiče s dítětem je nezbytná. 

Příspěvek je vyplácen za každý den, kdy potřeba péče o dítě trvala, maximálně však za 

310 dnů během tří let od vzniku rozhodné události. Její výše závisí na typu rodiny, 

v případě samoživitele je vyšší, a činí 49,65 €, v případě dvou rodičů pak činí 41,79 €.  

Dále pak může být k příspěvku vyplácen měsíční doplatek, ve výši 106,88 €, a to 

v případě, že měsíční náklady vynaložené na zachování zdraví dítěte činí víc než 107,41 

€. Poslední z podmínek pro zachování nároku na dávku pak je nepřekročení maximální 

hranice ročního příjmu rodiny, která je odstupňována dle typu rodiny a počtu dětí 

(tabulka 6). Rodiče se mohou v péči o dítě střídat, stejně tak mohou o dítě pečovat 

společně, příspěvek se však vyplácí jen jeden. 

 

Tabulka 6 – Hranice maximálního ročního(ch) příjmu(ů) pro nárok na Příspěvek 

na osobní péči 

                                                                                               

                                                                                                                       Zdroj: http://www.caf.fr 
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 Příspěvek na péči o postižené dítě (Allocation d´éducation de l´enfant 

handicapé) je příspěvek určený rodičům pečujícím o dítě s určitým stupněm postižení, 

mladší 20 let. Pokles schopností dítěte musí být buď alespoň o 79 % bez dalšího, 

případně musí být v rozmezí 50-78 % za podmínky, že dítě navštěvuje zvláštní školu, 

nebo jeho stav vyžaduje domácí péči, nebo péči ve specializovaném zařízení. Základní 

výše příspěvku je stanovena ve výši 126,41€, zvyšuje se v případě osamělého rodiče, 

který v důsledku postižení dítěte omezil, nebo ukončil ekonomickou aktivitu. Dále pak 

může být příspěvek navýšen o tzv. doplatek, a to v závislosti na míře postižení dítěte.  

 

 Příspěvek na bydlení (Allocation de logement) – jde o opakující se dávku, 

určenou buď osobám platícím nájem, nebo osobám splácejícím půjčku související se 

stavbou, koupí nebo rekonstrukcí svého bydlení. V případě nájmu nesmějí být  nájemce 

a nájemník (nebo jeho manžel/ka, druh/družka, partner/ka) v rodinném vztahu v přímé 

linii. Nárok na příspěvek vzniká i při podnájmu, společném nájmu, stejně tak i při 

bydlení na koleji, v domově důchodců, nebo v centru pro dlouhodobě nemocné či 

postižené osoby.  

Za osoby společně posuzované se pro účely výpočtu příjmů považují zejména 

manžel/ka, druh/družka, partner/ka a dále pak osoby žijící ve společné domácnosti po 

dobu nejméně 6 měsíců od podání žádosti o příspěvek, případně od doby začátku jeho 

vyplácení. Příspěvek není určen jen rodinám s dětmi, může být vyplácen i bezdětnému 

páru, či jednotlivci. Příspěvek je vyplácen k prvnímu dni měsíce následujícího po 

měsíci, kdy došlo ke stěhování a jeho výše je odvislá od několika faktorů, zejména pak 

od výše příjmů, druhu bydlení, počtu závislých osob a místa bydlení. 

 

Kromě obecného příspěvku na bydlení pak existují tři další formy příspěvků pro osoby 

s velmi nízkými, nebo žádnými příjmy. Nejsou navzájem kumulovatelné a z větší části 

jsou jejich poživateli studenti. 

Individuální pomoc k bydlení (Aide personnalisée au logement - APL) – je 

opakující se dávka, jejíž cílem je pomoci osobám s nízkými příjmy zmírnit vysoké 
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náklady na bydlení související s placením smluvního nájemného, případně s placením 

konkrétního typu hypotéky91.  

Rodinný příspěvek (Allocation de caractére familial – ALF) – pro nárok na něj musí 

oprávněná osoba splnit některou z následujících podmínek. Buď pobírá některou ze 

zákonem taxativně vymezených dávek určených rodinám s dětmi, případně pečuje 

minimálně o jednu závislou osobu (dítě, senior, postižený), nebo jde o novomanžele 

mladší 40 let v době pěti let od uzavření sňatku, nebo o těhotnou, osamělou ženu.  

Sociální příspěvek (Allocation de caractére sociale – ALS) – je vyplácen v případech, 

kdy nevznikl nárok ani na individuální pomoc k bydlení, ani na rodinný příspěvek. 

 Tyto dávky však nejsou jedinou možnou formou pomoci při hrazení nákladů 

souvisejících s bydlením. Další formou je možnost čerpání výhodnější půjčky určené 

k hrazení nákladů s bydlením – tzv. půjčky na rekonstrukci bydlení, případně možnost 

pobírání příspěvku na přestěhování, a to v souvislosti s narozením třetího dítěte 

v rodině.  

 

 Dávka aktivní solidarity (Revenu de solidarité active - RSA) – je opakující se 

dávkou, která je určená osobám s velmi nízkými nebo žádnými příjmy. Oprávněnou 

osobou může být osoba starší 25 let (mladší než 25 let pouze v případě, že má 

minimálně jedno dítě, případně, že v posledních třech letech minimálně dva roky 

pracovala na plný úvazek), jejíž příjmy nepřekročí zákonem stanovenou maximální 

hranici. Účelem dávky je zabezpečit těmto osobám, ocitnuvším se v hmotné nouzi, 

alespoň minimální měsíční příjem. Výše příspěvku je pak stanovena jako rozdíl 

maximální výše dávky (tj. paušální částky (tabulka 7) v součtu s příjmem rodiny) a 

příjmem rodiny (tj. paušální částky za bydlení, která činí 56,04 € u osamělé osoby, 

112,08 € ´pro 2 osoby a 138,70 € pro 3 nebo více osob v součtu s prostředky rodiny) dle 

následujícího vzorce92: 

 

                                                 
91 PAP (pret aidée pour l´accession a la proprieté), PAS (pret a l´accession sociale), nebo PC (pret 

conventionné) 
92 CAF [online]. 2011 [cit. 2011-08-06]. CAF - Pariculiers - Toutes les prestations. Dostupné z WWW: < 

http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/rsa>. 
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Výše dávky = (paušální částka + 62% příjmů rodiny) – (prostředky rodiny + paušální 

náklady na bydlení) 

 

Tabulka 7 – Paušální částky pro výpočet Dávky aktivní solidarity 

                                                                                                      

                                                                                                                    Zdroj: http://www.caf.fr 

                                                                                                       

Za příjem rodiny se považuje měsíční průměr příjmů (mzdy, příjmy ze samostatné 

výdělečné činnosti, příjmy z kurzů,...) všech členů domácnosti za předcházející 

kalendářní čtvrtletí.  

Za prostředky rodiny se považuje měsíční průměr zdrojů rodiny (příjmy, výživné, 

důchody, dávky v nezaměstnanosti, některé rodinné dávky) získaných za poslední 

kalendářní čtvrtletí. 

 

4.2.3 Jiné formy pomoci rodinám s dětmi 

 

 Pomoc při vymáhání výživného (Aide au recouvrement des pensions 

alimentaires) je určena osobám, kterým nevznikl nárok na příspěvek na podporu rodiny 

(Allocation de soutien familial – ASF) a současně disponujícím pravomocným 

rozsudkem soudu, který stanovuje výživné pro dítě v případech, kdy toto výživné 

nebylo během dvou, nebo více po sobě jdoucích kalendářních měsíců uhrazeno. Bez 

ohledu na situaci rodiny a její příjmy, mají tyto osoby možnost obrátit se na Pokladnu 

rodinných dávek (CAF) a požádat o pomoc soudem přiznané výživné vymoci, a to 

nejdřív cestou smírného řešení sporu, v případě neúspěchu pak cestou soudní. Náklady 

jsou pak dány k úhradě neplatícímu rodiči. 
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 Placení důchodového pojištění (Assurance vieillesse) – určitou formou 

pomoci je také možnost, kdy Pokladna rodinných dávek (CAF) za rodiče, při splnění 

několika podmínek, platí důchodové pojištění. Zejména se musí jednat o rodiče, který 

má v péči alespoň jedno dítě mladší 3 let, případně tři či více závislých dětí, jeho příjmy 

nedosahují maximální výše stanovené zákonem (tabulka 8) a současně je mu vyplácena 

jedna z následujících dávek: základní přídavek, doplněk svobodné pracovní volby (jako 

součást PAJE), rodičovský příspěvek, rodinný doplněk nebo příspěvek při osobní péči.  

Stejný nárok pak mají osoby pečující o postiženou osobu, žijící s ní ve společné 

domácnosti, které z důvodu této péče přerušily svoji ekonomickou aktivitu a jejichž 

roční příjmy tak nepřesahují hraniční částky stanovené zákonem. Ty jsou odstupňovány 

dle toho, zda-li tyto osoby pečují i o děti mladší 20 let, případně jestli pečují o více 

takových osob a činí: 

V případě žádného dítěte mladšího 20 let 19 718 €, 

v případě 1 dítěte mladšího 20 let 24 648 €, 

v případě 2 dětí mladších 20 let 29 578 € a 

za každé další dítě mladší 20 let navíc 5 915 €. 

 

Tabulka 8 – Hranice maximálního ročního příjmu(ů) pro nárok na placení 

důchodového pojištění Pokladnou rodinných dávek (CAF) 

 
                                                                                                                                Zdroj: http://www.caf.fr 

4.3 Dávky poskytované mimo Pokladnu rodinných dávek (CAF) 

4.3.1 Odvětví nemoc  

 

 Ve Francii se nemocenské pojištění skládá z věcných dávek (lékařská péče), 

peněžitých dávek vyplácených během pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a 
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zvláštních dávek pro případ mateřství a otcovství. S ohledem na téma mé diplomové 

práce se zaměřím na poslední z nich. 

 Příspěvek v mateřství (indemnités journalières des salarié(e)s en congé de 

maternité/paternité) je opakující se dávkou, která je vyplácena matce během mateřské 

dovolené, stejně tak jako otci během dovolené otcovské.  

Délku mateřské dovolené upravuje článek L 122-26 zákoníku práce (Code du travail) a 

vymezuje ji různě podle počtu dětí, ať již právě očekávaných, nebo vychovávaných 

(tabulka 9). Stejně jako u nás, může být její délka upravena prostřednictvím 

kolektivních smluv, a to jen ve prospěch zaměstnankyně. Člení se pak na tzv. 

dovolenou před porodem a dovolenou po porodu. Minimální délka dovolené však činí 

osm týdnů, z čeho šest týdnů musí připadnout na dobu po porodu.  

 

Tabulka 9 – Délka mateřské dovolené 

 

                                                                                                                              Zdroj: http://www.ameli.fr 

 

Porodí-li žena dříve, než ve stanovený den porodu, mateřská dovolená se jí nezkracuje. 

Navíc porodila-li žena dříve o více než 6 týdnů a dítě zůstává hospitalizované 

v nemocnici, její mateřská dovolená se prodlužuje o počet dní odpovídajících počtu dní 

od skutečného do původně očekávaného porodu. Stejně tak, dojde-li po porodu 

k hospitalizaci delší než šest týdnů, mateřská dovolená začíná běžet až dnem propuštění. 

Porodí-li žena později, než byl očekávaný den porodu, náleží jí po porodu původní 

nezkrácená délka dovolené. V případě úmrtí ženy během mateřské dovolené, může na 

ní nastoupit otec, a to v délce 10 týdnů ode dne narození dítěte. 

Příspěvek v mateřství je pak vyplácen z nemocenského pojištění za splnění několika 

podmínek. „Žena si musí platit nemocenské pojištění po dobu alespoň deseti měsíců, 
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v posledních třech měsících před nástupem na mateřskou dovolenou odpracovala 

alespoň 200 hodin, nebo platila pojištění z příjmu, který byl rovný alespoň 1015násobku 

minimální hodinové mzdy po dobu 6 měsíců před otěhotněním nebo nástupem na 

mateřskou93“ a současně přerušila ekonomickou aktivitu minimálně po dobu 8 týdnů. 

Jeho denní výše je pak stejná jako průměrná denní čistá mzda zaměstnankyně, 

vypočtená z průměru za poslední tři kalendářní měsíce, maximálně však do výše 77,79 

€. Vznikne-li zaměstnankyni nárok na příspěvek vyšší, může rozdíl doplácet 

zaměstnavatel. Minimální výše příspěvku je pak stanovena na 8,72 €. Příspěvek se 

vyplácí jednou za dva týdny. 

 Délka otcovské dovolené je pak podstatně kratší a činí 11 dnů při narození 

jednoho dítěte a 18 dnů v případě vícečetného porodu. Nastoupit na dovolenou pak otec 

může bez ohledu na druh pracovního poměru a fakt, zdali s matkou dítěte žije, a to 

kdykoliv v průběhu prvních čtyř měsíců po narození dítěte. Zemře-li matka dítěte a otec 

nastupuje místo ní na mateřskou dovolenou, lhůta čtyř měsíců pro otcovskou dovolenou 

pak začne plynout až jejím skončením. Stejně tak při hospitalizaci dítěte, lhůta začne 

plynout až propuštěním dítěte. Kromě otcovské dovolené má otec nárok na další tři dny 

volna v období kolem porodu. Příspěvek je pak otci vyplácen za stejných podmínek 

jako matce. 

Nárok na mateřskou, i otcovskou dovolenou vzniká obdobně i při převzetí dítěte do 

péče nahrazující péči rodičů (adopce).  

 

4.3.2 Odvětví stáří 

 

 Pro rodiny s dětmi bude z oblasti důchodového pojištění nejzásadnější právní 

úprava pozůstalostních důchodů, které mohou v případě úmrtí živitele rodiny pomoci 

překlenout krizové období. „V obecném systému a v systémech jemu rovných se vyplácí 

pozůstalostní důchod  pozůstalé manželce nebo pozůstalému manželovi. V některých 

zvláštních systémech a v doplňkových systémech pak mohou sirotci za jistých podmínek 

                                                 
93 Matějková, B., Paloncyová, J.: Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I., Praha: VÚPSV, 

2003 
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nárokovat sirotčí dávku.“94 Tj. v systému obecného pojištění se poskytují dávky pouze 

pozůstalému manželovi (manželce) a to v závislosti na jeho (jejím) věku v době 

ovdovění.  

 

 Vdovský přídavek (Allocation de veuvage) – je dávkou, která se poskytuje 

pozůstalé manželce (manželovi) mladší 55 let, a to po dobu dvou let, v případě, že její 

(jeho) příjmy nepřesahují zákonem stanovenou hranici (příjmy se zkoumají za 

předcházející čtvrtletí, k 1.4. 2011 nesmějí přesahovat 2 183,17 €). Výše příspěvku pak 

činí 582,18 € měsíčně. Současně této osobě, trpí-li sama postižením majícím za 

následek pokles schopnosti pracovní aktivity o více než 2/3, může vzniknout nárok na 

vdovecký/vdovský invalidní důchod (Pension de veuf ou de veuve invalide – PIVV) ze 

systému nemocenského pojištění. 

  

 Pozůstalostní důchod (Retraite de réversion) – je dávkou, která se poskytuje 

pozůstalé manželce (manželovi) starší 55 let, byl-li zemřelý poživatelem starobního 

důchodu, nebo by na něj ke dni své smrti měl nárok. Současně příjmy pozůstalé osoby 

nesmějí přesáhnout maximální hranici, která činí za předcházející kalendářní čtvrtletí u 

osamělých osob 4 680 € , u soužití (manželského, partnerského, konkubinátu) pak 7 488 

€. Výše důchodu pak činí 54 % z důchodu, na který měl, nebo by měl nárok pozůstalý 

v době smrti. Současně této osobě může vzniknout nárok na vdovecký/vdovský starobní 

důchod ze systému nemocenského pojištění splňuje-li jednu ze tří následujících 

podmínek. Byla do dovršení věku 55 let poživatelem PIVV, bylo-li vyplácení PIVV 

pozastaveno z důvodu nového manželství a došlo k jeho rozvodu, či ke smrti nového 

manžela, nebo se osoba se v rozmezí věku 55-60 let stala invalidní. 

 

 

 

 

                                                 
94 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Francii [online]. EU : [s.n.], 2011 [cit. 2011-06-29]. 

Dávky pro pozůstalé, s. 21. Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%2

0in%20France_cs.pdf>. 
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5 KOMPARACE JEDNOTLIVÝCH SYSTÉM Ů 

5.1 Srovnání sociálních systémů a rodinných politik 

 

 Rozdíly mezi francouzským a českým systémem sociálního zabezpečení, stejně 

jako naopak velká příbuznost systému českého a slovenského, vyplývá již 

z historického vývoje jednotlivých systémů. Francouzský se vyvíjel dlouhá desetiletí, 

v podstatě již od dob Velké francouzské revoluce, kdežto systém český a potažmo 

slovenský, byly ovlivněny rakousko-uherským modelem a zejména následným obdobím 

40 let trvajícího socialismu. Proto je francouzský systém propracovanější, komplexnější 

a institucionalizovanější.  

 Další rozdíly pak lze pozorovat i v oblasti rodinné politiky a přístupu států k ní. 

Zatím co Francie je známá zájmem jednotlivých politických stran o otázky související 

s rodinou, které jsou často hlavní součástí jejich programů, u nás, stejně tak jako na 

Slovensku, se rodina dostává do popředí jejich zájmu jen velmi pozvolna. Rodinná 

politika Francie je jasně zaměřená na podporu rodin s více dětmi, snaží se umožnit 

rodičům skloubit profesní život s výchovou a péčí o děti, naopak do pozadí v posledních 

letech ustoupila výrazně pronatální politika, jelikož se Francii již povedlo zvednout 

průměr narozených dětí nad 2,00 dítěte na ženu.  Snahu o pomoc ze strany státu při 

vytváření podmínek pro skloubení soukromého a profesního života lze pak pozorovat i 

na Slovensku a u nás, dle Národní koncepce podpory rodin s dětmi v ČR „v této oblasti 

musí být vyvážené zohledňování nejlepšího zájmu dítěte, realizace plnohodnotného 

rodičovství a zároveň zohlednění zájmu rodičů profesně se uplatnit.“95Dále pak je česká 

rodinná politika výrazně zaměřená na podporu rodin s nízkými, případně skoro žádnými 

příjmy., Slovenská republika se pak vydala cestou plošného vyplácení dávek a podpory 

všech rodin, bez ohledu na výši příjmů. 

 

 

 

 

                                                 
95 Národní koncepce podpory rodin s dětmi. 2009, příloha I, s. 18 
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5.2 Srovnání jednotlivých dávek 

 

Ve všech třech systémech patří rodinné dávky k nejvýraznějšímu a nejzásadnějšímu 

způsobu, kterým stát podporuje rodiny s dětmi. U nás i na Slovensku jsou součástí 

systému státní sociální podpory, ve Francii pak existuje obdobný systém, tzv. odvětví 

Rodina. Jsou poskytovány na základě principu solidarity, bez nutnosti účasti na 

pojištění. Pokud jde o příjem rodiny, jeho testování je typické jak pro ČR, tak i pro 

Francii, hraniční částky jsou však ve Francii, při jejich srovnání s průměrným příjmem 

v zemi, podstatně vyšší. Naopak Slovensko se rozhodlo jít cestou plošného vyplácení 

dávek, bez testování příjmu rodiny, ze strany státu zde tedy dochází k podpoře osob, 

které se rozhodly založit rodinu, a to bez ohledu na jejich ekonomickou situaci. 

Některé dávky vyplácené ve všech třech zemích jsou si velmi podobné, pokud jde o 

jejich cíl téměř identické, mohou se však lišit v podmínkách pro nárok na ně, jiné jsou 

naopak charakteristické jen pro jednu z vybraných zemí a pro ostatní pak jsou zcela 

neznámé. 

 

5.2.1 Rodinné dávky 

 

Z rodinných dávek patří k nejzásadnějším a současně k uplatňujícím se ve všech třech 

zemích, porodné, rodinné přídavky a rodičovský příspěvek.  

 

Porodné – je dávkou, která je ve všech třech zemích vyplácena v souvislosti 

s příchodem dítěte do rodiny (ať již narozením, nebo adopcí) a to jako jednorázový 

příspěvek. Ve Francii jde o součást souhrnné dávky, tzv. příspěvku na uvítání dítěte 

v rodině (PAJE), na Slovensku je to tzv. příspěvek při narození dítěte, v ČR tzv. 

porodné. Neopominutelným pak je fakt, že ve Francii je kromě porodného vyplácen 

ještě tzv. základní přídavek, jako dávka opakující se a to až do věku tří let dítěte a na 

Slovensku, že je k samotnému příspěvku vyplácen příplatek, a to u prvního dítěte, které 

se dožilo 28 dnů a v případě narození více než tří dětí najednou, nebo opakovaně 

minimálně dvojčat další příspěvek, vyplácen opakovaně a to jednou ročně. 
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U nás i ve Francii jde o dávku odvislou od výše příjmu rodiny, na Slovensku naopak jde 

o dávku vyplácenou plošně. Ve Francii i na Slovensku je dávka vyplácena jak pro první, 

tak pro každé další dítě, u nás naopak na ní vzniká nárok jen u prvně narozeného 

(případně adoptovaného) dítěte v rodině.  

V případě modelové rodiny již s jedním dítětem a druhým právě narozeným, tak nárok 

na dávku vznikne pouze ve Francii a na Slovensku, ve vztahu k průměrné mzdě rodiče 

je dávka o více než polovinu štědřejší ve Francii (tabulka 10). 

 

Tabulka 10 – Komparace dávky „porodné“ u modelové rodiny (2 ekonomicky 

aktivní rodi če s průměrným platem, dvě děti  5 let + druhé právě narozené) 

 

 

Situace by se pak nijak nezměnila, ani kdyby se jednalo o rodiče samoživitele, ani 

kdyby již vychovávaných dětí bylo víc. Ve všech třech zemích se však příspěvek 
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zvyšuje (samozřejmě za podmínky, že na něj vznikne nárok) v případě, kdy se současně 

narodí dvě, nebo více dětí. 

Přídavek na dítě – je ve všech třech zemích opakující se dávkou, která má pomoci 

rodičům nést zvýšené náklady související s péčí o nezaopatřené dítě, nebo více dětí. Ve 

Francii i na Slovensku jde o dávku vyplácenou bez ohledu na výši příjmu v rodině, ve 

Francii však pouze v případě, že jsou v rodině minimálně dvě děti. U nás, v ČR, jde 

naopak o dávku závislou na výši příjmu v rodině, vyplácena pak je pro každé 

z nezaopatřených dětí.  

V případě modelové rodiny se dvěma příjmy a dvěmi dětmi tak nárok na dávku vznikne 

pouze ve Francii a na Slovensku, ve vztahu k průměrné mzdě rodiče jsou pak dávky 

téměř stejně štědré (tabulka 11). 

 

Tabulka 11 – Komparace dávky „přídavek na dítě“ u modelové rodiny (2 

ekonomicky aktivní rodiče s průměrným platem, dvě nezaopatřené děti  10+19 let) 

 

 

V případě, že by se jednalo o jednoho rodiče samoživitele, ve výsledku by se vůbec nic 

nezměnilo. Ve Francii i na Slovensku by výše příspěvku zůstala stejná, stejně jako v ČR 
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by nárok na příspěvek nevznikl, jelikož průměrný příjem i jen jednoho rodiče přesahuje 

hraniční částku stanovenou pro nárok na dávku. Naopak změny nastanou v případě 

rodiny s více nezaopatřenými dětmi v rodině, v souvislosti s nárokem na dávku pro 

každé z dětí (tabulka 12) a zejména pak v případě samoživitele, kdy na dávku dosáhne i 

česká rodina s průměrným příjmem (tabulka 13). 

 

Tabulka 12 – Komparace dávky „přídavek na dítě“ u modelové rodiny (2 

ekonomicky aktivní rodiče s průměrným platem, čtyři nezaopatřené děti 6, 10, 15 a 

19 let) 
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Tabulka 13 – Komparace dávky „přídavek na dítě“ u modelové rodiny (rodič 

samoživitel s průměrným platem, čtyři nezaopatřené děti – 6, 10, 15 a 19 let) 

 

 

 

Rodičovský příspěvek – je ve všech třech zemích opakující se dávkou, která má 

kompenzovat rodičům dočasně snížené příjmy, ať již přímo související s přerušením či 

omezením ekonomické aktivity z důvodu péče o malé dítě, nebo nepřímo související se 

zvýšenými náklady z důvodu zajištění péče o dítě jinou osobou. Ve Francii se tato 

dávka nazývá doplněk svobodné volby pracovní činnosti a je součástí souhrnného 

příspěvku na uvítání dítěte v rodině (PAJE). Délka čerpání je v ČR stanovena 

maximálně na čtyři roky, ve Francii a na Slovensku je to pak o rok méně. Pokud jde o 

ekonomickou aktivitu, ve Francii může rodič pracovat na částečný úvazek, u nás, stejně 

jako na Slovensku se pak ekonomická aktivita rodiče nezkoumá vůbec. Rodič tedy 

může pracovat na částečný i plný úvazek. Jeho ekonomická aktivita nemá na výši 

příspěvku žádný vliv, na rozdíl od Francie, kde je výše příspěvku na míře ekonomické 

aktivity rodiče odvislá, stejně jako na tom, zdali má rodič nárok na základní přídavek. 

Zásadním rozdílem pak je, že jak u nás, tak na Slovensku, jde o dávku poskytovanou ze 
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systému SSP96, na rozdíl od Francie, kde je pro nárok na dávku vyžadována minimální 

doba placení penzijního pojištění. Další odchylkou francouzské úpravy pak je i to, že u 

prvního dítěte se dávka poskytuje na výrazně kratší dobu, což odpovídá rodinné politice 

Francie zaměřené na podporu třetích a dalších dětí (tabulka 14). 

 

Tabulka 14 - Přehled podmínek nároku na dávku „rodičovský příspěvek“  a jeho 

délka   

 

 

U modelové rodiny, kdy matka nepracuje a pečuje o dítě a otec vydělává průměrnou 

mzdu pak výši příspěvku a podíl na průměrné mzdě stanovuje následující tabulka 15. 

 

Tabulka 15 – Komparace dávky „rodičovský příspěvek“ u modelové rodiny (2 

rodiče, jeden z nich s průměrným platem, druhý přerušil ekonomickou aktivitu) 

 

 

                                                 
96 Je však třeba zmínit, že v českém systému bez jakékoli doby placení nemocenského pojištění, tj. bez 

nároku na PPM, vznikne nárok pouze na příspěvek ve snížené výměře – 3 800 Kč/měsíc. 
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Komparace je zde však velmi obtížná, jelikož podmínky nároku na dávku, stejně jako 

délka jejího vyplácení se ve všech třech zemích výrazně liší.  Francie a Slovensko mají 

navíc speciální dávku určenou pro případ hlídání dítěte jinou fyzickou, či právnickou 

osobou. Na Slovensku mají rodiče možnost volby, a to mezi rodičovským příspěvkem a 

příspěvkem na péči o dítě, ve Francii pak k rodičovskému příspěvku může být 

kumulativně s doplňkem svobodné volby pracovní činnosti vyplácen doplněk svobodné 

volby způsobu hlídání. 

 

Další dávky - jistou podobnost pak lze nalézt i v některých dalších dávkách 

poskytovaných v jednotlivých zemích. Jak Francie, tak ČR, poskytují dávky, které mají 

pomoci pokrýt náklady související s bydlením, v obou zemích jsou určeny zejména 

občanům s nízkými příjmy. Naopak na Slovensku ekvivalent pro tyto dávky neexistuje. 

Dávky pěstounské péče jsou naopak shodně vyplácené jak na Slovensku, tak u nás, jako 

dávky speciální, vyplácené kumulativně s běžnými dávkami(vznikne-li na ně nárok) při 

převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, kdežto ve Francii vzniká nárok pouze na 

dávky běžné, tj. není zde náhradní péče nijak zvýhodněná. Zajímavou dávkou, typickou 

pouze pro Francii, pak je příspěvek k začátku školního roku, který má pomoct nést 

zvýšené náklady vznikající každoročně začátkem září pro děti ve školním věku.   

 

5.2.2 Dávky nemocenského pojištění 

 

Mateřské – je dávkou vyplácenou ve všech třech zemích z nemocenského pojištění, 

která náleží nejčastěji matce, v době pokročilého těhotenství a těsně po něm, 

v souvislosti s péči o narozené dítě. Doba, po kterou se příspěvek vyplácí je však 

stanovena v každé zemi odlišně. Stejně tak jako je odlišně stanoven způsob výpočtu její 

výše (tabulka 16).  
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Tabulka 16 – Komparace dávky „Mateřské“  

 

 

„Definice otcovské dovolené není zcela jednotná. V některých zemích existuje otcovská 

dovolená jako zcela individuální a specifický institut, jinde mají otcové zvláštní práva a 

povinnosti a podmínky nároku na volno na péči o malé dítě v rámci rodičovské 

dovolené. Ačkoliv většinou platí nárok na otcovskou dovolenou paralelně s mateřskou 

dovolenou matky, někde jde o substituci“97. Pokud jde o dávku na Slovensku a u nás, 

lze pozorovat spoustu společných znaků, zejména pak možnost, aby dávku pobíral otec 

dítěte, ze svého nemocenského pojištění, od sedmého týdne po porodu na základě 

písemné dohody s matkou, před touto dobou pak zejména v případech, kdy matka dítěte 

zemřela. Jde tedy o výše zmiňovaný případ substituce, kdy otec nastupuje na dovolenou 

místo matky. Naopak francouzská právní úprava umožňuje otci pobírat příspěvek 

v otcovství kumulativně s příspěvkem v mateřství, který pobírá matka dítěte. Jde o 

příspěvek vyplácený z jeho nemocenského pojištění, na základě stejných pravidel jako u 

matky dítěte a vyplácí se mu po dobu tzv. otcovské dovolené, tj. 11, případně 18 dnů, 

narodí-li se matce více než dvě děti. Nastoupí-li otec na mateřskou dovolenou místo 

matky, svojí otcovskou pak může čerpat po jejím uplynutí.  

 

                                                 
97 Kořánová, M., Kuchařová, V.: Otcovská (rodičovská) dovolená. Fórum sociální politiky. 2007, č. 1 
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Sirotčí důchod – jako dávka poskytovaná osiřelým nezaopatřeným dětem, která má 

alespoň částečně nahradit chybějící příjem po zemřelém rodiči. Na Slovensku a v ČR 

jde o dávku poskytovanou na základě pojištění, a to určité minimální doby 

důchodového pojištění zemřelého rodiče, naopak ve Francii obecný systém 

důchodového pojištění na siroty nepamatuje, ale určitá forma podpory je jim 

poskytována Pokladnou rodinných dávek, tj. ze systému rodinných dávek, bez ohledu 

na existenci či neexistenci pojištění. 
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ZÁVĚR 

 

Česká republika, Slovensko a Francie, tři evropské země, členské státy EU, ve kterých 

je zájem o rodinu, jako nenahraditelnou stavební jednotku společnosti, 

neoddiskutovatelný, i když se jednotlivé systémy sociálního zabezpečení od sebe více či 

méně odlišují. Cílem práce bylo jednotlivé národní systémy sociálního zabezpečení 

zanalyzovat a popsat jednotlivé nástroje a ty nejdůležitější formy pomoci rodinám 

s dětmi. Na základě provedené analýzy se pak ve srovnávací kapitole pokusit najít na 

jedné straně styčné body jednotlivých systémů, na druhé pak zdůraznit rozdílné 

přístupy, inovativní a zajímavé prvky, kterými by se v budoucnu náš právní řád mohl 

inspirovat. 

Jak jsem již na začátku práce předpokládala, hodně společných znaků se našlo mezi 

systémy zabezpečení rodin s dětmi Slovenské a České republiky, jelikož několik let 

trvající společná cesta obou zemí zanechala vliv i na příbuznosti právních úprav, a to 

nejen ve velmi obdobných cílech rodinné politiky, ale i v jednotlivých formách podpory 

a zejména pak v příbuzném systému dávek státní sociální podpory. Zásadním rozdílem 

však je způsob, kterým se obě země rozhodly jít, pokud jde o vyplácení jednotlivých 

dávek SSP. Česká republika si zvolila cestu dávek testovaných, odvislých od výše 

příjmu v rodině, s cílem podporovat rodiny s nízkými, nebo žádnými příjmy, kdežto 

Slovenská republika zvolila cestu opačnou, tj. vyplácení dávek plošně, bez ohledu na 

příjmy v rodině. Podporuje tak všechny rodiny, které pečují o nezaopatřené dítě, nebo 

děti.  

Francie je pak zemí s odlišným modelem rodinné politiky a zejména s dlouhá léta 

vyvíjejícím se systémem, který je v důsledku toho propracovanější, komplexnější a 

nabízející širokou paletu rodinných dávek, které pokrývají velkou šíři možných 

nastalých situací. Na rozdíl od úpravy naší, jsou dávky podstatně více zaměřené na 

podporu vícečetných rodin, tj. podporu třetích a dalších dětí v rodině a nabízí podstatně 

více možností pro skloubení profesního a rodinného života. Jedná se zejména o dávky, 

které rodičům nahrazují zvýšené výdaje související s péčí o dítě prostřednictvím třetí 

osoby, nebo k tomu určené odborné instituce. Zajímavým institutem francouzské právní 

úpravy je pak otcovská dovolená, tj. nárok otce dítěte na několik dnů volna v období 

jeho narození, jehož cílem je zejména pomoci rodině s nárůstem povinností, které s 
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sebou příchod dítěte do rodiny přináší. Jde o institut, jehož zavedení bylo jak u nás, tak i 

na Slovensku již několikrát předmětem diskuzí, k jeho začlenění do našeho právního 

řádu však zatím nedošlo. Větší variabilita jednotlivých dávek a zejména forem pomoci 

je pak patrná u možnosti pomoci při vymáhání výživného (Aide au recouvrement des 

pensions alimentaires), jejímž cílem je pomoci rodiči neplacené, ale soudem přiznané 

výživné vymoci. Obdobný institut již do svého právního řádu přijala i Slovenská 

republika, jedná se o tzv. náhradní výživné, rozdílem však je, že zde stát náhradní 

výživné vyplácí jako dávku, nejedná se tedy o nefinanční pomoc při jeho vymáhání. 

V českém právním řádu však podobný institut, který by chránil děti, které sice mají oba 

rodiče, ale jeden z nich si neplní své rodičovské povinnosti buď vůbec, nebo zčásti, 

chybí. 

Francouzské dávky lze považovat za nejštědřejší, ty v České republice jsou pak určeny 

zejména rodinám s velmi nízkými příjmy, na Slovensku jsou pak vyplácené jako 

ocenění rodičovské role bez ohledu na výši příjmů. Každý z přístupů má svoje výhody i 

nevýhody, nejzásadnějším by však měl být skutečný zájem státu a snaha najít optimální 

řešení pro fungující rodinu, protože rodina je opravdu tím základním prvkem každé 

společnosti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CAF – Caisse des allocations familiales 

CNAF – Caisse nationale des allocations familiales 

CNAV – Caisse nationale d´assurance vieillesse 

ČR – Česká republika 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

EU – Evropská unie 

FO – fyzická osoba 

MOP – Mezinárodní organizace práce 

OSN – Organizace spojených národů 

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 

PAJE – prestation d´accueil du jeune enfant 

PIVV – pension de veuf ou de veuve invalide 

PO – právnická osoba 

PPM – peněžitá pomoc v mateřství 

SR – Slovenská republika 

SSP – státní sociální podpora 

ZoDP – Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

ZSSP – Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

ŽM – životní minimum 
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SHRNUTÍ 

 

Rodina je dle většiny z nás považována za základní stavební kámen společnosti, za 

nezbytný předpoklad jejího fungování a je proto velmi zajímavé sledovat, jakou 

pozornost jednotlivé státy rodině věnují a jaké jsou jednotlivé formy, kterými ji 

podporují. Cílem mé diplomové práce „Zabezpečení rodin s dětmi v ČR a ve vybraných 

zemích Evropy“ je tedy analýza systémů zabezpečení rodin s dětmi ve vybraných 

evropských státech a jejich vzájemná komparace.  

První část práce je věnována obecné charakteristice rodiny a rodinné politiky, jejímu 

vymezení, jejím základním modelům, dále pak zejména v posledních desetiletích se 

rozvíjející evropské integraci sociálního zabezpečení a nakonec těm nejdůležitějším 

mezinárodním organizacím v této oblasti působícím.  

Druhá část práce je zaměřena na systém zabezpečení rodin s dětmi v České republice a 

na jeho konkrétní nástroje. Největší pozornost je věnována jednotlivým rodinným 

dávkám, tj. těm poskytovaným ze systému státní sociální podpory. Analogicky pak třetí 

a čtvrtá část práce popisuje systémy a jejich konkrétní nástroje u dalších dvou 

evropských zemí, kterými jsou Slovenská republika a Francie. V případě Slovenské 

republiky je zajímavé pozorovat míru rozdílů, ke kterým ve srovnání s Českou 

republikou za necelých 10 let samostatné existence obou zemí stihlo dojít. U Francie, 

jako země charakteristické pro svůj rozsáhlý, komplexní a institucionalizovaný systém 

sociálního zabezpečení, je pak zajímavé nacházet nové, pro náš právní řád neznámé 

prvky.  

Závěrečná část je pak věnována komparaci všech tří systémů, zejména těch 

nejvýznamnějších rodinných dávek a to s využitím modelových příkladů a úvahou nad 

možností případné implementace některých inovativních prvků, zejména 

francouzských, do našeho právního řádu. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of submitted thesis “Securing of families with children in Czech republic 

and selected European countries” is to analyze securing systems in Czech Republic, 

Slovak Republic and France, compare them, try to find some common points between 

them and discussed the possibility of using some interesting elements of French system 

in the Czech Republic.  

The thesis is composed of five chapters. Chapter one is subdivided into three parts. Part 

one defines family, family politics and models of family politics. Part two deals with 

European context of securing families with children and the third part focuses on the 

most important international organizations with the impact on families with children. 

Chapter Two describes securing of families with children in Czech Republic via three 

systems (insurance system, state social support and social assistance) for people in 

diverse circumstances of need (disease, old age, child birth, death,...). The emphasis 

lays on description of state social support based on solidarity principle (between high-

income families and low income families and between families with children and 

childless families) and its family benefits.   

Analogically chapters three and four are devoted to securing systems of Slovak republic 

and France, their tools, their systems of social securing and their most important family 

benefits. Slovak system of social insurance is influenced by long lasting common 

history with Czech Republic so third chapter focuses particularly on differences in 

contrast with Czech system.   

Conclusions are drawn in chapter five. This chapter proceeds from examples of model 

families (families with average incomes) and based on them this chapter compares all 

three systems and considers the possibility of using some interesting elements especially 

of French system (e.g. paternity leave) in the Czech Republic. 
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