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Diplomová práce Zabezpečení žen v těhotenství a mateřství pojednává o 

jednotlivých dávkách souvisejících s těhotenstvím, porodem a mateřstvím. Tyto 

dávky jsou vypláceny na základě více zákonů, především jde o zákon o 

nemocenském pojištění a zákon o státní sociální podpoře. Neopomenula jsem zmínit 

také některé důležité mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního 

zabezpečení a také úpravu sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie.  

 Toto téma jsem se rozhodla zpracovat poměrně odlišným způsobem, než jak 

bylo zpracováváno dříve. Při popisování jednotlivých dávek jsem postupovala 

z chronologického pohledu, to znamená, že jsem začala vyrovnávacím příspěvkem 

v těhotenství a mateřství a skončila jsem rodičovským příspěvkem. Tomu odpovídá 

také struktura diplomové práce. Pro takový postup jsem se rozhodla z toho důvodu, 

že podle mého názoru se takové zpracování tohoto problému stává pochopitelnější. 

Diplomová práce se skládá z úvodu, osm kapitol a závěru. V úvodu jsem 

uvedla důvod, proč jsem si toto téma vybrala, a obecné informace týkající se práva 

sociálního zabezpečení tak, jak platí v České republice. 

První kapitola se týká vývoje práva sociálního zabezpečení, a to především na 

území dnešní České republiky. Je rozčleněna na tři podkapitoly, přičemž poslední má 

další tři oddíly. Na počátku této kapitoly jsem se zmínila o období antiky, kde je 

možné zaznamenat počátky některých institutů práva sociální zabezpečení. Většina 

dávek ovšem měla svůj původ ve středověku, rozvinula se v novověku, především 

v 17. a 18. století. Tato kapitola je zakončena rozborem právní úpravy práva 

sociálního zabezpečení s ohledem na téma mé diplomové práce v průběhu 20. a 

počátku 21. století.  

Druhá kapitola pojednává o významných mezinárodních organizacích 

působících v oblasti sociálního zabezpečení. První podkapitola, rozčleněná na 3 

oddíly obsahuje obecné informace o Organizaci spojených národů, o 

specializovaných agenturách působících u OSN a o důležitých dokumentech, které 



zde byly přijaty. V druhé podkapitole se zmiňuji také o Radě Evropy a Evropské 

sociální chartě. 

Ve třetí kapitole se zabývám vztahem českého práva sociálního zabezpečení a 

úpravou Evropské unie. V oblasti sociálního zabezpečení nejde o to nahradit národní 

úpravu tou evropskou, ale o koordinaci, tedy o přizpůsobení. V jednotlivých 

podkapitolách jsou tak rozebrána koordinační nařízení, jejich osobní a věcný rozsah 

a také základní principy koordinace. 

 Ve čtvrté kapitole se již věnuji platnému právu. Vzhledem k roztříštěnosti do 

několika zákonů jsem v této kapitole provedla pouze obecný výklad týkající se všech 

dávek. Tato kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly, přičemž první obsahuje obecné 

informace o dávkách vyplácených na základě zákona o nemocenském pojištění.  

Tato podkapitola je členěna na 5 částí, přičemž první obsahuje informace o 

nemocenském pojištění zaměstnanců, další o pojištění smluvních a zahraničních 

zaměstnanců, další část naopak pojednává o tom, kdo je z nemocenského pojištění 

vyňat, o pojištění osob samostatně výdělečně činných a poslední část obsahuje 

informace o obecných podmínkách nároku na dávky podle zákona o nemocenském 

pojištění.  

Druhá podkapitola se týká dávek vyplácených podle zákona o státní sociální 

podpoře a člení se na dvě části. První obsahuje výčet oprávněných osob a ve druhé 

části je rozebrán institut rozhodného příjmu. 

Další kapitoly jsou již vázány právě na jedno určité období související 

s těhotenstvím a mateřstvím. Pátá kapitola pojednává o zabezpečení žen během 

těhotenství. Tato kapitola je členěna na dvě podkapitoly, přičemž každá pojednává o 

jedné dávce. První podkapitola se týká vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a 

mateřství a člení se na dvě části obsahující informace o vzniku nároku na tuto dávku 

a její výši. Druhá podkapitola pojednává o peněžité pomoci v mateřství a opět se 

člení na dvě části, ve kterých je uveden okruhu oprávněných osob a podmínky, které 

musí tyto osoby splňovat. 

Šestá kapitola je zaměřena na velmi krátké období, a to na porod. 

V souvislosti s porodem je vyplácena jediná dávka - porodné. U této dávky došlo 

během krátké doby k několika významným změnám, které jsem v této kapitole 



zmínila. Kapitola je také členěna na dvě podkapitoly, přičemž první obsahuje 

informace o porodném a druhá se věnuje rozhodnutí Ústavního soudu ČR 

souvisejícím s výše uvedenými změnami koncepce této dávky. 

Sedmá kapitole je zaměřena na zabezpečení žen během mateřské dovolené. 

Přestože to není téma mé diplomové práce, zařadila jsem do první podkapitoly krátký 

výklad pojmu mateřská dovolená, protože jak jsem uvedla na začátku druhé 

podkapitoly, tento pojem bývá často zaměňován s pojmem peněžitá pomoc 

v mateřství. V souvislosti s obdobím mateřské dovolené se tedy znovu zabývám 

peněžitou pomocí v mateřství, tentokrát z pohledu délky podpůrčí doby a výše 

poskytované dávky. 

Poslední, osmá kapitola je zaměřena na zabezpečení žen během rodičovské 

dovolené. Tak jako v předešlé kapitole, i zde jsem provedla krátký výklad tohoto 

pojmu. V první podkapitole jsou dále uvedeny podmínky pro získání nárok na tuto 

dávku. Druhá podkapitola pojednává o délce a od ní odvozené výši poskytování 

rodičovského příspěvku, přičemž jsou zde čtyři možnosti, čemuž odpovídají čtyři 

části této podkapitoly. Poslední a závěrečná podkapitola celé práce pojednává o 

žádosti o rodičovský příspěvek a jejích náležitostech. 

V závěru jsem provedla celkové shrnutí dané právní úpravy. Také jsem se 

pokusila o zhodnocení jednotlivých dávek, jejich dostupnosti a také přiměřenosti, 

přičemž podle mého názoru je nejobtížnější dosáhnout na dávku porodného. Nárok 

na ní má pouze omezený okruh lidí, což podle mého názoru není nejlepší řešení. 

Hlavním cílem mojí práce bylo popsat zabezpečení žen, popřípadě jiných 

oprávněných osob, během těhotenství a mateřství podle toho, kdy a na co mají nárok 

a poukázat tak na peněžité aspekty této problematiky, které ne vždy jsou podle mého 

názoru spravedlivé. 

 


