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Úvod 

V diplomové práci na téma Zabezpečení ţen v těhotenství a mateřství si kladu za 

cíl především popsat právní úpravu hmotného zabezpečení ţen v období související se 

těhotenstvím a mateřstvím. Především mi jde o shrnutí této problematiky, která se velmi 

úzce dotýká téměř kaţdého z nás.  

Toto téma se jiţ netýká pouze ţen, ale také muţů, kteří stále častěji vyuţívají 

moţnosti pečovat o dítě namísto ţeny. V právních úpravách se tak objevují instituty 

jako je písemná dohoda mezi otcem a matkou o převzetí péče o dítě v ČR, otcovská 

dovolená ve Švédsku, či její obdoba ve Francii.  

Právní úprava hmotného zabezpečení je v České republice roztříštěna do 

několika zákonů a je také velmi dynamická (například jen během roku 2009 byl zákon o 

nemocenském pojištění novelizován devětkrát a zákon o státní sociální podpoře 

pětkrát). Kvůli tomu se můţe zdát tato problematika nepřehledná, a proto je mým cílem 

provést systematiku zabezpečení ţen v těhotenství a mateřství netradičním, ale z mého 

pohledu zajímavějším a snad i přínosnějším postupem.  

Má diplomová práce bude řazena chronologicky. Začnu u dávek, které jsou 

poskytované za účelem hmotně zabezpečit ţeny v období těhotenství, poté přejdu 

k zabezpečení ţen během porodu a mateřské dovolené a skončím u dávek 

poskytovaných v souvislosti s rodičovskou dovolenou.  

Nebudu tedy rozebírat postupně jednotlivé zákony, ale spíše jednotlivé dávky 

v časové posloupnosti tak, jak na ně můţe oprávněné osobě vzniknout nárok. K popisu 

právní úpravy se budu snaţit uvádět i názorné příklady, díky nimţ můţeme rozebírané 

dávky a právní úpravu lépe pochopit, a také svoje názory na tuto problematiku. 

Své názory uvedu především v závěru této práce, v němţ bych se chtěla rovněţ 

pokusit o celkové shrnutí této problematiky a případně o porovnání českých dávek, 

jejich výše a podmínek k jejich přiznání, s vybranou úpravou zahraniční. 

Vzhledem k tomu, ţe mojí snahou je vnést do této problematiky přehlednost, 

bude z jednou z priorit této práce její jasná struktura a pochopitelnost. Proto nastíním 

nyní obsah této práce a základní body jednotlivých kapitol.  
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Samozřejmě tyto dávky poskytované v souvislosti s těhotenstvím a mateřství 

prošly určitým vývojem. Také na ten bych v mé diplomové práci ráda upozornila. 

Ovšem toto téma by mohlo být samostatným tématem jiné diplomové práce a určitě to 

není hlavní náplní té mé. Proto se bude snaţit upozornit pouze na základní body vzniku 

a vývoje jak samotného práva sociálního zabezpečení, tak i konkrétně jednotlivých 

institutů souvisejících s hmotným zabezpečením během těhotenství a mateřství. 

Vzhledem k tomu, ţe není moţné nezmínit se o určitých mezinárodních 

aspektech, chtěla bych do této diplomové práce zařadit také kapitolu pojednávající o 

některých důleţitých mezinárodních organizacích jako je Organizace spojených národů 

a specializované agentury u ní působící (např. Mezinárodní organizace práce, Světová 

zdravotnická organizace, UNESCO), Rada bezpečnosti, či Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj.  

Kromě výše uvedených mezinárodních organizací je z pohledu dnešní právní 

úpravy důleţitý ještě jeden mezinárodní subjekt, kterým je Evropská unie. Vzhledem 

k tomu, ţe v oblasti sociálního zabezpečení se postupuje na základě koordinace a ne 

unifikace, jak je tomu v jiných oblastech, zaměřím se především na uvedení tzv. 

koordinačních nařízení a na představení jejich principů.  

Po úvodních kapitolách, jejichţ úkolem je přiblíţit sociální problematiku mimo 

Českou republiku, bych jiţ chtěla zařadit samotnou právní úpravu zabezpečení ţen 

během těhotenství a mateřství vyplývající z národních zákonů. Vzhledem k mému 

záměru postupovat chronologicky, zařadím nejprve kapitolu obsahující obecné 

informace, které jsou společné vţdy pro dvojici dávek, jeţ mají společný právní základ, 

a teprve poté budu v navazujících kapitolách popisovat principy jednotlivých dávek.  

Jak jsem psala jiţ v úvodu, mým cílem je popsat průběh hmotného zabezpečení 

během těhotenství a mateřství a doufám, ţe způsob, jaký jsem si vybrala, poskytne 

originální a snad i zajímavý náhled na danou problematiku. 

Tato diplomová práce je uzavřena k 31. červenci 2011. 
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1. Vývoj práva sociálního zabezpečení na území dnešní České 

republiky 

Stejně jako u jiných právních odvětví je i u práva sociálního zabezpečení 

důleţitý jeho historický vývoj. Právní úprava se totiţ postupem času měnila a odráţela 

standardy, které byly pro společnost v dané době typické.  

I kdyţ je historická právní úprava překonána tou současnou, která dosahuje vyšší 

sociální úrovně a více zapadá do definic sociálního státu, je stejně důleţité o ní psát a 

přemýšlet. Například se můţe stát vzorem vyjadřujícím, jak mají být (a také naopak jak 

nemají být) některé instituty práva sociálního zabezpečení upraveny a řešeny. 

Mohla bych detailně rozebrat jednotlivé právní předpisy a srovnávat je s těmi 

současnými, či těmi, které jim předcházely. Má práce se však v rámci práva sociálního 

zabezpečení věnuje poměrně úzkému tématu a její důraz je zcela kladen na současnou 

úpravu. Tuto kapitolu tedy pojmu pouze tak, ţe shrnu základní milníky vývoje práva 

sociálního zabezpečení se zvláštním důrazem na tu problematiku, která je z hlediska 

tématu této práce určující. Historický vývoj těchto institutů totiţ není moţné popsat 

zcela samostatně a bez znalosti obecných trendů ve vývoji práva sociálního 

zabezpečení. Právě proto zmíním i ty zásadní události, které mají pro vývoj práva 

sociálního zabezpečení význam celkově, a nezaměřím se jen na úzce vymezené téma. 

 

1.1.  Počátky práva sociálního zabezpečení 

Podobně jako v případě jiných odvětví veřejného práva se o existenci určitých 

institutů práva sociálního zabezpečení hovoří jiţ v období antického Řecka a Říma. 

Právě tady začala v závěrečném období otrokářské společnosti vznikat různá 

společenství, jejichţ cílem bylo dosáhnout alespoň nepatrné podpory v nemoci, stáří či 

v případě úmrtí.  

Ve středověku jiţ docházelo k určité specializaci těchto spolků. Jako první 

vznikala tzv. hornická bratrstva, která zakládala podpůrné pokladny. Do nich přispívali 

hlavně horníci a těţaři. Postupně vznikala také další bratrstva a to pro některé 
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řemeslnické cechy a tovaryšská bratrstva.
1
 Později bylo uzákoněno povinné vyváření 

bratrských pokladen v dolech. 

Na ochranu starých a nemocných osob byl v 17. století přijat patent o tulácích, 

na jehoţ základě bylo pouze těmto osobám přiznáno právo ţebrat. Jinak se o chudé a 

nemocné měla starat především církev. Postupně však tato povinnost přešla na vrchnost 

(od roku 1785 na základě nařízení pro Království české) a poté na obec s tím, ţe 

poskytnutí nutné péče bylo vázáno na domovské právo. 

Rozsáhlejší úprava sociálního zabezpečení nastala za vlády Marie Terezie, která 

v roce 1771 vydala tzv. penzijní normál. Ten byl určen pro zabezpečení vdov a sirotků 

po „věrných zaměstnancích“. Druhý penzijní normál byl vydán za vlády Josefa II. 

v roce 1781 a byl určen k zabezpečení zaměstnanců, kteří se stali práce neschopnými po 

alespoň deseti letech sluţby. Takto mělo dojít k zabezpečení laických úředníků. Právě 

to byl podle V. Štangové základ sociálního (státního) zaopatření na našem území.
2
 

      

1.2.  Moderní formy práva sociálního zabezpečení 

Od dob výše zmiňovaných penzijních normálů se aţ do počátku 19. století řešily 

pouze aktuální problémy, jako zabezpečení vojenských veteránů a státních zaměstnanců 

a vdov a sirotků po nich. 

V průběhu 19. století bylo ale vydáváno stále více opatření, kterými byly 

ukládány povinnosti podnikatelům. Šlo například o Dekret dvorské kanceláře z roku 

1837, horní zákon č. 146/1854 ř.z., nebo živnostenský řád č. 227/1859 ř.z.
3
  

V roce 1888 v rámci tzv. Taafeho reformy (obdoba Bismarckových reforem 

prováděných v Německu na počátku téhoţ desetiletí) bylo zavedeno všeobecné 

nemocenské pojištění. Podpora byla vyplácena ve výši 60% obvyklé denní mzdy po 

dobu 20 týdnů. Z tohoto pojištění poprvé plynul ţenám nárok na bezplatnou pomoc při 

                                                 
1
 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované. Praha : C. H. Beck, 2010. 

Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení, s. 26. ISBN 978-80-7400-322-6. 
2
 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované. Praha : C. H. Beck, 2010. 

Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení, s. 28. ISBN 978-80-7400-322-6. 
3
 Podr. též: MALÝ, Karel, et al. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přepracované 

vydání. Praha : LINDE PRAHA, a.s., 2003. s. 295-297. ISBN 80-7201-433-1. 
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porodu od porodní asistentky, ale také měly nárok na potřebné léky a pomůcky. Kromě 

toho byla také z nemocenského pojištění vyplácena peněţitá podpora po dobu čtyř 

týdnů ode dne porodu, a to ve výši nemocenského. 

Původní systém, kdy dělníci měli úrazové pojištění sjednáno u soukromých 

pojišťoven, nebylo výhodné pro dělníky, ale ani pro továrníky, a proto byl v roce 1888 

přijat také zákon o úrazovém pojištění. 

Pokud se však týká starobního a invalidního pojištění dělníků, to nebylo aţ do 

vzniku Československé republiky v roce 1918 zavedeno.  

 

1.3.  Právo sociálního zabezpečení ve 20. století 

Po vzniku samostatné Československé republiky došlo k recepci právního řádu. 

Tato recepce se samozřejmě týkala i oblasti sociálního zabezpečení, o níţ se jako o jiná 

právní odvětví zajímali i prvorepublikoví zákonodárci. Některé zákony tak byly vydány 

zcela nově, jiné byly novelizovány. Tento slibný vývoj přetrhla Mnichovská dohoda 

v roce 1938.  

 

1.3.1. Období První republiky 

Nejdůleţitějšími právními předpisy z oblasti úrazového pojištění byly především 

recipovaný rakouský zákon z 1888 o pojišťování dělníků pro případ úrazu a zákon 

z roku 1917 o úrazovém pojišťování při stavebních podnicích. 

Na počátku období První republiky hrál v oblasti nemocenského pojištění hlavní 

roli stále zákon z roku 1888, který byl několikrát novelizován. V roce 1924 byl ale přijat 

zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří a v roce 1925 zákon 

o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců, které se staly základem pro 

zabezpečení pro případ nemoci v této době. Pro účely zákona z roku 1924 bylo přijato 

také prováděcí vládní nařízení.  

Zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří se 

nevztahoval na zaměstnance, kteří jiţ byli chráněni jinými platnými právními předpisy, 
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jako například státní zaměstnanci, nebo soukromí úředníci. Povinné pojištění 

vyplývající z toho zákona se také nevztahovalo na pracující osoby starší 60 let, a proto 

jim byla na základě zákona z roku 1929 přiznána státní starobní podpora ve výši 500 Kč 

ročně.
4
 

Co se týká penzijního pojištění, bylo navázáno na zákon o penzijním pojišťování 

zřízenců ve sluţbách soukromých a některých zřízenců ve sluţbách veřejných z roku 

1907. Podle jeho novely z roku 1920 museli být povinně pojištění zaměstnanci 

v kancelářích a písárnách, nebo zaměstnanci vykonávající duševní činnost, či dozírající 

na práci jiných osob.
5
 Správou penzijního pojištění byl pověřen Všeobecný penzijní 

úřad v Praze, který byl vytvořen jiţ v roce 1918. 

Pouze pro přehled o tom, jaké dávky byly v této době vypláceny, uvedu zde 

určité shrnutí. Z nemocenského pojištění byla vyplácena pomoc v nemoci po dobu 

maximálně jednoho roku, pomoc v mateřství v délce šesti týdnů před a šesti týdnů po 

porodu a pohřebné. Z invalidního a starobního pojištění byl poskytován důchod 

invalidní a starobní, vyrovnávací příspěvek k těmto důchodům, důchody vdovský, 

vdovecký a sirotčí a tzv. odbytné.
6
 

  

1.3.2. Právo sociálního zabezpečení v poválečném Československu 

Prvním důleţitým zákonem v oblasti sociálního zákonodárství po konci II. 

světové války byl zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, který se inspiroval 

modelem národního pojištění Sira Beveridge. Tento zákon byl velmi moderní a na jeho 

základě byla vytvořena nová soustava národního pojištění, došlo k zrovnoprávnění 

dělníků a ostatních zaměstnanců a také platil i pro osoby, které jsou dnes označovány 

jako osoby samostatně výdělečně činné. Na základě tohoto zákona byly vypláceny také 

dávky související s těhotenstvím a mateřstvím a to jak dávky peněţité tak věcné. 

                                                 
4
 Podr. též: MALÝ, Karel, et al. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přepracované 

vydání. Praha : LINDE PRAHA, a.s., 2003. s. 408. ISBN 80-7201-433-1. 
5
 Podr. též: MALÝ, Karel, et al. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přepracované 

vydání. Praha : LINDE PRAHA, a.s., 2003. s. 407. ISBN 80-7201-433-1. 
6
 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované. Praha : C. H. Beck, 2010. 

Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení, s. 31. ISBN 978-80-7400-322-6. 
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Rozsáhlé změny, které nastaly po roce 1948, souvisely s vládou KSČ a 

s určujícím vlivem SSSR. Prvním krokem bylo znárodnění zdravotnictví v roce 1950 a 

převedení správy nemocenského pojištění na Revoluční odborové hnutí.
7
 Postupně 

během dvaceti let byly provedeny tři reformy sociálního zabezpečení. 

K té první došlo v roce 1956, kdy byl přijat zákon č. 54/1956 Sb., o 

nemocenském pojištění, který, ačkoli mnohokrát novelizován, platil aţ do 31. 12. 2008, 

kdy ho nahradil nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Na základě tohoto 

zákona byly z nemocenského pojištění vypláceny také peněţitá pomoc v mateřství a 

podpora při narození dítěte. Dalším důleţitým zákonem, který byl přijat během první 

reformy sociálního zabezpečení, byl zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení. Jak 

uvádí V. Štangová, přijetí těchto právních předpisů vedlo k navýšení počtu důchodově 

zabezpečených osob a poskytovaných dávek.
8
 

V roce 1964 byla provedena druhá reforma sociálního zabezpečení, a to přijetím 

zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení a zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním 

zabezpečení družstevních rolníků. Během této reformy byl přijat také zákon č. 58/1964 

Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, který prodlouţil délku mateřské dovolené 

z původních 18 na 22 týdnů, a zaručovalo právo další mateřské dovolené aţ do věku 1 

roku dítěte.  

Později byl tento zákon nahrazen zákonem č. 88/1968 Sb., o prodloužení 

mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského 

pojištění. Tímto zákonem byla mimo jiné zavedena nová dávka – vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství. 

O rok později byl přijat zákon č. 154/1969 Sb., o mateřském příspěvku, který byl 

později přeměněn právě na rodičovský příspěvek, a to zákonem č. 382/1990 Sb., o 

rodičovském příspěvku. Jednalo se o jedno z řady opatření, jejichţ účelem bylo 

především zvýšení porodnosti, a která byla prováděna hlavně během poslední, méně 

                                                 
7
 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované. Praha : C. H. Beck, 2010. 

Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení, s. 33. ISBN 978-80-7400-322-6. 
8
 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované. Praha : C. H. Beck, 2010. 

Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení, s. 33. ISBN 978-80-7400-322-6. 
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rozsáhlé reformy v roce 1975, kdy byl přijat zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním 

zabezpečení. 

 

1.3.3. Právo sociálního zabezpečení po roce 1989 

Po roce 1989 bylo jasné, ţe zákonodárství v oblasti sociálního zabezpečení z 

období vlády KSČ mělo sice určitá pozitiva, především v oblasti zabezpečení rodin 

s dětmi, ale na druhou stranu mělo řadu nedostatků. Problém byl spatřován 

v nákladnosti a finanční náročnosti způsobené výše uvedenými reformami, kdy se 

neustále zvyšoval počet dávek a osob, které byly těmito dávkami zabezpečeny bez toho, 

aby na sociální zabezpečení jakkoli přispívaly, a v dalších skutečnostech, které byla 

snaha co nejdříve odstranit.  

Jak uvádí V. Štangová, prvním opatřením bylo především zrušení preferencí 

v důchodovém systému a odstranění diskriminace osob samostatně výdělečně činných, 

převedení správy nemocenského a důchodového pojištění na Českou správu sociálního 

zabezpečení a zavedení pravidelné indexace důchodů.
9
 I nadále docházelo k sociálním 

reformám, které byly prováděny ve třech etapách.  

Během první reformy byl vypracován koncept záchranné sociální sítě pomocí 

minimální mzdy a ţivotního minima. Druhá reforma probíhala jiţ po vzniku samostatné 

České republiky a přinesla institut pojistného jako zvláštní platby mimo daňový systém. 

Přelomovým rokem byl rok 1995, kdy byly přijaty zákony č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Během třetí 

vlny sociální reformy počínající v roce 1998 docházelo především k novelizacím 

právních předpisů a k přípravě důchodové reformy. 

Poslední desetiletí je poznamenáno značnou legislativní aktivitou vyznačující se 

častými změnami v oblasti práva sociálního zabezpečení. To se týká především státní 

sociální podpory, důchodového, ale i nemocenského pojištění. Mezi nejdůleţitější 

právní předpisy z této doby patří zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, dále 

                                                 
9
 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované. Praha : C. H. Beck, 2010. 

Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení, s. 34. ISBN 978-80-7400-322-6. 
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zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, či zákon č. 266/2006, o 

úrazovém pojištění zaměstnanců a mnoho jejich novelizací. 
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2. Některé mezinárodní organizace působící v oblasti 

sociálního zabezpečení 

Mezi nejdůleţitější mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního 

zabezpečení, patří především Organizace spojených národů, Rada Evropy, Evropská 

unie a také Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Kaţdá z výše uvedených 

organizací se na úpravě sociálního zabezpečení podílí rozdílně, ovšem jejich vliv na 

národní systém sociálního zabezpečení je značný.  

V této kapitole se budu zabývat pouze těmi nejdůleţitějšími mezinárodními 

organizacemi, které hrají významnou roli v oblasti práva sociálního zabezpečení, a 

nejzásadnějšími výsledky jejich činnosti. 

 

2.1. Organizace spojených národů 

V roce 1945 byla na konferenci v San Francisku přijata Charty Organizace 

spojených národů, na jejímţ základě byla vytvořena Organizace spojených národů (dále 

jen „OSN“). Mezi 51 zakládajícími státy byla i tehdejší Československá republika. OSN 

je obecně povaţována za nejvýznamnější mezinárodní organizaci.
10

 

Mezi cíle OSN patří především „udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet 

mezi národy přátelské vztahy založené na respektování zásad rovnoprávnosti a práv a 

na sebeurčení národů, spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, 

sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv a 

svobod a být centrem pro koordinaci kroků, které národy podnikají v zájmu dosažení 

těchto společných cílů“.
11

  

OSN má šest hlavních orgánů, kterými jsou Valné shromáţdění OSN, Rada 

bezpečnosti, Mezinárodní soudní dvůr, Hospodářská a sociální rada, Poručenská rada a 

Sekretariát. V rámci OSN je pro oblast sociálního zabezpečení významné především 

Centrum pro lidská práva, Centrum pro sociální rozvoj a humanitární záleţitosti a 

                                                 
10

 K tomuto tématu více viz. např.: ROBERTS, Adam. Oxfordský slovník světové politiky. Praha  : OTTOVO 
nakladatelství v divizi CESTY, 2000. OSN, s. 1090. ISBN 80-7181-463-6.  
11

 OSN Praha [online]. c2005 [cit. 2011-06-15+. O OSN. Dostupné z WWW: http://www.osn.cz/system-
osn/o-osn/. 

http://www.osn.cz/system-osn/o-osn/
http://www.osn.cz/system-osn/o-osn/
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Evropské centrum pro výzkum a vzdělávání v sociální péči. Mimo to jsou s OSN úzce 

spojeny i mezivládní agentury působící v oblasti sociálního zabezpečení, jako je 

Mezinárodní organizace práce, Světová zdravotnická organizace a další.
12

   

 

2.1.1. Dokumenty OSN 

Prvním významným dokumentem OSN byla Charta OSN, která v článku 1 

stanovila jako svůj cíl „podporování a posilování úcty k lidským právům a základním 

svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství“.
13

 

 

Zásadní význam nejen v oblasti sociálního zabezpečení má také Všeobecná 

deklarace lidských práv. Pokud jde jiţ konkrétně o sociální práva, stanoví Všeobecná 

charta lidských práv v článku 22, ţe „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“.
14

  

V následujících článcích jsou stanovena práva související s právem na práci, 

svobodnou volbou zaměstnání, s právem na spravedlivou a uspokojující odměnu. 

Především však je zde uvedeno „právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při 

nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty 

výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na vůli takové osoby“
15

 

                                                 
12

 BENDL, Stanislav, et al. (překlad) Oxfordský slovník světových dějin. 1. Praha  : Academia, 
nakladatelství AV ČR, 2005. Organizace spojených národů, s. 679. ISBN 80-200-1054-8. 
13

 Charta Organizace spojených národů ze dne 26. 6. 1945, jejíž překlad byl uveřejněn ve Vyhlášce o 
Chartě OSN a statutu Mezinárodního soudního dvora sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci 
Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku pod č. 30/1947 Sb., ve znění změn 
z roku 1963 týkající se složení Rady bezpečnosti a Hospodářské a sociální rady. Dostupné na WWW: 
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-
mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf. 
14

 Všeobecná deklarace lidských práv vyhlášená Valným shromážděním OSN dne 10. prosince 1948, 
dostupná také z WWW: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-
prav.pdf. 
15

 článek 25 Všeobecné deklarace lidských práv vyhlášené Valným shromážděním OSN dne 10. prosince 
1948, dostupná také z WWW: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-
lidskych-prav.pdf. 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
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a povinnost poskytovat mateřství a dětství zvláštní péči a pomoc. Dále stanoví, ţe 

všechny děti, nehledě na to, zda jsou manţelské nebo nemanţelské, mají nárok na 

stejnou sociální ochranu. 

Přestoţe Všeobecná deklarace lidských práv není mezinárodní smlouvou, a tudíţ 

není právně závazná, řídí se podle ní činnost OSN a celosvětově představuje značnou 

autoritu. Vzhledem ke svému významu ji někteří odborníci povaţují za součást 

zvykového mezinárodního práva.
16

 

 

Vzhledem k výše uvedené nevynutitelnosti Všeobecné deklarace lidských práv 

bylo zapotřebí přijmout dokumenty, které budou závazné. Proto došlo k uzavření 

několika mezinárodních smluv, které se poté, co byly ratifikovány jednotlivými státy, 

staly součástí národních zákonodárství. Konkrétně se jedná o Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech.
17

 Tyto dva pakty v sobě obsahují právě jednotlivá práva uvedená ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv.   

 

2.1.2. Mezinárodní organizace práce 

Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP) byla zaloţena dne 11. dubna 

1919 a po vzniku OSN se dne 14. prosince 1946 stala její specializovanou organizací. 

Jejím hlavním úkolem je dosáhnout spravedlnosti v sociální oblasti na celém světě. Jako 

jediná ze specializovaných agentur OSN je MOP tripartitní organizací. Na formulování 

jednotlivých programů přispívajících ke zlepšení pracovních a ţivotních podmínek se 

tak podílí jak zástupci vlád jednotlivých států, tak zástupci zaměstnanců i 

                                                                                                                                               
 
16

 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované. Praha : C. H. Beck, 2010. 
Lidská práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení, s. 50. ISBN 978-80-7400-322-6. 
17

 Po ratifikaci byly oba Pakty publikovány ve Sbírce zákonů jako vyhláška Ministerstva zahraničních věcí 
č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o 
hospodářských, sociálních a kulturních právech, dostupné také z WWW: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1976/sb23-76.pdf. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1976/sb23-76.pdf
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zaměstnavatelů. Za svůj přínos v této oblasti získala MOP v roce 1969 Nobelovu 

cenu.
18

 

MOP přijímá dokumenty s různou právní sílou a závaznosti. V případě úmluv 

MOP, které obsahují závazná kriteria, je povinností ratifikujících států uvést národní 

zákonodárství s takovou úmluvou do souladu. V oblasti sociálního zabezpečení je 

významná například Úmluva o minimálních normách sociálního zabezpečení č. 102 

z roku 1952, Úmluva o ochraně mateřství č. 103 z roku 1952, Úmluva o rovném 

zacházení s cizinci jako s vlastními občany v sociálním zabezpečení č. 118 z roku 1962, 

nebo například Úmluva o zřízení mezinárodního systému pro zachování práv 

v sociálním zabezpečení č. 157 z roku 1982. 

Jinou formou jsou doporučení, která stanoví „vyšší standardy a naznačují tak 

žádoucí směr budoucího vývoje právní úpravy v dané oblasti“
19

, a rezoluce, coţ jsou 

dokumenty bez právní závaznosti.  

 

2.1.3. Další specializované agentury OSN 

Při ochraně sociálních práv hraje důleţitou roli také Světová zdravotnická 

organizace (dále jen „WHO“). WHO vznikla v roce 1948 a převzala funkce 

Mezinárodního úřadu veřejné hygieny a Zdravotnické organizace Společnosti národů. 

Jejím hlavním cílem je dosaţení co moţná nejvyšší úrovně zdraví veškerého 

lidstva a to především díky technické spolupráci členských států v oblasti vymýcení 

chorob, zlepšení výţivy a prostředí a poskytování zdravotnických sluţeb. Ústava WHO 

definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, mentální, ale také sociální pohody a ne 

jenom absenci nemoci nebo vady.
20

 Jedním z nejnovějších dokumentů WHO je Zdraví 

21 – zdraví pro všechny v 21. století. 

 

                                                 
18

 Wikipedia.org : Otevřená encyklopedie *online+. c2011 *cit. 2011-06-16+. Mezinárodní organizace 
práce. Dostupné také z WWW: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pr%C3%A1ce.  
19

 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované. Praha : C. H. Beck, 2010. 
Lidská práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení, s. 51. ISBN 978-80-7400-322-6. 
20

 World Health Organization : Kancelář v České republice *online+. c2007 *cit. 2011-07-01]. O WHO. 
Dostupné z WWW: http://www.who.cz/zaklinf.htm.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pr%C3%A1ce
http://www.who.cz/zaklinf.htm
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Kromě výše uvedených specializovaných agentur OSN se problematikou 

sociálního zabezpečení, nebo ochranou sociálních práv zabývají také UNESCO, 

UNICEF, Světová banka nebo například Mezinárodní měnový fond.  

 

2.2.  Rada Evropy 

Rada Evropy jako mezivládní organizací byla na počátku své činnosti (působí od 

roku 1949) tvořena pouze západoevropskými demokratickými státy, ovšem v dnešní 

době má jiţ 47 členů. Rada Evropy se přednostně zaměřuje na problémy lidských práv, 

sociálního zabezpečení, ochrany ţivotního prostředí a vztahem mezi Evropou a zeměmi 

s méně rozvinutým průmyslem.
21

 

 

2.2.1. Důležité dokumenty Rady Evropy 

Podle mého názoru nejdůleţitějším dokumentem Rady Evropy je Úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod
22

, na jejímţ základě postupně došlo 

k formulování občanských práv v celé Evropě. Tato Úmluva je také základem pro 

fungování Evropského soudu pro lidská práva, který byl zaloţen v roce 1950.  

Jak jsem jiţ uvedla, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod se 

zaměřovala především na občanská práva. Hlavním dokumentem týkajícím se práv 

sociálních je tak Evropská sociální charta (dále jen „Charta“), která byla podepsána 

v Turínu dne 18. října 1961. Spolu se svým Dodatkovým protokolem z roku 1988
23

, tak 

podle M. Vysokajové představují „důležitý krok v úsilí zabezpečit sociální politice 

stejnou důležitost jako zájmům ekonomickým.“
24

  

                                                 
21

 MURPHY, Craig N. Oxfordský slovník světové politiky. 1. Praha : OTTOVO nakladatelství v divizi CESTY, 
2000. Rada Evropy, s. 1090. ISBN 80-7181-463-6. 
22

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2000 Sb. m. s., o Evropské sociální chartě a Sdělení 
Ministerstva zahraničních věcí č. 15/2000 Sb. m. s., o Dodatkovém protokolu k Evropské sociální chartě. 
Dostupné také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb007-00m.pdf. 
23

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazující. 
24

 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované. Praha : C. H. Beck, 2010. 
Lidská práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení, s. 54. ISBN 978-80-7400-322-6. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb007-00m.pdf
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Jiţ v preambuli Charty stojí, ţe při uţívání sociálních práv není moţné nikoho 

z jakéhokoli důvodu diskriminovat. Po preambuli následuje pět částí, přičemţ v první 

části je uvedeno 19 sociálních práv. Na ní navazující ustanovení stanoví povinnosti 

členských států související se zajišťování výše uvedených sociálních práv. Další části 

Charty se týkají procesu ratifikace a podávání zpráv o dodrţování Charty. Na konec 

Charty jsou zařazena ustanovení týkající se specifických situací, jako jsou válka nebo 

nouzový stav. 

Ţen jako takových se samozřejmě týkají všechna sociální práva v této Chartě 

uvedená, ale některá z nich jsou určena především na ochranu těhotných ţen, ţen po 

porodu a ţen – matek. Článek 8 stanoví povinnost poskytnout ţeně před a po porodu 

volno v minimální době 12 týdnů s tím, ţe „obdrží placené volno, přiměřené dávky 

sociálního zabezpečení nebo podporu z veřejných fondů“.
25

 

Dále tento článek stanoví nezákonnost výpovědi dané zaměstnankyni během 

mateřské dovolené, povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnankyni dostatečný 

času na kojení a povinnost upravit pracovní podmínky takových zaměstnankyň. To se 

týká především prací přes noc a některých prací, které jsou „pro ně nevhodné z důvodu 

nebezpečí, škodlivosti zdraví nebo námahy“.
 26

 

Článek 17 pak hovoří o právu matek a dětí na sociální a hospodářskou ochranu. 

Na výkon tohoto práva nesmí mít ţádný vliv manţelský stav ani jiné rodinné vztahy. 

  Výše zmíněný Dodatek k Evropské sociální chartě obsahuje především 

ustanovení týkající se sociálního zabezpečení starých osob.  

 

                                                 
25

 Česko. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14 o Evropské sociální chartě článek 8 odst. 1. In 
Sbírka mezinárodních smluv. 2000, částka 7, článek 8 odst. 1, s. 138-173. Dostupný také z WWW: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb007-00m.pdf. 
26

 Česko. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14 o Evropské sociální chartě článek 8 odst. 4. In 
Sbírka mezinárodních smluv. 2000, částka 7, článek 8 odst. 1, s. 138-173. Dostupný také z WWW: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb007-00m.pdf. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb007-00m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb007-00m.pdf


19 

 

3. Sociální zabezpečení v rámci Evropské unie 

O Evropské unii jsem mluvila jiţ v úvodu předešlé kapitoly, ale vzhledem k její 

důleţitosti a tomu, ţe Česká republika je členem Evropské unie od 1. května 2004, a řídí 

se proto také evropskými právní předpisy, věnuji Evropské unii vlastní kapitolu.  

Evropská unie je postavena na čtyřech svobodách, kterými jsou: 

 svoboda volného pohybu osob, 

 volný pohyb sluţeb, 

 volný pohyb zboţí a  

 volný pohyb kapitálu. 

Jedná se o základní předpoklady pro propojení ekonomik jednotlivých členských států, 

coţ vede k fungování společného trhu.  

Právě svoboda volného pohybu osob dává moţnost občanům členských států – 

tedy občanům Evropské unie - migrovat v rámci Evropské unie a vykonává tak své 

zaměstnání, nebo jinou výdělečnou činnost v jiném členském státě, neţ který je státem 

jejich pojištění. Kaţdý členský stát má povinnost chovat se k těmto migrujícím 

občanům Evropské unie stejně jako k občanům vlastním, protoţe toto jejich základní 

právo nesmí být omezeno. 

 

3.1.  Koordinace systému sociálního zabezpečení 

Vzhledem k tomu, ţe sociální systémy členských států jsou rozdílné, nedochází 

v této oblasti k harmonizaci, ale ke koordinaci. To podle P. Tröstera znamená, ţe 

„unijní právo nezakotvuje požadavek unifikace či sladění právní úpravy sociálního 

zabezpečení členských států, ale upravuje jejich spolupráci v sociální oblasti. Nejde o 

dosažení souladu (harmonizace) systémů sociálního zabezpečení členských států, ale o 

jejich účinnou konvergenci (sbližování) a koordinaci (přizpůsobení)“.
27

 V tomto případě 

tak dojde ke změně pouze právních předpisů, které by znevýhodňovaly migrující osoby 

v rámci Evropské unie. 

                                                 
27

 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované. Praha : C. H. Beck, 2010. 
Lidská práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení, s. 65. ISBN 978-80-7400-322-6. 
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Problematiku koordinace upravují především tzv. koordinační nařízení. Jde 

především o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci 

systémů sociálního zabezpečení
28

 (dále jen „nařízení o koordinaci“) a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

výše uvedeného nařízení
29

 (dále jen „prováděcí pravidla“). Tato nařízení od 1. května 

2010 nahradila nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a nařízení Rady (EHS) č. 574/72.  

Přesto však tato starší nařízení zůstávají v platnosti a nadále mají právní účinky 

pro účely některých dokumentů (jde například o Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru a Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou 

konfederací na straně druhé o volném pohybu osob).
30

 

Další důleţité právní předpisy v oblasti koordinace systému sociálního 

zabezpečení jsou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se 

rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní 

příslušníky třetích zemí, a také nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 

492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie. 

 

3.2.  Osobní a věcný rozsah koordinace systémů sociálního 

zabezpečení 

Jak jsem jiţ uvedla výše, koordinace národních systémů sociálního zabezpečení 

probíhá na základě nařízení o koordinaci. V tomto nařízení je vymezen také osobní a 

věcný rozsah probíhající koordinace. Konkrétně se jedná o ustanovení čl. 2 a 3 tohoto 

nařízení. 

Podle těchto ustanovení se nařízení, na jehoţ základě probíhá koordinace 

systémů sociální zabezpečení, vztahuje na státní příslušníky členských států, osob bez 

státní příslušnosti a uprchlíky, kteří bydlí v některém z členských států. Dále se nařízení 

o koordinaci vztahuje také na pozůstalé výše uvedených osob. 

                                                 
28

 dostupné např. na WWW: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8190/883_2004.pdf. 
29

 dostupné např. na WWW: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8203/987_2009.pdf. 
30

 Česká správa sociálního zabezpečení [online]. c2011 [cit. 2011-06-10+. Evropská unie. Dostupné z 
WWW: http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/8190/883_2004.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/8203/987_2009.pdf
http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/
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Pro určení věcné příslušnosti nařízení o koordinaci je důleţité ustanovení čl. 3 

nařízení o koordinaci, podle kterého se toto nařízení pouţije na „veškeré právní 

předpisy týkající se oblastí sociálního zabezpečení“
31

, kterými jsou dávky v nemoci, 

dávky v mateřství a rovnocenné otcovské dávky, dávky v invaliditě, dávky ve stáří, 

pozůstalostní dávky, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebné, 

dávky v nezaměstnanosti, předdůchodové dávky a rodinné dávky. 

 

3.3.  Základní principy koordinace systémů sociálního zabezpečení 

Koordinace jednotlivých systémů sociálního zabezpečení je zaloţena na 

základních principech, které vyplývaly jiţ z nařízení Rady č. 1408/71/EEC. Nyní jsou 

tyto základní principy obsaţeny v úvodních článcích nařízení o koordinaci. Těmito 

základními principy jsou:  

 rovnost zacházení,  

 uplatňování právního řádu jediného státu,  

 sčítání dob pojištění a  

 zachování získaných nároků. 

 

„Rovnost zacházení“ vyplývá jiţ ze samotné Smlouvy o zaloţení ES. Dnes tento 

princip můţeme najít konkrétně v čl. 18 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pro účely 

koordinace národních systémů sociálního zabezpečení je tento princip uveden v čl. 4 

nařízení o koordinaci. Konkrétně je zde stanoveno, ţe „nestanoví-li toto nařízení jinak, 

požívají osoby, na které se toto nařízení vztahuje, stejné dávky a mají podle právních 

předpisů kteréhokoliv členského státu stejné povinnosti jako jeho státní příslušníci.“ 

 

Druhý princip – princip „uplatňování právního řádu jediného státu“ je uveden 

v čl. 11 nařízení o koordinaci. Podle tohoto ustanovení „osoby, na které se vztahuje toto 

                                                 
31

 čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Dostupný na WWW: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8190/883_2004.pdf. 
 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/8190/883_2004.pdf
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nařízení, podléhají právním předpisům pouze jediného členského státu“
32

 a to toho 

státu, ve kterém vykonávají své zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. 

Výjimkou z tohoto principu jsou pracovníci dočasně přidělení k práci v zahraničí, 

posádka námořních lodí a diplomaté. Práce dočasně přidělených zaměstnanců, nebo 

výkon výdělečné činnosti osob samostatně výdělečně činných, kteří obvykle vykonávají 

výdělečnou činnost v jednom státě, ale na čas odejdou provozovat tuto činnost do jiného 

státu, nesmí trvat déle neţ 24 měsíců.  

Jak uvádí P. Tröster, jde především o to, aby se předešlo situacím, kdy osoba 

není pojištěna v ţádném členském státě. V takovém případě jde o tzv. negativní kolizi 

zákonů. Opakem takové situace je tzv. pozitivní kolize zákonů, kdy by osoba byla 

pojištěna ve dvou nebo více členských státech zároveň.
33

 

 

Na základě čl. 6 nařízení o koordinaci se postupuje v případě, kdy člověk stráví 

část svého ţivota v jednom členském státě a druhou část v jiném, ale ani v jednom 

nezískal potřebnou dobu pro přiznání určité dávky sociálního zabezpečení. Jedná se o 

princip „sčítání dob pojištění“, neboli zachování práv během jejich nabývání, díky 

němuţ je moţné přihlíţet „v nezbytném rozsahu k získaným dobám pojištění, 

zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo bydlení získaných podle právních 

předpisů kteréhokoli jiného členského státu, jako by byly získány podle právních 

předpisů, které tato instituce uplatňuje“.
34

    

 

Poslední základním principem je „zachování získaných nároků“, neboli princip 

výplaty dávek do ciziny upravený v čl. 7 nařízení o koordinaci. Díky tomuto principu 

není moţné sníţit, změnit, pozastavit, odejmout nebo konfiskovat peněţité dávky 

přiznané podle právního předpisu jednoho nebo více členských států z důvodu 

                                                 
32

 čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, ze dne 29. dubna 2004. Dostupný na WWW: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/8190/883_2004.pdf. 
33

 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované. Praha : C. H. Beck, 2010. 
Lidská práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení, s. 69. ISBN 978-80-7400-322-6. 
34

 čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/8190/883_2004.pdf
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příslušnosti k jinému členskému státu neţ k tomu, kde se nachází instituce poskytující 

danou dávku. Rozdíl mezi tímto a předešlým principem je tedy v tom, ţe zde se jedná o 

peněţitou dávku jiţ přiznanou.  

Podle Evropského soudního dvora je záměrem tohoto principu podpořit volný 

pohyb pracovníků ochranou těch, kterých se to týká, před jakýmikoliv nevýhodami, 

které by mohly nastat v důsledku přesídlení z jednoho členského státu do druhého. 
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4. Základní pravidla společná pro jednotlivé dávky sociálního 

zabezpečení žen během těhotenství a mateřství  

Na úvod této kapitoly bych ráda provedla systematiku práva sociálního 

zabezpečení. Právo sociálního zabezpečení je soubor právních norem, který upravuje 

povinnost občanů zabezpečit se pro budoucnost, upravuje hmotné zabezpečení a sluţby 

poskytované státem pro občany, kteří v důsledku sociální události nemohou být 

výdělečně činnými a stanovuje také pravidla pro povinnou a dobrovolnou sociální 

solidaritu.
35

 

Právo sociálního zabezpečení je tvořeno třemi pilíři, kterými jsou sociální 

pojištění, sociální zaopatření a sociální pomoc. Sociální pojištění je pojištěním 

povinným a dále se dělí např. na zdravotní, důchodové, nemocenské pojištění (to je 

dobrovolné pouze pro osoby samostatně výdělečně činné). Sociální zaopatření, neboli 

státní sociální podpora je určena rodinám s nezaopatřenými dětmi a v České republice 

byla zavedena v roce 1995. Jedná se o dávky, které jsou poskytovány ze státního 

rozpočtu. Sociální pomoc je poskytována zpravidla občanům, kteří se ocitli ve stavu 

hmotné nouze a slouţí k uspokojení potřeb v nezbytném rozsahu.  

 

Zabezpečení ţen v těhotenství a mateřství spadá převáţně do prvního a druhého 

pilíře. V této a v dalších kapitolách se proto budu věnovat jiţ platné právní úpravě 

týkající se sociálního pojištění a státní sociální podpory v České republice. Jak jsem 

uvedla v úvodu, moje práce je strukturovaná z hlediska časové posloupnosti poskytnutí 

jednotlivých dávek, a proto se v této kapitole zmíním pouze o společných 

předpokladech pro přiznání dávek dle daného zákona a v následujících kapitolách se jiţ 

budu zabývat konkrétněji jednotlivými dávkami. 

 

Pro kaţdou dávku vyplácenou v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím stanoví 

příslušný zákon podmínky, které musí být splněny, jinak dávka nebude poskytnuta. 

                                                 
35

 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované. Praha : C. H. Beck, 2010. 
Předmět práva sociálního zabezpečení, s. 23. ISBN 978-80-7400-322-6. 
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Dávky týkající se tématu mé diplomové práce – Zabezpečení ţen v těhotenství a 

mateřství - jsou upraveny ve dvou zákonech.  

Prvním z nich je zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
36

 (dále jen 

„zákon o nemocenském pojištění“), který upravuje poskytování dvou dávek. Těmito 

dávkami jsou vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněţitá pomoc 

v mateřství poskytovaná před porodem a z důvodu mateřství.  

Druhým zákonem je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
37

 (dále jen 

„zákon o státní sociální podpoře“). Na základě tohoto zákona jsou oprávněným osobám 

vypláceny dávky porodného a rodičovského příspěvku. 

 

4.1.  Dávky sociálního zabezpečení vyplývající ze zákona o 

nemocenském pojištění 

Nemocenské pojištění podle zákona o nemocenském pojištění reaguje na 

sociální události, kterými jsou například nemoc, úraz, ale také těhotenství a mateřství. 

Toto pojištění vzniká přímo ze zákona a všechny dávky z tohoto zákona vyplývající 

jsou dávkami obligatorními.  

Jedná se o opakující se dávky, jejichţ účelem je alespoň z části nahradit příjem, 

na který by ţena, popřípadě jiná oprávněná osoba dosáhla, ale z důvodu některé z výše 

uvedených sociálních událostí ho nezískal. Nárok na ně mají ale pouze ti, kdo jsou 

účastni nemocenského pojištění a splňují zákonem stanovené náleţitosti. 

Podle zákona o nemocenském pojištění se na nemocenském pojištění účastní 

pouze zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. 

 

                                                 
36

 Česko. Zákon č. 187 ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění. In Sbírka zákonů České 
republiky. 2006, částka 64, s. 2330-2392. Dostupné také z WWW: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb197-06.pdf. ISSN 1211-1244. 
37

 Česko. Zákon č. 117 ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře. In Sbírka zákonů České 
republiky. 1995, částka 31, s. 1634-1653. Dostupné také z WWW: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1995/sb31-95.pdf. ISSN 1211-1244. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb197-06.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1995/sb31-95.pdf
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4.1.1. Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění  

Kdo je povaţován za zaměstnance podle zákona o nemocenském pojištění, je 

taxativně uvedeno v § 5 zákona o nemocenském pojištění. Jedná se například o 

zaměstnance v pracovním poměru, o státní zaměstnance podle sluţebního zákona
38

, 

zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti, nebo o příslušníky Policie 

ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR atd.  

Účast na pojištění vzniká zaměstnancům za podmínky, ţe vykonávají práci na 

území České republiky nebo v cizině, pokud vykonávají práci pro zaměstnavatele se 

sídlem na území České republiky. Další podmínkou je, ţe zaměstnání trvalo nebo mělo 

trvat alespoň 15 kalendářních dnů a částka za takto sjednanou práci činí za jeden 

kalendářní měsíc alespoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen „rozhodný 

příjem“).
39

 

Pokud zaměstnání trvalo kratší dobu neţ 14 dnů, ale zaměstnanec přesto dosáhl 

částky rovnající se rozhodnému příjmu, vzniká takovému zaměstnanci účast na 

nemocenském pojištění. Rozhodný příjem je zákonem o nemocenském pojištění 

stanoven na 2 000 Kč s tím, ţe v závislosti na vývoj průměrné mzdy můţe být 

nařízením vlády zvýšen.
40

 Zaměstnanec je tedy v případě tzv. zaměstnání malého 

rozsahu podle § 7 zákona o nemocenském pojištění účasten na pojištění pouze v tom 

kalendářním měsíci, kdy jeho započitatelný příjem dosáhl výše rozhodného příjmu. 

V případě, ţe zaměstnanec vykonává více zaměstnání, vzniká mu nemocenské 

pojištění podle § 8 zákona o nemocenském pojištění z kaţdého zaměstnání, kde splní 

zákonem stanovené podmínky. Stejně tak je moţné, aby jedné osobě vzniklo 

nemocenské pojištění ze zaměstnání i ze samostatné výdělečné činnosti.
41

 

                                                 
38

 Česko. Zákon č. 218 ze dne 26. dubna 2002 o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 
odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). In 
Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 84, s. 4914-4985. Dostupné také z www: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb084-02.pdf. ISSN 1211-1244. 
39

 § 6 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění. 
40

 § 6 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění. 
41

 PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění. Komentář. 1.vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s. 2009, s. 28. 
ISBN 978-80-7357-448-2. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb084-02.pdf
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Pojištění podle tohoto zákona vzniká dnem následujícím po dni, kdy nastoupil 

do zaměstnání a zaniká dnem skončení pracovního poměru.
42

 Pro zaměstnance podle 

dalších bodů ustanovení § 5 písm. a) se výše uvedené ustanovení pouţije přiměřeně. 

 

4.1.2. Účast na nemocenském pojištění u smluvních a zahraničních 

zaměstnanců 

a) Smluvní zaměstnanci 

Zvláštní kategorií zaměstnanců jsou tzv. smluvní zaměstnanci. Podle zákona o 

nemocenském pojištění jimi jsou „zaměstnanci zaměstnavatele, jehož sídlo je na území 

státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení 

(dále jen „zahraniční zaměstnavatel“), je-li činný v České republice u smluvního 

zaměstnavatele“.
43

 Smluvním zaměstnavatelem je pak zaměstnavatel se sídlem na 

území České republiky, a který uzavřel smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem.  

Státem, se kterým Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním 

zabezpečení, je například Chorvatsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Korea, Turecko, 

Ukrajina, USA. Jak vyplývá ze zákona o nemocenském pojištění, jsou takovými státy 

také státy Evropské unie.  

Po splnění zákonem stanovených podmínek jsou smluvní zaměstnanci účastni na 

nemocenském pojištění v České republice povinně. Při vzniku nemocenského pojištění 

můţe dojít ke dvěma situacím: 

 smluvní zaměstnanec je důchodově pojištěn ve státě, ve kterém má sídlo jeho 

zaměstnavatel - účast na nemocenském pojištění vzniká od 271. kalendářního 

dne trvání zaměstnání na území České republiky,
44

 nebo  

 smluvní zaměstnanec nemá důchodové pojištění ve státě, ve kterém má sídlo 

jeho zaměstnavatel, ale splňuje podmínky účasti na nemocenském pojištění 

                                                 
42

 § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění. 
43

 Česko. Zákon č. 187 ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění, § 3 písm. o). In Sbírka zákonů. 
2006, 64, s. 2330-2392. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb064-
06.pdf.  
44

 Skutečnost, že je smluvní zaměstnanec důchodově pojištěn je povinen doložit. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb064-06.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb064-06.pdf
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v České republice co do délky (alespoň 15 kalendářních dnů) a výše výdělku 

(alespoň 2 000 Kč) - účast na nemocenském pojištění v České republice vzniká 

jiţ od data zahájení výkonu práce na území České republiky. 

Pokud zaměstnanec doloţí během 269 kalendářních dnů ode dne zahájení 

výkonu práce, ţe ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, je důchodově pojištěn, 

zaniká nemocenské pojištění v České republice den následující po takovém prohlášení. 

Naopak pokud v období 269 kalendářních dnů od počátku výkonu práce na území 

České republiky dojde k zániku takového důchodového pojištění, nemocenské pojištění 

v České republice vznikne dnem následující po dni, kdy takovou skutečnost smluvní 

zaměstnanec oznámí.
45

 

b) Zahraniční zaměstnanci 

Zákon o nemocenském pojištění zná ještě další kategorii zaměstnanců a těmi 

jsou tzv. zahraniční zaměstnanci. Pod pojmem zahraniční zaměstnanec se rozumí 

„zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li činný v České republice ve prospěch 

zahraničního zaměstnavatele“.
46

 Mezi zahraničním zaměstnancem a zaměstnavatelem 

se sídlem na území České republiky tak nevzniká ţádný vztah. Zaměstnavatelem 

takového zaměstnance je stále zaměstnavatel se sídlem ve státě, se kterým Česká 

republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. 

Nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců je na rozdíl od smluvních 

zaměstnanců dobrovolné a podobá se pojištění osob samostatně výdělečně činných. Je 

tedy pouze na zahraničním zaměstnanci, zda se k nemocenskému pojištění přihlásí, či 

nikoli. Učinit tak můţe na základě tiskopisu vydávaným Českou správou sociálního 

zabezpečení -  Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního 

zaměstnance.
47

 

                                                 
45

 PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění. Komentář. 1.vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 35. 
ISBN 978-80-7357-448-7. 
46

 Česko. Zákon č. 187 ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění, § 3 písm. q). In Sbírka zákonů. 
2006, 64, s. 2330-2392. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb064-
06.pdf. 
47

 Tiskopis je dostupný z WWW: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/E9F70FF5-B0D6-449D-A453-
6908CF4E059B/0/prihlaskakdobrovolneucastinanemocenskempojistenizahranicnihozamestnance.pdf. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb064-06.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb064-06.pdf
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/E9F70FF5-B0D6-449D-A453-6908CF4E059B/0/prihlaskakdobrovolneucastinanemocenskempojistenizahranicnihozamestnance.pdf
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/E9F70FF5-B0D6-449D-A453-6908CF4E059B/0/prihlaskakdobrovolneucastinanemocenskempojistenizahranicnihozamestnance.pdf
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Z nemocenského pojištění jsou zahraničnímu zaměstnanci vypláceny pouze dvě 

dávky nemocenského pojištění, a to nemocenské a peněţitá pomoc v mateřství. 

 

4.1.3. Vynětí zaměstnanců z nemocenského pojištění 

Z nemocenského pojištění jsou vyňati ti zaměstnanci, kteří vykonávají práci pro 

zaměstnavatele poţívajícího diplomatických výsad a imunit za podmínky účasti 

pojištění v jiném státě.
48

 Toto ustanovení vyplývá z mezinárodních smluv o 

diplomatických a konzulárních stycích.
49

 U takových osob dochází k vynětí z pojištění 

přímo ze zákona.  

Dále jsou z nemocenského pojištění vyňati zaměstnanci mezinárodní organizace, 

pokud jsou účastni pojištění právě díky této organizaci. Takovou moţnost mají 

například zaměstnanci OSN, která má svůj systém pojištění.
50

 

 

4.1.4. Účast osob samostatně výdělečně činných na nemocenském pojištění  

Podle zákona o nemocenském pojištění je osobou samostatně výdělečně činnou 

(dále jen „OSVČ“) ten, kdo je za OSVČ povaţován podle zákona č. 155/1996 Sb., o 

důchodovém pojištění (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“).
51

 OSVČ tedy můţe 

být pouze fyzická osoba starší 15 let s ukončenou povinnou školní docházkou, pokud 

vykonává samostatnou činnost, nebo při výkonu samostatné činnosti spolupracuje. Jaká 

činnost je povaţována za samostatnou výdělečnou činnost opět stanoví zákon o 

důchodovém pojištění. 

V případě OSVČ jsou podmínky pro účast na nemocenském pojištění upraveny 

v ustanovení § 11 zákona o nemocenském pojištění. Stejně jako u zaměstnanců je i pro 

                                                 
48

 §9 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění. 
49

 Toto ustanovení vyplývá z čl. 33 a 37 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích (vyhláška č. 157/1964 
Sb.), z čl. 48, 57 a 58 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích (vyhláška č. 32/1969 Sb.) a z čl. 32, 36, 37 a 
39 Úmluvy o zvláštních misích.  
50

 PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění. Komentář. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s 29. 
ISBN 978-80-7357-448-2. 
51

 Česko. Zákon č. 155 ze dne 4. srpna 1995 o důchodovém pojištění, § 9 odst. 2. In Sbírka zákonů. 1995, 
41, s. 1988. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1995/sb41-95.pdf. 
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OSVČ stanovena podmínka výkonu své činnosti na území České republiky. Mimo 

území České republiky je moţné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost také, ale 

aby došlo k účasti na nemocenském pojištění, musí OSVČ tuto činnost vykonávat na 

základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů České republiky.  

Na rozdíl od zaměstnanců se však v případě OSVČ jedná o dobrovolné pojištění, 

a proto je v zákoně o nemocenském pojištění stanovena další podmínka účasti. Ta 

spočívá v tom, ţe OSVČ se musí sama přihlásit pomocí tiskopisu „Přihláška 

k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ“.
52

  

Do 31. prosince 2008 bylo jednou z podmínek účasti na nemocenském pojištění 

placení záloh na důchodové pojištění. Na základě novely zákona o důchodovém 

pojištění jiţ tato podmínka neplatí a mezi nemocenským a důchodovým pojištěním jiţ 

není ţádný vztah. Jak jsem jiţ uvedla výše, u OSVČ je účast na nemocenském pojištění 

dobrovolná, ale účast na důchodovém pojištění a placení příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti je pro OSVČ povinností.
53

 

Dalším rozdílem mezi OSVČ a zaměstnancem v otázce účasti na nemocenském 

pojištění je to, ţe ačkoliv OSVČ vykonává souběţně několik samostatných výdělečných 

činností, účast na nemocenském pojištění jí vznikne pouze jednou. 

Nemocenské pojištění vzniká dnem, který OSVČ vyznačila na přihlášce k účasti 

na pojištění. Vzhledem k dobrovolnosti účasti na nemocenském pojištění je pouze na 

OSVČ, zda a od kterého dne účast vznikne.  

Jedinou podmínkou je, ţe pojištění nemůţe vzniknout dříve neţ dnem, ve kterém 

byla podána přihláška k účasti na pojištění. Tato podmínka byla dříve 

prolomena ustanovením § 13 odst. 1 věta 2 zákona o nemocenském pojištění, které 

povoluje vznik pojištění jiţ od zahájení samostatné činnosti, pokud OSVČ podala 

přihlášku k účasti na pojištění do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení takové činnosti. 

Toto ustanovení však od 1. ledna 2011 neplatí. 

                                                 
52

 Vzor tiskopisu je dostupný z WWW: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/E86EA3F5-BF6B-44CD-A462-
7B7B8E49A13B/0/prihlaskaknposvc2011def.pdf.  
53

 CSSZ.cz [online]. c2011 [cit. 2011-06-19+. Účast na pojištění. Dostupné z WWW: 
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/ucast-na-pojisteni/.  

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/E86EA3F5-BF6B-44CD-A462-7B7B8E49A13B/0/prihlaskaknposvc2011def.pdf
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/E86EA3F5-BF6B-44CD-A462-7B7B8E49A13B/0/prihlaskaknposvc2011def.pdf
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/ucast-na-pojisteni/
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K zániku pojištění dochází podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o nemocenském 

pojištění dnem uvedeným na předepsaném tiskopisu „Odhláška z nemocenského 

pojištění
“54

, popřípadě dnem skončení samostatné výdělečné činnosti, dnem, kdy došlo 

k zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, dnem nástupu výkonu 

trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Dalším důvodem zániku pojištění je 

také nezaplacení pojistného ve lhůtě, nebo v celé částce. V takovém případě dochází 

k zániku pojištění prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém k těmto okolnostem 

došlo. 

 

4.1.5. Obecné podmínky nároku na dávky podle zákona o nemocenském 

pojištění 

a) Ochranná lhůta 

Obecně podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění platí, ţe 

nárok na dávku vzniká, pokud jsou výše uvedené podmínky splněny v době pojištění. 

Dále zákon o nemocenském pojištění stanoví tzv. ochrannou lhůtu, která představuje 

určitou zákonem stanovenou dobu po zániku pojištění, díky které pojištěnci náleţí daná 

dávka, i kdyţ jiţ pojištění zaniklo.  

Na rozdíl od nemocenského, kde ochranná lhůta činí pouze 7 dní, pro případ 

peněţité pomoci v mateřství je ochranná lhůta upravena odchylně. Jak vyplývá 

z ustanovení § 15 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění, délka ochranné lhůty činí 

pro ţeny, jejichţ pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů. Jestliţe 

pojištění trvalo kratší dobu jak 180 dnů, dojde ke zkrácení ochranné lhůty tak, ţe její 

délka odpovídá délce pojištění.  

Pokud by ale byla peněţitá pomoc v mateřství vyplácena jiné oprávněné osobě, 

platila by pro takovou osobu ochranná lhůta v délce 7 kalendářních dnů. Příkladem 

můţe být situace, kdy muţ začne pečovat o své dítě poté, co jeho manţelka pobírající 

peněţitou pomoc v mateřství zemřela. Pokud muţ v době úmrtí své manţelky vykonává 

                                                 
54

 Vzor tiskopisu je dostupný na http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/D3C75086-3C22-45C3-B3F1-
B1276A22FACC/0/OdhlaskaNP.pdf. 

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/D3C75086-3C22-45C3-B3F1-B1276A22FACC/0/OdhlaskaNP.pdf
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/D3C75086-3C22-45C3-B3F1-B1276A22FACC/0/OdhlaskaNP.pdf
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zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, nebo takové zaměstnání 

skončilo před méně jak 7 dny, má také on nárok na peněţitou pomoc v mateřství.
55

 

 

Pokud během ochranné lhůty dojde ke vzniku nového pojištění, k výplatě 

starobního, nebo invalidního důchodu, k nastoupení výkonu trestu odnětí svobody nebo 

zabezpečovací detence, nebo pokud oprávněná osoba z takového místa uteče, ze zákona 

dochází k zániku ochranné lhůty. 

V ţádném případě nedojde k výplatě dávky nemocenského pojištění, pokud 

k sociální události došlo ještě před vznikem účasti na nemocenském pojištění, nebo po 

jejím zániku či uplynutí ochranné lhůty. A to ani pokud dané osobě skončilo pojištění 

nebo uplynula ochranná lhůty, ale pobírá jiné dávky, jak tomu bylo do konce roku 

2008.
56

 

b) Způsob výpočtu dávek nemocenského pojištění 

Výše obou relevantních dávek nemocenského pojištění, tedy jak vyrovnávacího 

příspěvku v těhotenství a mateřství, tak peněţité pomoci v mateřství se stanoví pomocí 

denních vyměřovacích základů.  

Peněţitá pomoc v mateřství se pak určí procentní sazbou z vypočítaného 

denního vyměřovacího základu. U vyrovnávacího příspěvku se pomocí denního 

vyměřovacího základu určuje rozdíl stávajícího a nového výdělku (konkrétně 

v příslušné kapitole).  

Při určování denního vyměřovacího základu se postupuje tak, ţe se nejprve 

stanoví vyměřovací základ. Ten u zaměstnance činí úhrn vyměřovacích základů pro 

pojistné na důchodové pojištění pro jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období, 

u OSVČ pak úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichţ odvedla pojistné na 
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 PŘIB, J., Zákon o nemocenském pojištění. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 
43. ISBN 978-80-7357-448-2. 
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 PŘIB, J., Zákon o nemocenském pojištění. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 
41. ISBN 978-80-7357-448-2. 
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pojištění.
57

 Takto stanovený vyměřovací základ se vydělí počtem kalendářních dnů 

připadajících na rozhodné období.  

Zákon o nemocenském pojištění dále v § 18 odst. 8 uvádí tzv. vyloučené dny, 

které se nezapočítávají do počtu kalendářních dnů v daném rozhodném období. Jde o 

kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve sluţbě, za které 

mu nenáleţí náhrada příjmu, dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, dny, 

ve kterých bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněţitá pomoc v mateřství nebo 

ošetřovné.  

U OSVČ jsou vyloučenými dny také kalendářní dny připadající na kalendářní 

měsíce, kdy OSVČ neplatila pojistné nebo nebyla účastna na pojištění a dny před 

zahájením samostatné výdělečné činnosti.  

Rozhodné období činí 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve 

kterém vznikla sociální událost. Pokud sociální událost, která zakládá nárok na dávku 

nemocenského pojištění, vznikla v ochranné lhůtě, rozhodné období se určí, jako by tato 

událost nastala v den bezprostředně následující po dni, kdy skončilo pojištění.  

c) Redukční hranice 

Jak v případě vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, tak u peněţité 

pomoci v mateřství se dále denní vyměřovací základy upravují 3 tzv. redukčními 

hranicemi. Jejich úpravu obsahuje ustanovení § 21 zákona o nemocenském pojištění.  

 2011 1. 6. – 31. 12. 2010 1. 1. – 31. 5. 2010 

první RH do 825 100 % do 791 100 % do 791 90 % 

druhá RH do 1237 60 % do 1186 60 % do 1186 60 % 

třetí RH do 2474 30 % do 2371 30 % do 2371 30 % 

 nad 2474 0 % nad 2371 0 % nad 2371 0 % 
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 § 18 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění. 
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Ve výše uvedené tabulce
58

 jsem provedla porovnání výší jednotlivých redukčních 

hranic a procentní výměry v letošním a loňském roce. Jednotlivé redukčních hranic 

stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením, které se uveřejňuje ve Sbírce 

zákonů a to k 1. lednu daného kalendářního roku.
59

 

d) Nárok na výplatu dávek 

Podle ustanovení § 46 zákona o nemocenském pojištění můţe být dávka 

vyplacena, pokud oprávněná osoba splnila podmínky pro vznik nároku na dávku a tento 

svůj nárok uplatnila způsobem, který stanoví zákon o nemocenském pojištění. 

K uplatnění nároku na výplatu dávky zpravidla dochází pomocí příslušného 

tiskopisu. V dnešní době jsou jiţ veškeré potřebné tiskopisy přístupné na internetových 

stránkách České správy sociálního zabezpečení. Zaměstnanec svůj nárok uplatňuje vţdy 

u svého zaměstnavatele, OSVČ či zahraniční zaměstnanec tak činí sám u příslušné 

okresní správy sociálního zabezpečení. 

Dávky jsou vypláceny příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení, a to 

nejpozději do 1 měsíce po dni, ve kterém oprávněná osoba doloţila svůj nárok na 

výplatu dané dávky. Nárok na výplatu dávky zaniká po uplynutí 3 let. Tato lhůta počíná 

běţet ode dne, za který dávka nebo její část náleţí.
60

   

 

4.2.  Dávky sociálního zabezpečení vyplývající ze zákona o státní 

sociální podpoře 

Státní sociální podpora představuje systém dávek, které jsou určené rodinám 

s nezaopatřenými dětmi. Dělí se na dávky tzv. testované a netestované podle toho, zda 

                                                 
58

Česká správa sociálního zabezpečení *online+. c2011, 23.5.2011 [cit. 2011-06-06+. Změny v 
nemocenském pojištění zaměstnanců od 1.1.2011 a změny v postupu ošetřujícího lékaře a 
zaměstnavatele. Dostupné z WWW: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/zmeny-
nemocenskem-pojisteni-zamestnancu-od-1-1-2011-zmeny-postupu-osetrujiciho-lekare-
zamestnavatele.htm. 
59

 Pro rok 2011 jsou redukční hranice stanoveny sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 
293/2010 Sb. Pro rok 2010 byly redukční hranice stanoveny sdělením Ministerstva práce a sociálních 
věcí č. 354/2009 Sb. 
60

 § 46 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění. 

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/zmeny-nemocenskem-pojisteni-zamestnancu-od-1-1-2011-zmeny-postupu-osetrujiciho-lekare-zamestnavatele.htm
http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/zmeny-nemocenskem-pojisteni-zamestnancu-od-1-1-2011-zmeny-postupu-osetrujiciho-lekare-zamestnavatele.htm
http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/zmeny-nemocenskem-pojisteni-zamestnancu-od-1-1-2011-zmeny-postupu-osetrujiciho-lekare-zamestnavatele.htm
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jejich poskytování závisí na výši příjmů v rodině. Dávky testované jsou adresné, určené 

přímo rodině, která tyto peníze nejvíce potřebuje.  

Naopak na poskytování dávek netestovaných nemá vliv výše příjmu rodiny a 

jsou tak poskytovány všem rodinám s nezaopatřenými dětmi, které splňují zákonem 

předepsané podmínky. 

 Dávkami státní sociální podpory poskytovanými v souvislosti s těhotenstvím a 

mateřství jsou porodné (dávka testovaná) a rodičovský příspěvek (dávka netestovaná). 

 

4.2.1. Okruh oprávněných osob 

Dávky poskytované ze systému státní sociální podpory jsou určeny pouze 

fyzickým osobám, které splňují podmínky v zákoně uvedené. U dávek testovaných je 

nutné, aby všechny zákonné podmínky splňovala nejen oprávněná osoba, ale také celá 

rodina podle zákona o státní sociální podpoře.
61

 Rodinu podle zákona o státní sociální 

podpoře tvoří oprávněná osoba a osoby společně s ní posuzované, které s oprávněnou 

osobou trvale ţijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. 

 

Dávky státní sociální podpory mohou být vyplaceny pouze osobě, která je 

hlášena k trvalému pobytu na území České republiky. Za určitých okolností však mohou 

mít nárok na některou z dávek státní sociální podpory také další osoby, jeţ jsou:  

 občany Evropské unie,
62

 

 cizinci hlášení na území České republiky k pobytu, který je delší jak 365 

dní,  

 cizinci, kteří se zde narodili a to do 1 roku jejich ţivota,   

 nezletilí cizinci, kteří byli svěřeni do péče nahrazující péči rodičů nebo 

do ústavní péče a  

 další osoby podle zákona o státní sociální podpoře.
63
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 § 7 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. 
62

 nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009, nařízení Rady (ES) č. 1408/71 a 1612/68. 
63

 § 3 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. 
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4.2.2. Stanovení rozhodného příjmu 

To, zda oprávněné osobě testovaná dávka náleţí, se zjišťuje pomocí tzv. 

rozhodného příjmu a to nejen jejího, ale i celé rodiny. Na jeho výši závisí, zda daná 

dávka bude přiznána nebo ne.  

Při stanovení rozhodného příjmu rodiny se vychází ze zákona o státní sociální 

podpoře, který stanoví taxativní výčet okruhu příjmů.
64

 Tento výčet byl vytvořen 

v souvislosti s právními předpisy o daních z příjmů, na které zákon o státní sociální 

podpoře odkazuje. Do rozhodného příjmu se však nezapočítává rodičovský příspěvek, 

ani přídavek na dítě. 

Rozhodný příjem se určí jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na 

rozhodné období. Tvoří ho tedy součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů všech 

společně posuzovaných osob. Jeho určení je důleţité především pro porovnání těchto 

příjmů se zákonnou hranicí pro poskytnutí testované dávky, v tomto případě porodného. 

 

Tuto hranici představuje součin ţivotního minima rodiny s koeficientem pro 

danou dávku. Ţivotní minimum je zákonem stanovená „minimální hranice peněžních 

příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb“.
65

 

Pomocí ţivotního minima se stanoví okruh osob, které mohou uplatnit nárok na výplatu 

dávek státní sociální péče, které jsou závislé na posouzení příjmu rodiny, stejně jako je 

tomu v případě porodného.  

Druhé vyuţití ţivotního minima je stanovení samotné výše některých dávek 

státní sociální péče. Konkrétně se jedná o sociální příplatek, o příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte a odměnu pěstouna. Obě posledně jmenované jsou dávky pěstounské péče.  

Ţivotní minimum rodiny se zjistí tak, ţe se sečtou ţivotní minima všech 

společně posuzovaných osob, která jsou pak odvozena od zaopatřenosti a věku dané 

osoby.  
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 §5 zákona č. 117/1995 Sb., o státním sociální podpoře, v platném znění. 
65

 Česko. Zákon č. 110 ze dne 31. března 2006 o životním a existenčním minimu, § 1. In Sbírka zákonů. 
2006, č. 37, s. 1300. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb037-
06.pdf. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb037-06.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb037-06.pdf
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VĚK ZAOPATŘENOST ŢM 

jednotlivec posuzovaný samostatně zaopatřený 3 126 Kč 

osoba první v pořadí posuzovaní společně zaopatřený 2 880 Kč 

další osoba starší 15 let zaopatřená 2 600 Kč 

dítě od 15 do 26 let nezaopatřené 2 250 Kč 

dítě od 6 do 15 let nezaopatřené 1 960 Kč 

dítě do 6 let nezaopatřené 1600 Kč 

 

Nezaopatřeným dítětem je podle ustanovení §11 zákona o státní sociální 

podpoře dítě do doby, neţ skončí povinnou školní docházku. Pokud se poté dále 

soustavně připravuje na budoucí povolání, je nezaopatřeným dítětem nejdéle do věku 26 

let.  

Stejně tomu je i v případě, ţe mu v soustavné přípravě na budoucí povolání, 

nebo ve výkonu výdělečné činnosti brání nemoc, úraz nebo dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav. Výše uvedené ale neplatí, pokud dítě pobírá invalidní důchod pro 

invaliditu třetího stupně. 
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5. Zabezpečení žen během těhotenství 

Zabezpečení ţen během těhotenství je zajišťováno dvěma dávkami. Jde o 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a o peněţitou pomoc v mateřství. Jedná 

se o peněţité dávky nemocenského pojištění, a proto podmínky nároku na jejich 

výplatu, délku podpůrčí doby a výši dané dávky najdeme v části třetí zákona o 

nemocenském pojištění. Informace týkající se účasti na pojištění, obecných podmínek 

nároku na dávku a o denním vyměřovacím základu a jeho redukčních hranicích jsou 

obsaţeny v předešlé kapitole. 

 

5.1.  Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

První dávkou sociálního zabezpečení, kterou můţe ţena v souvislosti 

s těhotenstvím a mateřstvím získat, je vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

(dále jen „vyrovnávací příspěvek“).  

Nárok na tuto dávku má pouze ţena, která splnila podmínky stanovené zákonem 

o nemocenském pojištění.
66

 Vyrovnávací příspěvek náleţí těhotným ţenám, ţenám 

kojícím a ţenám do devátého měsíce po porodu, které byly převedeny z vykonávané 

práce, která ohroţovala těhotenství nebo jejich zdraví a která je těmto ţenám zakázána 

podle zvláštních právních předpisů.
67

  

Ze stejných důvodů se vyrovnávací příspěvek poskytuje i příslušnicím, které 

byly odvolány z dosavadního sluţebního místa z důvodu těhotenství, protoţe kojí, nebo 

jsou devět měsíců po porodu.
68
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 § 42 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění. 
67

 § 37 odst. 1 písm. b) a § 153 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, dále 
   §100 zákona č. 218/2002 Sb., služební zákon 
   vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, 

kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž 
mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. 

68
 § 25 odst. 3 a 6 a §85 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., 

   § 41 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., 
   vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, 

příslušnicím do konce devátého měsíce po porotu a příslušnicím, které kojí. 
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5.1.1. Vznik nároku na vyrovnávací příspěvek 

Předpokladem pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku je, ţe po přeřazení na 

jinou práci tyto ţeny nedosahují bez svého zavinění příjmu alespoň ve stejné výši neţ 

před přeřazením.  

I přes to, ţe ţena splňuje výše uvedené podmínky, neznamená to, ţe má 

automaticky nárok na tuto dávku. Zákon o nemocenském pojištění totiţ mluví pouze o 

zaměstnankyni.
69

 To znamená, ţe nárok na vyrovnávací příspěvek nemají osoby 

samostatně výdělečně činné a další ţeny zákonem vyloučené.  

Jedná se především o ţeny pracující na základě dohody o pracovní činnosti, ţeny 

odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, nebo zahraničí 

zaměstnankyně. Nárok na tento příspěvek dále nemají osoby, které jsou účastny 

pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu, dobrovolné pracovnice 

pečovatelské sluţby a ţákyně nebo studentky, jejichţ zaměstnání spadá výlučně do 

období školních prázdnin nebo prázdnin.
70

  

 

Jak jsem jiţ uvedla výše, hlavní podmínkou je převedení ţeny-zaměstnankyně 

na jinou práci a s tím související pokles jejího příjmu. Za převedení na jinou práci se 

podle zákona o nemocenském pojištění rozumí změna druhu práce, nebo úprava 

pracovních podmínek.  

Jako změna druhu práce je brána také situace předvídaná přímo zákonem o 

nemocenském pojištění, kdy je těhotná zaměstnankyně činná v uměleckém oboru 

převedena na jinou práci, protoţe z důvodu těhotenství nemůţe veřejně vystupovat.
71

 

Druhým případem můţe být skutečnost, ţe po zaměstnankyni není vyţadováno takové 

mnoţství práce, jako před převedením, nebo nevykonává práci přes noc.  

Ovšem změna pracovní doby nebo doby sluţby a s tím související niţší příjem 

nárok na vyrovnávací příspěvek nezakládá.
72
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 § 42 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., zákona o nemocenském pojištění, v platném znění. 
70

 § 42 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., zákona o nemocenském pojištění, v platném znění. 
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 § 42 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., zákona o nemocenském pojištění, v platném znění. 
72

 § 42 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., zákona o nemocenském pojištění, v platném znění. 
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S touto problematikou souvisí také ustanovení zákoníku práce
73

 stanovující 

povinnost zaměstnavatele přeloţit zaměstnankyni kvůli ochraně těhotenství nebo jejího 

zdraví. V případě, ţe tak nemůţe učinit v rámci pracovní smlouvy, kterou mají spolu 

uzavřenou, můţe zaměstnankyni přeloţit na takový druh práce, který není v pracovní 

smlouvě uveden. K takovému kroku můţe přistoupit dokonce i bez souhlasu této 

zaměstnankyně. Pokud však zaměstnavatel nemá pro tuto ţenu jinou vhodnou práci, 

jedná se o překáţku na straně zaměstnavatele. Pro ţenu-zaměstnankyni to znamená, ţe 

v takovém případě nepobírá vyrovnávací příspěvek, ale náhradu mzdy nebo platu ve 

výši průměrného výdělku.
74

 

 

Vyrovnávací příspěvek poskytovaný z důvodu těhotenství je převedené ţeně 

vyplácen po dobu převedení na jinou práci a to nejdéle do počátku šestého týdne před 

očekávaným dnem porodu.
75

 Do této tzv. podpůrčí doby se nezapočítávají dny:  

 během dočasné pracovní neschopnosti, nebo karantény,  

 ošetřování dítěte mladšího 10 let,  

 pracovního volna bez náhrady příjmu,  

 neomluvené absence v práci (i po část dne),  

 účasti na stávce a  

 během mateřské nebo rodičovské dovolené. 

Vyrovnávací příspěvek vyplácený z důvodu mateřství je poskytován nejdéle do 

konce devátého měsíce od porodu, pokud stále přetrvávají důvody pro převedení. 

 

5.1.2. Výše vyrovnávacího příspěvku 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se tedy stanoví jako rozdíl 

redukovaného denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení 

zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na 

                                                 
73

 § 41 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. 
74

 § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákonu práce, v platném znění. 
75

 Toto vyplývá z ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském pojištění, ve kterém se řeší 
souběh nároků z jednoho pojištění. V takovém případě má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství 
přednost před nárok na výplatu jakékoli ostatní dávky. 
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jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Při 

stanovení průměru započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den se 

vychází z konkrétních odpracovaných dnů v jednotlivých kalendářních měsících. 

Znamená to tedy, ţe dojde k odečtení výše uvedených dnů, za které vyrovnávací 

příspěvek nenáleţí.  

Nárok na tuto dávku ţena uplatňuje pomocí tiskopisu „Ţádost o vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství“, který jí vystaví její ošetřující lékař.  Zde je uveden 

důvod převedení, náplň původní a nynější práce a datum převedení.  

 

5.2. Peněžitá pomoc v mateřství 

Peněţitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM“) je dávkou nemocenského 

pojištění, která se poskytuje oprávněným osobám těsně před porodem a zákonem 

stanovenou dobu po něm. Vzhledem k tomu, ţe PPM zasahuje do dvou různých kapitol 

mé diplomové práce, v této části bych se zaměřila především na to, kdo je osobou 

oprávněnou a jaké podmínky musí být pro přiznání PPM splněny. Další náleţitosti PPM 

rozeberu v kapitole 7 „Zabezpečení ţen po dobu mateřské dovolené“.  

 

5.2.1. Okruh oprávněných osob 

Zákon o nemocenském pojištění vymezuje okruh oprávněných osob, kterým po 

splnění podmínky délky účasti na nemocenském pojištění vzniká nárok na PPM. 

V první řadě je to ţena, která dítě porodila.  

V určitých případech PPM náleţí i muţi, a to pokud se stará o dítě, jehoţ matka 

zemřela, nebo pokud je jeho otcem, či manţelem matky dítěte, jeţ o dítě pečovat 

nemůţe nebo nesmí. Příjemcem PPM můţe být i otec dítěte, nebo manţel ţeny, která 

dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu.  

Taková dohoda můţe být ale uzavřena aţ s účinností od sedmého týdne věku 

dítěte. Jejími náleţitostmi jsou uvedení dne, od kterého bude otec o dítě pečovat, den 

porodu a úředně ověřený podpis matky dítěte.  
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5.2.2. Podmínky pro splnění nároku na dávku PPM 

Výše uvedené osoby musí splnit zákonem stanovené podmínky, aby jim na PPM 

vznikl nárok. Především musí trvat účast na nemocenském pojištění, případně ochranná 

lhůta z dřívějšího nemocenského pojištění, a to do počátku šestého týdne před 

očekávaným nebo skutečným porodem. Během posledních dvou let přede dnem porodu 

musela tato účast trvat alespoň 270 dní. Tato doba však nemusí být nepřetrţitá. Jedná se 

o tzv. čekací dobu, která se vţdy zjišťuje ke dni skutečného porodu a kterou musí splnit 

kaţdá oprávněná osoba.  

Pro OSVČ je zde stanovena další podmínka, podle které musí být osoba 

poţadující PPM účastna na nemocenském pojištění po dobu 180 dnů v období jednoho 

kalendářního roku před nástupem na PPM. 

Do čekací doby se podle zákona o nemocenském pojištění započítává doba 

studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři, která je 

povaţovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového 

pojištění, ale pouze v případě, ţe počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu 

připadne do období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia. V případě přerušení se 

doba studia do čekací doby nezapočítává.  

Kromě studia se započítává také doba pobírání plného invalidního důchodu, 

pokud byl odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, nebo dále trvala pojištěná činnost. 

 

Další podmínkou je, ţe těhotenství skončí porodem. To je splněno, i pokud se 

narodí mrtvé dítě, které je zapsáno do matriky. V tomto případě ale bude upravena 

délka podpůrčí doby.  

 

Pokud ţena, nebo jiná oprávněná osoba pobírá PPM, nesmí dál vykonávat stejné 

zaměstnání, ze kterého ji tato dávky plyne. Je však moţné, aby uzavřela jinou pracovní 

smlouvu, a to i u stejného zaměstnavatele. Další moţností je vykonávat tuto činnost 
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jako samostatnou výdělečnou činnost.
76

 V praxi to například znamená, ţe ţena, která je 

zaměstnaná jako učitelka cizího jazyka na základní škole, můţe během pobírání PPM 

vykonávat tuto činnost jako soukromá lektorka cizího jazyka na základě ţivnostenského 

nebo jiného oprávnění.  

 

V ţádném případě ale nesmí dojít k porušení ustanovení zákoníku práce, které 

stanoví, ţe mateřská dovolená poskytovaná v souvislosti s porodem „nesmí být nikdy 

kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před 

uplynutím 6 týdnů ode dne porodu“.
77

  

Podobné ustanovení má i zákon o nemocenském pojištění, podle kterého „u 

pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba u PPM kratší než 14 týdnů a nesmí 

skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu“
78

. Z těchto ustanovení vyplývá, ţe další 

taková výdělečná činnost můţe být vykonávána aţ po uplynutí 6 týdnů ode dne porodu. 

 

Jak jsem jiţ zmínila v úvodu této kapitoly, délkou a během podpůrčí doby, stejně 

jako způsobem výpočtu PPM se budu zabývat v kapitole 7 „Zabezpečení ţen po dobu 

mateřské dovolené“.  

                                                 
76

 Česká správa sociálního zabezpečení *online+. c2011, 7.4.2011 *cit. 2011-06-07+. Nejčastější dotazy 
nemocenské pojištění. Dostupné z WWW: http://www.cssz.cz/cz/informace/nejcastejsi-
dotazy/nejcastejsi-dotazy-nemocenske-pojisteni.htm  
77

 Česko. Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006 zákoník práce, § 195 odst. 5. In Sbírka zákonů České 
republiky. 2006, částka 84, s. 3189. Dostupné také z WWW: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb084-06.pdf. 
78

 § 35 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění. 

http://www.cssz.cz/cz/informace/nejcastejsi-dotazy/nejcastejsi-dotazy-nemocenske-pojisteni.htm
http://www.cssz.cz/cz/informace/nejcastejsi-dotazy/nejcastejsi-dotazy-nemocenske-pojisteni.htm
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb084-06.pdf
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6. Porod a s ním související dávka státní sociální podpory - 

porodné 

Dávka porodného prošla značným vývojem. Nejprve byla do 30. září 1995 

poskytována jako dávka nemocenského pojištění. Po nabytí účinnosti zákona o státní 

sociální podpoře
79

 bylo porodné přesunuto do tohoto systému státních dávek a stalo se 

součástí „státem organizované sociální solidarity mezi bezdětnými rodinami a rodinami 

s dětmi, mezi rodinami s vyššími příjmy a rodinami s nižšími příjmy“.
80

  

Další změnou bylo stanovení jeho výše pevnou částkou 13 000 Kč na kaţdé 

narozené dítě. K této změně došlo přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 

v roce 2007 s účinností od 1. 1. 2008.
81

 

 

6.1.  Porodné jako testovaná dávka 

Největší změnou však je ta poslední, ke které došlo na základě zákona, jenţ byl 

přijat v souvislosti s úspornými opatřeními
82

 ze dne 18. listopadu 2010 s účinností od 1. 

ledna 2011. Díky této novele zákona o státní sociální podpoře je porodné zařazeno mezi 

dávky testované.  

 

Dokud bylo porodné dávkou netestovanou, jednalo se o jednorázovou 

obligatorní peněţitou dávku, která náleţela ţeně, jeţ porodila dítě. Nárok na dávku 

vznikl dnem porodu, a to i v případě, ţe se narodilo mrtvé dítě. Navíc nemusela být 

splněna podmínka péče o dítě, takţe porodné bylo poskytováno i ţeně, která o dítě po 

porodu nepečovala a dala souhlas k jeho osvojení.  Jedinou podmínkou pro poskytnutí 

této dávky byl trvalý pobyt na území České republiky.  

                                                 
79

 zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. 
80

 Tröster, P a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha : 
C.H.Beck, 2010, str. 253. ISBN 978-80-7400-322-6. 
81

 zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění. 
82

 zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v 
působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. 
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Vzhledem k tomu, ţe v současné době porodné představuje dávku testovanou, 

musí všechny podmínky splňovat nejen ţena, která dítě porodila, ale také všechny 

osoby, které jsou spolu s ní posuzovány.  

Jak jsem jiţ psala v kapitole 4 „Základní pravidla společná pro jednotlivé dávky 

sociálního zabezpečení ţen během těhotenství a mateřství“, znamená to, ţe všechny 

osoby, které jsou posuzovány společně s ţenou, která dítě porodila, musí mít trvalý 

pobyt na území České republiky.  Také zde platí výjimky z této podmínky, o kterých 

jsem se zmiňovala v příslušné kapitole.
83

  

Zároveň s nutností trvalého pobytu na území České republiky musí být splněna 

další podmínka vyplývající z této novely zákona o státní sociální podpoře spočívající 

v dosaţení, respektive nedosaţení určitého příjmu rodiny. Hranice pro poskytnutí 

porodného je stanovena 2,4 násobkem ţivotního minima. Pokud je v rozhodném období 

příjem rodiny vyšší neţ tato hranice, nárok na porodné nevzniká. 

 

Na rozdíl od úpravy, která byla platná do 31. prosince 2010, má ţena nárok na 

porodné pouze jednou, a to buď na první narozené ţivé dítě, nebo na první dítě převzaté 

do trvalé péče nahrazující péči rodičů. V případě, ţe ţena, která měla nárok na porodné, 

zemřela a dávka dosud nebyla vyplacena, má nárok na porodné otec dítěte. 

Podle zákona o státní sociální podpoře je moţné poskytnout porodné také osobě, 

která dítě převzala do své péče, ale pouze pokud se tak stalo do 1 roku věku dítěte. To 

znamená, ţe není moţné, aby jedna ţena poţadovala porodné z důvodu převzetí prvního 

svého dítěte do své péče a zároveň si nárokovala porodné z důvodu porodu prvního 

dítěte.  

Výše porodného je i přes tyto změny stanovena pevnou částkou 13 000 Kč. 

Dříve ovšem byla tato částka vyplácena na kaţdé narozené dítě, dnes se porodné 

vyplácí pouze za „první porod“. V případě vícečetného prvního porodu, činí porodné 

19 500 Kč bez ohledu na to, kolik dalších dětí se při tomto prvním porodu narodí.  

 

                                                 
83

 §3 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 
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6.2.  Rozhodnutí Ústavního soudu ČR 

Jak jsem jiţ uvedla, právní úprava porodného, tak jak je v účinnosti od počátku 

roku 2011 byla přijata na konci roku 2010 v rámci úsporných opatření. Šlo především o 

zmenšení schodku státního rozpočtu a o snahu ušetřit tak 24 miliard korun. Pokud by se 

to tak podařilo, byl by to bezesporu pozitivní krok, ale bohuţel proces přijetí tohoto 

zákona byl podle některých opozičních poslanců nesprávný. Skupina 45 poslanců se 

rozhodla podat Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení zákona č. 347/2010 Sb.
84

  

Problém spatřovali v tom, ţe vládní koalice tvořená ODS, TOP 09 a VV proto, 

aby tento zákon byl přijat do konce roku 2010, vyvolala stav legislativní nouze. Ústavní 

soud ČR dal za pravdu opozičním poslancům a ve svém rozhodnutí
85

 ze dne 1. března 

2011 konstatoval, ţe v daném případě opravdu neexistovaly zákonem předpokládané 

důvody pro vyhlášení stavu legislativní nouze. V zájmu zachování právní jistoty však 

nedošlo ke zrušení tohoto zákona okamţitě.  

Ústavní soud odloţil účinnost svého rozhodnutí aţ k datu 1. ledna 2012. Vláda 

má tak čas, aby přijala tato opatření v řádném legislativním procesu. Pokud se tak ale 

nestane, bude od počátku roku 2012 platit opět právní úprava platná do konce roku 

2010. To se navíc netýká pouze porodného, ale také například rodičovského příspěvku, 

či příspěvku na péči. 

  

                                                 
84

 Návrh na zrušení zákona byl učiněn v souvislosti s čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky a § 64 
odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
85

Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl.ÚS 55/10 ze dne 1. 3. 2011, dostupný na 
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=69372&pos=1&cnt=2&typ=result.  

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=69372&pos=1&cnt=2&typ=result
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7. Zabezpečení žen po dobu mateřské dovolené 

V kapitole 5 „Zabezpečení ţen během těhotenství“ jsem se zmínila o dvou 

dávkách nemocenského pojištění, o vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství a 

o peněţité pomoci v mateřství. Obě tyto dávkou jsou vypláceny i v období, kdy ţena, 

popřípadě jiná oprávněná osoba čerpá mateřskou dovolenou. 

 

7.1.  Mateřská dovolená 

Mateřská dovolená je podle zákoníku práce důleţitou osobní překáţkou v práci 

na straně zaměstnance.
86

 Jedná se o pracovní volno, kdy se ţena v pokročilém 

těhotenství připravuje na porod, je jí poskytována potřebná lékařská péče a po porodu 

slouţí především k péči o novorozené dítě. Zaměstnavatel je povinen poskytnout 

zaměstnankyni omluvené pracovní volno. Během této doby zaměstnankyni nepřísluší 

náhrada mzdy.  

Průběh mateřské dovolené je upraven v § 195 zákoníku práce. Podle tohoto 

ustanovení ţena nastupuju na mateřskou dovolenou nejdříve počátkem 8. týdne a 

nejpozději počátkem 6. týdne před očekávaným dnem porodu, který určí odborný lékař. 

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů, v případě vícečetného porodu je mateřská dovolená 

prodlouţena na 37 týdnů.  

Délka mateřské dovolené se můţe lišit podle okolností spočívající v nástupu 

ţeny na mateřskou dovolenou, nebo v případě narození mrtvého dítěte. Pokud 

zaměstnankyně nastoupí ze své vůle na mateřskou dovolenou později neţ počátkem 6. 

týdne, náleţí jí mateřská dovolená pouze 22, popř. 31 týdnů po porodu.  

Naopak, pokud by ţena nevyčerpala 6 týdnů mateřské dovolené před porodem 

z důvodu předčasného porodu, náleţí jí mateřská dovolená v celé délce, tak jak je 

stanovena zákoníkem práce.  
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 § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
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7.2.  Peněžitá pomoc v mateřství – délka podpůrčí doby 

Výše uvedený exkurz do pracovního práva jsem provedla proto, ţe v běţné 

praxi, zejména u poţivatelů PPM někdy dochází k zaměňování, či ztotoţnění pojmů 

mateřská dovolená a peněţitá pomoc v mateřství. Zatímco mateřská dovolená 

představuje, jak uţ jsem uvedla výše, omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci 

v souvislosti s porodem a péčí o dítě, PPM je dávkou sociální podpory, která je během 

mateřské dovolené vyplácena.  

Nelze obecně říct, ţe v kaţdém případě mateřské dovolené je PPM vyplácena. 

Příkladem je situace, kdy ţena nesplní potřebnou délku účasti na nemocenském 

pojištění. V takovém případě sice nastoupí na mateřskou dovolenou, ale místo PPM 

bude pobírat nemocenské vyplácené v souvislosti s porodem.
87

  

Den, od kterého bude PPM vyplácena, si určí buď ţena sama, a to v rozmezí od 

počátku osmého do počátku šestého týdne před plánovaným datem porodu. Pokud si 

ţena datum neurčí sama, nastává nástup na PPM počátkem šestého týdne před 

očekávaným dnem porodu. Můţe nastat také situace, kdy ţena porodí dříve, neţ bylo 

plánováno. Pokud k porodu dojde ještě před počátkem podpůrčí doby, je den porodu 

dnem nástupu na PPM. V případě převzetí dítěte do své péče pobírá oprávněná osoba 

PPM ode dne prvního převzetí.  

Délka doby, po kterou oprávněná osoba pobírá PPM, se odvíjí od četnosti 

porodu. Podpůrčí doba se také liší podle toho, o kterou oprávněnou osobu jde. Pokud 

nárok na dávku uplatňuje ţena, která porodila jedno dítě, podpůrčí doba činí 28 týdnů. 

Na delší podpůrčí dobu, tedy 37 týdnů, má nárok ţena, která porodila zároveň dvě nebo 

více dětí, pokud po uplynutí základních 28 týdnů ţena dále o děti pečuje.  

Oprávněná osoba
88

, která převzala dítě do své péče, má nárok na podpůrčí dobu 

v délce 22 týdnů, v případě převzetí více dětí činí podpůrčí doba 31 týdnů se stejnou 

podmínkou jaká je stanovena pro vícečetný porod u ţeny. 
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 CSSZ.cz [online]. c 2011, 7. 4. 2011 [cit. 2011-06-20+. Nejčastější dotazy nemocenské pojištění. 
Dostupné z WWW: http://www.cssz.cz/templates/nejcastejsi-
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Pokud ţena přeruší z jakéhokoli důvodu výkon své práce ještě před počátkem 8. 

týdne před očekávaným dnem porodu, neznamená to, ţe od té doby bude pobírat PPM. 

V takovém případě se můţe jednat buď o neplacené volno podle zákoníku práce, nebo 

pokud tak rozhodl ošetřující lékař o dočasnou pracovní neschopnost podle zákona o 

nemocenském pojištění.  

Potom ale bude ţeně vypláceno nemocenské aţ do dne, který ţena určila jako 

den nástupu na PPM. Podle zákona o nemocenském pojištění má totiţ nárok na výplatu 

PPM přednost před nárokem na výplatu ostatních dávek.
89

 

Není ale vyloučeno, aby ţena nastoupila na mateřskou dovolenou aţ po šestém 

týdnu před očekávaným dnem porodu. Bez ohledu na to ale podpůrčí doba běţí jiţ od 

počátku šestého týdne, i přes to, ţe není vyplácena. To je důsledek zásady, podle které 

můţe být PPM vyplácena pouze během mateřské dovolené. Pokud ţena porodí jedno 

ţivé dítě, nebude jí PPM vyplácena 28 týdnů, ale bude zkrácena podle toho, kdy 

skutečně nastoupí na PPM s tím, ţe po uplynutí 22 týdnů od porodu dojde k ukončení 

vyplácení dávky PPM. 

Na délku podpůrčí doby však nemá vliv, pokud den nástupu na PPM byl ţenou 

zvolen v rozmezí počátku osmého a šestého týdne, ale skutečný den porodu nastal dříve 

nebo později.  

Konec podpůrčí doby nastane uplynutím podpůrčí doby podle výše uvedených 

lhůt. Podpůrčí doba ovšem můţe skončit i dříve. Pokud dítěte zemře ještě během 

podpůrčí doby, její konec nastane uplynutím dvou týdnů od úmrtí dítěte, pokud by 

neskončilo dříve podle výše uvedených lhůt. V případě, ţe se narodí mrtvé dítě, trvá 

podpůrčí doba šesti týdnů ode dne porodu.
90

 

Zákonem o nemocenském pojištění je stanovena minimální doba poskytování 

PPM. V § 35 odst. 1 je stanoveno, ţe „žena, která porodila a má nárok na PPM, nesmí 

být podpůrčí doba u PPM kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů 

ode dne porodu“.   
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7.3.  Výše peněžité pomoci v mateřství 

Podle platného právního předpisu je výše PPM stanovena jako 70% 

z redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Při určení 

redukovaného denního vyměřovacího základu se postupuje podle kapitoly 3 „Základní 

pravidla společná pro jednotlivé dávky sociálního zabezpečení ţen během těhotenství a 

mateřství“ mé diplomové práce.  

Na základě kalkulačky pro výpočet mateřské dovolené zveřejněné na stránkách 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
91

 a vzhledem k redukčním hranicím 

stanoveným pro rok 2011 je moţné dosáhnout maximálního redukovaného denního 

vyměřovacího základu ve výši 1 444 Kč. Tento maximální redukovaný denní základ 

orientačně odpovídá hrubé mzdě 75 251 Kč. Pokud bude v tomto roce vyplácena PPM 

po dobu 28 týdnů – tedy 196 kalendářních dnů, její maximální moţná výše je 198 156 

Kč. Tedy i v případě, kdy měsíční mzda činí například 100 000 Kč, bude výše PPM 

stále stejná. V případě vícečetného porodu, kdy PPM náleţí po dobu 37 týdnů – tedy 

259 kalendářních dní, můţe být vyplacena dávka ve výši maximálně 261 849 Kč. 

Pouze pro srovnání je moţné uvést údaje z minulého roku, kdy platily jiné 

hranice a jiná procentní výměra. V období od ledna do května 2010 činila výše PPM 

pouze 60 % denního vyměřovacího základu a redukční hranice byly stanoveny ve 

výších 791 Kč, 1 186 Kč a 2 371 Kč. V takovém případě maximální redukovaný denní 

vyměřovací základ činil 1 305 Kč a maximální výše PPM tedy 153 468 Kč. 

V období od června do prosince roku 2010, sice platily stejné redukční hranice, 

ale došlo ke změně ve výši procentní výměry denního vyměřovacího základu z 60 % na 

70 %. Potom nejvyšší moţný redukovaný denní vyměřovací základ činil 1 384 a bylo 

tak moţné dosáhnout na PPM ve výši maximálně 189 924 Kč. 
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8. Zabezpečení žen v průběhu rodičovské dovolené 

Stejně jako u vztahu mateřská dovolena a PPM i zde je rozdíl mezi rodičovskou 

dovolenou a rodičovským příspěvkem. Podle směrnice Rady ES č. 96/34 EEC, o 

rodičovském volnu představuje právo na rodičovské volno individuální a nepřenosné 

právo kaţdého z rodičů, které umoţňuje, aby o dítě pečovala matka, otec nebo oba 

současně. Stejné právo mají i osoby, které převzaly dítě do své péče.
92

  

Rodičovská dovolená je poskytována zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich 

ţádost a slouţí k prohloubení péče o dítě. Jedná se o dobu, která u matky dítěte 

zpravidla navazuje na mateřskou dovolenou. U otce se rodičovská dovolená poskytuje 

od narození dítěte. Rozsah rodičovské dovolené se odvíjí od ţádosti jednoho z rodičů, 

ovšem nesmí být delší neţ do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
93

 Stejně jako mateřská, 

i rodičovská dovolená představuje důleţitou osobní překáţku v práci. 

Během této doby je oprávněné osobě poskytována dávka ze systému státní 

sociální podpory – rodičovský příspěvek. Jeho úpravu najdeme v zákoně o státní 

sociální podpoře, konkrétně v hlavě páté.  

 

8.1.  Podmínky nároku na rodičovský příspěvek 

Základní podmínkou pro přiznání rodičovského příspěvku je celodenní a řádná 

péče o dítě. Nárok na tuto dávku má rodič, který po celý měsíc osobně pečuje o 

nejmladší dítě v rodině.  

V některých případech by ale bezpodmínečné dodrţení tohoto ustanovení bylo 

velmi tvrdé, a proto zákon o státní sociální podpoře taxativně vyjmenovává případy, 

kdy se má za to, ţe podmínka celodenní a řádné péče po celý měsíc byla splněna, i kdyţ 

se tak ve skutečnosti nestalo. Jedná se o měsíce, ve kterých: 

 se narodilo dítě, 

 byla rodiči po část měsíce vyplácena PPM nebo nemocenské poskytované 

v souvislosti s porodem, 

                                                 
92
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 osoba převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu, 

 dítě dosáhlo 2, 3, 4, 7, 10 nebo 15 let věku, 

 dítě nebo rodič zemřeli, 

 rodič opětovně převzal do péče vlastní dítě, nebo 

 bylo zjištěno, ţe jde o dítě dlouhodobě zdravotně postiţené nebo dlouhodobě 

těţce zdravotně postiţené a tato skutečnost má vliv na nárok na rodičovský 

příspěvek.
94

 

Z výše uvedené zásady celodenní osobní péče o dítě vyplývají omezení týkající 

se návštěvy jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení. Ustanovení § 30b 

odst. 2 zákona o státní sociální podpoře stanoví, ţe:  

 dítě mladší 3 let můţe navštěvovat výše uvedená zařízení maximálně 5 

kalendářních dnů v jednom kalendářním měsíci a to bez ohledu na délku, kterou 

zde stráví. Taková úprava umoţňuje, aby si rodič dítěte zařídil potřebné 

návštěvy lékaře, nebo vyřídil jiné potřebné pochůzky, popřípadě dává rodiči 

moţnost vykonávat v omezeném rozsahu zaměstnání,
95

  

 dítě starší 3 let můţe navštěvovat tato zařízení v rozsahu maximálně 4 hodin 

denně nebo nejvýše 5 kalendářních dní v kalendářním měsíci. Rodič si můţe 

vybrat, zda bude jeho dítě navštěvovat výše uvedená zařízení buď v omezené 

době kaţdý den, nebo po celý den, ale pouze 5 dní v měsíci. Také je moţná 

kombinace těchto variant, ale ne v jednom kalendářním měsíci. 

 

Trochu jiná je úprava u dětí, které pravidelně navštěvují léčebně rehabilitační 

zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postiţené děti 

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

mentálně retardované. U těchto dětí zákon dovoluje navštěvovat taková zařízení:  

 v rozsahu nepřevyšující 4 hodiny denně,  
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13.aktualizované . Olomouc : ANAG, 2010. s. 130. ISBN 978-80-7263-609-9. 



53 

 

 o 2 hodiny déle mohou navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobně 

zařízení děti dlouhodobě zdravotně postiţené nebo dlouhodobě těţce zdravotně 

postiţené,  

 dítě školního věku mohou navštěvovat přípravnou třídu základní školy nebo 

školu poskytující základní nebo střední vzdělání a to bez omezení. 

 

V případě, ţe v některém z kalendářních měsíců dojde k překročení dovolené 

doby, kterou dítě smí strávit v některém k tomu určených zařízeních, nebude v tomto 

měsíci rodiči vyplacen rodičovský příspěvek. Neznamená to ale, ţe dojde k zániku 

nároku na dávku. Pokud v dalším měsíci budou podmínky opět splněny, nárok na 

výplatu rodičovského příspěvku bude bez ţádosti obnoven.  

Osobní a celodenní péči o dítě je moţné zajistit také pomocí jiné zletilé osoby, 

pokud se nejedná o jeden z výše uvedených případů péče o dítě. Je to moţné v případě, 

kdy rodič je výdělečně činný, nebo je ţákem nebo studentem soustavně se připravující 

na budoucí povolání.
96

 

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se podle zákona o státní sociální 

podpoře povaţuje studium na středních a vysokých školách v České republice, kromě 

studia během sluţebního poměru a kromě dálkového, distančního, večerního nebo 

kombinovaného studia na střední škole, je-li v době studia výdělečně činný, pobírá 

podporu v nezaměstnanosti nebo podporu v rekvalifikaci.
97

  

Dále se za soustavnou přípravu povaţuje teoretická a praktická příprava pro 

zaměstnání nebo jinou výdělečná činnost pro osoby se zdravotním postiţením
98

 a 

studium na středních a vysokých školách v zahraničí. Studium na takových školách se 

posuzuje jako příprava na budoucí povolání, pokud je postaveno na roveň studia na 

středních nebo vysokých školách v České republice na základě rozhodnutí Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy.  
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Pokud je dítě nebo rodič ze zdravotních důvodů umístěno v ústavní péči 

zdravotnického zařízení po dobu delší jak 3 měsíce, počínaje 4. kalendářním měsícem 

rodičovský příspěvek rodiči nenáleţí.
99

 Do doby 3 měsíců se nezapočítává doba, kdy je 

rodič pobírající rodičovský příspěvek ve zdravotnickém zařízení spolu se svým váţně 

onemocněným dítětem a vykonává tak celodenní osobní a řádnou péči. 

 

8.2.  Délka a výše poskytování rodičovského příspěvku 

Po splnění stanovených podmínek si rodiče můţou vybrat délku a od ní 

odvozenou výši rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek můţe být 

poskytován ve zvýšené výměře do 2 let věku dítěte (tzv. rychlejší čerpání), 

v základní výměře do 3 let věku dítěte (tzv. klasické čerpání) a ve sníţené výměře 

do 4 let věku dítěte (tzv. pomalejší čerpání).  

V případě dlouhodobě zdravotně postiţeného nebo dlouhodobě těţce 

zdravotně postiţeného dítěte je rodičovský příspěvek poskytován v základní výměře 

do 7 let a dále do 15 let v niţší výměře. Poté, co si rodiče vyberou jednu z těchto 

variant, není moţné ji uţ měnit. 

 

8.2.1. Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku 

O rychlejší čerpání je moţné poţádat, pokud rodiči vznikl nárok na PPM 

nejméně ve výši 380 Kč za kalendářní den. Podmínka pobírání PPM je splněna, i pokud 

rodič PPM v poţadované výši pobíral pouze jeden den.
100

   

To je důleţité především kvůli několika novelám zákona o nemocenském 

pojištění,
101

 které měnily výši denního vyměřovacího základu. Nejprve byla stanovena 

výše PPM do konce roku 2009 za kalendářní den 70% z denního vyměřovacího 

základu. S účinností od 1. 1. 2010 došlo ke sníţení výše denního vyměřovacího základu 

na 60%, ale od 1. 6 2010 došlo další novelou k návratu na původní výši 70%. Jak jsem 
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jiţ uvedla v předešlých kapitolách, s účinností od 1. 1. 2011 navíc došlo ke zvýšení 

redukčních hranic. 

S ohledem na tyto okolnosti, kdy během poměrně krátké doby došlo několikrát 

ke změně právního stavu, podle kterého se určovala výše PPM, docházelo k situacím, 

kdy do konce roku 2010 pobírala matka nebo jiná oprávněná osoba PPM ve výši 370 

Kč, ale od počátku roku 2011 došlo k navýšení PPM na 380 Kč. I v takovém případě 

můţe rodič poţádat o rychlejší čerpání rodičovského příspěvku. 

 

Obecně platí, ţe o dávku státní sociální podpory je moţné poţádat nejdříve 60 

dnů přede dnem, od kterého oprávněná osoba o dávku ţádá. Vztaţeno na rodičovský 

příspěvek to znamená, ţe rodič můţe o rodičovský příspěvek poţádat nejdříve 60 dnů 

přede dnem, kdy byly splněny podmínky nároku na tuto dávku a bylo moţné o dávku 

k tomuto datu poţádat.
102

 

Rodič musí o rychlejší čerpání poţádat nejpozději do konce druhého 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němţ dítě dosáhlo 22 

týdnů ţivota, v případě 2 nebo více dětí 31 týdnů ţivota.  

 

Pokud rodič splní výše uvedenou podmínku týkající se výše PPM a provede 

volbu v rozhodném období k tomu určeném, bude pobírat rodičovský příspěvek po dobu 

2 let ve výši 11 400 Kč. 

 

8.2.2. Klasické čerpání rodičovského příspěvku 

Na klasické čerpání rodičovského příspěvku má nárok rodič, kterému vznikl 

nárok na pobírání PPM nebo nemocenského pobíraného v souvislosti s porodem. Na 

rozdíl od rychlejšího čerpání se v tomto případě nezkoumá, v jaké výši byla pobírána 

PPM.  
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 BŘESKÁ, N.; BURDOVÁ, E.; VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady k 1.6.2010. 
13.aktualizované . Olomouc : ANAG, 2010. Část třetí - dávky, s. 119. ISBN 978-80-7263-609-9. 
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Také v případě, ţe rodič nesplní podmínky pro čerpání rychlejší čerpání 

rodičovského příspěvku, bude mu po dobu 9 měsíců vyplácen rodičovský příspěvek 

v klasické výměře. Do konce kalendářního měsíce, v němţ dítě dosáhne 9. měsíce 

ţivota, má rodič moţnost provést volbu dalšího čerpání rodičovského příspěvku. Pokud 

se rozhodne pro moţnost pokračovat v tomto klasickém čerpání rodičovského 

příspěvku, bude mu po dobu celkem 36 měsíců poskytován rodičovský příspěvek ve 

výši 7 600 Kč měsíčně. 

Klasické čerpání, stejně jako zrychlené bude vypláceno aţ po době, kdy skončí 

pobírání PPM. 

 

8.2.3. Pomalejší čerpání rodičovského příspěvku 

Pokud rodiči nevznikl nárok nebo si nevybral čerpání rodičovského příspěvku 

v jedné z výše uvedených forem, bude mu poskytován rodičovský příspěvek v tzv. 

v pomalejší formě. Během prvních 9 měsíců věku dítěte bude rodič pobírat rodičovský 

příspěvek v základní výměře, tedy ve výši 7 600 Kč a od měsíce následujícím po 

měsíci, ve kterém dítě dovršilo 9. měsíc aţ do 4 let věku dítěte ve výši 3 800 Kč. 

Na rozdíl od předešlých forem čerpání rodičovského příspěvku, zde nezáleţí na 

tom, zda vznikl nárok na některou z dávek nemocenského pojištění, dokonce není 

vyţadováno, aby rodič provedl volbu tohoto způsobu čerpání rodičovského příspěvku. 

Stačí, aby rodič podal ţádost o rodičovský příspěvek na předepsaném formuláři. 

Vzhledem k tomu, ţe tato dávka je poskytována i v případě, kdy nevznikl nárok na 

PPM, její poskytování počíná jiţ po porodu. 

 

8.2.4. Čerpání rodičovského příspěvku v případě dlouhodobě zdravotně 

postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte 

Zvláštní úprava čerpání rodičovského příspěvku je zákonem stanovena v případě 

dlouhodobě zdravotně postiţeného nebo dlouhodobě těţce zdravotně postiţeného 

dítěte.
103

 V takovém případě náleţí rodičovský příspěvek aţ do 7 let věku dítěte 
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 § 30 odst. 1 písm. e) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění 
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v základní výměře, tedy ve výši 7 600 Kč, přičemţ nezáleţí na tom, jakou volbu rodič 

provedl a v jaké výši pobíral rodič rodičovský příspěvek před tím, neţ došlo 

k posouzení zdravotního stavu dítěte.  

Jedinou výjimkou je případ, kdy rodiči vznikl nárok na pobírání rodičovského 

příspěvku ve výši 11 400 Kč. V takovém případě bude rodičovský příspěvek 

poskytován nejprve v této zvýšené výměře a teprve po uplynutí 2 let mu bude příslušet 

rodičovský příspěvek v základní výměře aţ do 7 let věku dítěte. 

 

Po dosaţení 7 let věku takového dítěte má rodič nárok na rodičovský příspěvek 

v niţší výměře, která činí 3000 Kč do 15 let věku dítěte. Taková právní úprava ovšem 

platí teprve od počátku roku 2010. V průběhu roku 2009 bylo další pobírání 

rodičovského příspěvku omezeno jen do 10 let věku dítěte. Navíc zde byla podmínka, 

ţe dítěti v tomto období nesmí náleţet příspěvek na péči podle § 7 a násl. zákona o 

sociálních sluţbách.
104

 

 

8.2.5. Souběh více dávek  

Nárok na rodičovský příspěvek zakládá vţdy nejmladší dítě. V případě 

vícečetného porodu bude jedno z takových dětí povaţováno za dítě zakládající nárok na 

rodičovský příspěvek. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy jiné neţ nejmladší 

dítě je dlouhodobě zdravotně postiţené, nebo dlouhodobě těţce zdravotně postiţené. 

V tomto případě je podle zákona o státní sociální podpoře přiznán rodičovský příspěvek 

v základní výměře, i pokud by jinak náleţel rodičovský příspěvek na nejmladší dítě ve 

sníţené výměře, nebo by jiţ nenáleţel vůbec.
105

 

 

Zákon o státní sociální podpoře také předchází tomu, aby byl jedné rodině 

poskytován rodičovský příspěvek ve stejném období jako PPM. K tomu by mohlo dojít, 
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 Česko. Zákon č. 108 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In Sbírka zákonů České republiky. 
2006, částka 37, s. 1257-1289. Dostupné také z WWW: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb037-06.pdf ISSN 1211-1244. 
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 § 30 odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb037-06.pdf
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pokud ţena bude po dobu mateřské dovolené pobírat PPM a otec nastoupí na základě 

ustanovení zákoníku práce
106

 na rodičovskou dovolenou a bude pobírat rodičovský 

příspěvek.  

Podle komentáře k zákonu o státní sociální podpoře
107

 by tak došlo k porušení 

jednoho z hlavních principů státní sociální podpory, podle kterého má v rodině přednost 

poskytování dávek nemocenského pojištění před dávkami poskytovanými ze stejného 

důvodu. Navíc jedné rodině nelze poskytovat více stejných a obdobných dávek 

slouţících ke stejnému účelu.  

V takovém případě bude rodičovský příspěvek vyplacen pouze, je-li vyšší neţ 

PPM nebo jiná dávka nemocenského pojištění a to ve výši rozdílu.
108

 

 

8.3.  Žádost o rodičovský příspěvek 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, řízení o přiznání dávky se zahajuje na ţádost. Tato 

ţádost musí být písemná a podána oprávněnou osobou na tiskopise, který je předepsán 

Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

Ţádost musím obsahovat obecné náleţitosti, kterými jsou jméno, příjmení, místo 

trvalého pobytu ţadatele a osob, které jsou spolu s ním posuzované a jejich rodná čísla. 

Dále taková ţádost musí obsahovat souhlas oprávněné osoby a spolu s ní posuzovaných 

osob k tomu, aby státní orgány a jiné právnické nebo fyzické osoby sdělovali informace 

týkající se výše příjmů a zdravotního stavu, skutečnosti prokazující nezaopatřenost 

dítěte a další nezbytné údaje potřebné k posouzení.  

Těmito dalšími údaji pro potřeby přiznání dávky rodičovského příspěvku 

v určité výši je především doklad o době pobírání PPM nebo nemocenského 

poskytovaného v souvislosti s porodem a o jejich výši. Dále se jedná o uvedení jména, 

příjemní, rodného čísla, místa pobytu nejmladšího ze všech dětí v rodině, které 

zakládají, nebo by mohly zakládat nárok na rodičovský příspěvek a dalších osob, které 

tvoří rodinu. 
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 § 195 až 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
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 BŘESKÁ, N.; BURDOVÁ, E.; VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady k 1.6.2010. 
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 § 30b odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. 
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Na základě ustanovení, které připouští, aby dítě navštěvovalo po určitou dobu 

jesle, mateřskou školu, nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku,
109

 je potřeba 

doloţit potvrzení o délce pobytu v takovém zařízení. 

Někdy můţe být součástí ţádosti o přiznání rodičovského příspěvku také přímo 

samotná volba konkrétní formy čerpání rodičovského příspěvku. Tato náleţitost ale není 

podmínkou ţádosti. 
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 § 30b odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. 
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Závěr 

Na závěr této diplomové práce se pokusím shrnout některé poznatky a porovnat 

je například se starší právní úpravou, nebo s úpravou v zahraničí. Také se zde pokusím 

nastínit některé návrhy, které by podle mě byly vhodné. 

Mým cílem bylo rozebrat platnou právní úpravu hmotného zabezpečení ţen 

během těhotenství a mateřství. Jedná se o ţivotní období, které je pro ţeny a jejich 

rodiny velmi důleţité. Těhotenství a mateřství znamenají zásah do rozpočtu takové 

rodiny. Ţena, popřípadě muţ, který se bude o dítě starat, nebude po nějakou dobu 

dosahovat takových příjmů, jako dříve.  

Také to je jeden z důvodů nového trendu, kdy prvorodičky jsou stále starší. 

Z hlediska zabezpečení rodiny je určitě správně počkat s plánováním rodiny aţ do doby 

určitého hmotného zabezpečení, ale na druhou stranu jsou tu i značná zdravotní rizika 

jak pro matku, tak pro dítě. Z těchto důvodů je zapotřebí nastavit podmínky hmotného 

zabezpečení v této oblasti tak, aby bylo moţné skloubit jak výchovu dítěte, tak kariéru a 

hlavně finanční zabezpečení celé rodiny. 

 

Pokud se týká vyrovnávacího příspěvku v těhotenství, je podle mě určitě 

správné, ţe se klade důraz na ochranu zdraví nejen nenarozeného dítěte, ale také 

samotné ţeny před a po porodu, a to ještě dalších devět měsíců. Vyrovnání dosahované 

mzdy (popř. platu) a mzdy (popř. platu), na který dosahuje ţena po převedení na jinou 

práci je podle mě vhodným opatřením. Ţena se tak nemusí bát menšího příjmu a navíc 

je chráněno i její zdraví. Kdyby to tak nebylo, myslím si, ţe mnoho ţen by byly proti 

převedení a to by ohroţovalo jak je samotné, tak jejich dítě.  

Vyrovnávací příspěvek můţeme nalézt také například ve Švédsku, kde je ţenám, 

které jsou převedeny na jinou práci vypláceno 80% z příjmu po dobu maximálně 50 dní 

během 60 dní před porodem. 

 



61 

 

U dávky porodného si uţ tak jistá jeho správností nejsem. Myslím si, ţe dávka 

jako taková je určitě správná, ale nesouhlasím s jeho poskytováním pouze při prvním 

porodu a pouze velmi chudým rodinám. Pokud si vezmeme modelový příklad rodiny, 

kterou tvoří muţ a ţena, jejich příjem musí být menší neţ 13 152 Kč.
110

  

Jak jsem jiţ uvedla v kapitole 6 „Porod a s ním související dávka státní sociální 

podpory – porodné“, tato změna byla provedena v rámci tzv. úsporných opatření na 

konci roku 2010. Tímto krokem se totiţ bezesporu ušetří, protoţe tato dávky vzhledem 

k výši rozhodného příjmu bude vyplácena pouze velmi omezeně. Na druhou stranu 

pořízení všech nových věcí pro novorozené dítě představuje vysoký jednorázový zásah 

do rodinného rozpočtu.  

Podle mého názoru by se situace mohla vyřešit dvěma způsoby. Prvním z nich je 

vyplácet porodné alespoň při prvním porodu kaţdé ţeně. Tím se zamezí zneuţívání této 

dávky účelným pořizováním si dalších dětí. Druhou moţností je několikanásobné 

zvýšení hranice rozhodného příjmu a vyplácení porodného také pouze na první 

narozené dítě. Podle mého názoru, i pokud rodina bude dosahovat dvakrát takového 

příjmu, který je nyní stanoven jako rozhodný, tedy 26 304 Kč, můţe být pořízení 

výbavy pro první dítě velmi problémovým.  

Na druhou stranu chápu, ţe právo sociálního zabezpečení je vystavěno na 

principu solidarity mezi chudými a majetnými a mezi bezdětnými a rodinami s dětmi. 

Podle mého názoru ale taková právní úprava povede k tomu, ţe rodiny budou stále 

oddalovat pořizování si dětí, a poměr osob pobírajících starobní důchod a osob 

v ekonomicky aktivním věku stále poroste.  

Podobně jako u nás je dávka porodného vyplácena také ve Velké Británii a 

Německu. Ve Velké Británii má na porodné ve výši £500 nárok pouze rodina s nízkými 

příjmy. V Německu je vypláceno porodné ve výši 77 EUR pro ţeny, které nemají nárok 

na peněţitou pomoc v mateřství.    
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 K tomuto číslu jsem se dostala součtem životních minim jednotlivých osob – tedy 2 880 Kč a 2 600 Kč 
podle tabulky uvedené na str. 35. Výsledek jsem vynásobila koeficientem 2,4 podle zákona o státní 
sociální podpory v § 44. 
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U PPM oceňuji především více moţností,
111

 jak se otec můţe podílet na péči o 

dítě a to jiţ od sedmého týdne věku dítěte. Jedná se o institut písemné dohody mezi ním 

a matkou dítěte. V tomto kroku vidím posun vpřed a snahu o zrovnoprávnění obou 

rodičů. Nyní je plně na dohodě mezi nimi, kdo bude na mateřské dovolené a pobírat 

PPM a kdo bude nadále vykonávat své zaměstnání, podle toho, jak je to pro ně 

finančně, ale i jinak výhodné.  

V některých státech (například Velká Británie, Švédsko, nebo Německo) 

existuje také další moţnosti, jak se otec zapojuje do péče o dítě. Existuje zde tzv. 

otcovská dovolená, coţ je volno v různé délce, které si můţe otec vybrat v souvislosti 

s narozením dítěte.  

Jak jsem uvedla v kapitole 7 „Zabezpečení ţen po dobu mateřské dovolené“, 

výše PPM v posledních letech vrostla a to jednak díky vyšším redukčním hranicím, ale 

také díky vyšší procentní výměře. 

I kdyţ jsou stanoveny určité podmínky, které musí oprávněná osoba splňovat, 

v případě, ţe tyto podmínky nesplní, nezůstane nezaopatřena. V takovém případě jí 

bude vyplácen místo PPM hned od porodu rodičovský příspěvek. Nebude si ovšem 

moci vybrat po jakou dobu a v jaké výši ho bude pobírat, ale automaticky spadá do tzv. 

pomalejšího čerpání rodičovského příspěvku do 4 let věku dítěte. 

 

Pokud se týká rodičovské dovolené a v té souvislosti vypláceného rodičovského 

příspěvku povaţuji moţnost výběru mezi jednotlivými variantami jako plně postačující. 

I ta oprávněná osoba, která nemůţe výběr provést, nezůstane nezajištěna a bude jí 

náleţet alespoň rodičovský příspěvek nejprve v základní a po devíti měsících ve sníţené 

výměře. Pokud se jedná o to, která varianta je nejvýhodnější, domnívám se, ţe je to 

pravděpodobně varianta klasického čerpání rodičovského příspěvku.
112
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 Na rozdíl od zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, kde taková možnost 
dána nebyla. 
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 Můj závěr vyplývá především z informací Ministerstva práce a sociálních věcí uvedených na www: 
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp. 
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Pouze pro srovnání, rodičovskou dovolenou ve Velké Británii si můţe rodič 

vybrat pouze v délce 26 týdnů, a to bez jakékoli dávky vyplácené během této dovolené. 

Naopak ve Švédsku je poskytována rodičovská dovolená v délce 480 dní s moţností, 

aby tuto dovolenou čerpali oba rodiče dohromady.
113

 Během této doby je vyplácen 

rodičovský příspěvek ve výši 80% příjmu po dobu prvních 390 dní a po zbytek doby ve 

výši 60 SEK/den. Ve Francii je pak vyplácen rodičovský příspěvek po dobu rodičovské 

dovolené (3 roky) ve výši 501 EUR (pokud rodič nepracuje), nebo 399 EUR (v případě 

částečného úvazku).
114

 

 

Myslím si, ţe ţeny jsou v souvislosti s těhotenstvím, porodem a mateřstvím v 

České republice víceméně dobře hmotně zabezpečeny, a to i přes některé nedostatky, 

které jsem uvedla v předešlých odstavcích. Ty ale pramení z nutnosti sníţit zadluţení 

našeho státu, a proto si myslím, ţe jsou pochopitelné.  

                                                 
113

 V tom případě se délka rodičovské dovolené snižuje na polovinu. 
114

 Použité údaje jsou z přednášek z předmětu vyučovaným na Právnické fakultě UK Rodinná politika 
PhDr. Gabriely Munkové CSc. v akademickém roce 2010/2011. 
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Abstrakt v českém jazyce 

Diplomová práce Zabezpečení ţen 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 

důleţité 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, neţ jak 

bylo zpracováváno dříve. Při popisování jednotlivých dávek jsem postupovala 

z chronologického pohledu, to znamená, ţe 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, ţe 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, přičemţ poslední má 

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

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 důleţitých dokumentech, které zde byly přijaty. V 

druhé podkapitole se zmiňuji také o Radě Evropy a Evropské sociální chartě. 
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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 jiţ 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, přičemţ první obsahuje obecné 

informace o dávkách vyplácených na základě zákona o nemocenském pojištění.  

Tato podkapitola je členěna na 5 částí, přičemţ 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 jiţ vázány právě na jedno určité období související 

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

těhotenství. Tato kapitola je členěna na dvě podkapitoly, přičemţ kaţdá 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 peněţité 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, přičemţ první obsahuje informace o porodném a druhá se 
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věnuje rozhodnutí Ústavního soudu ČR souvisejícím s výše uvedenými změnami 

koncepce této dávky. 

Sedmá kapitole je zaměřena na zabezpečení ţen během mateřské dovolené. 

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

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

podkapitoly, tento pojem bývá často zaměňován s pojmem peněţitá pomoc v mateřství. 

V souvislosti s obdobím mateřské dovolené se tedy znovu zabývám peněţitou pomocí 

v mateřství, tentokrát z pohledu délky podpůrčí doby a výše poskytované dávky. 

Poslední, osmá kapitola je zaměřena na zabezpečení ţen 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, přičemţ jsou zde čtyři moţnosti, čemuţ odpovídají čtyři části 

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

rodičovský příspěvek a jejích náleţitostech. 

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

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

přičemţ podle mého názoru je nejobtíţnější dosáhnout na dávku porodného. Nárok na 

ní má pouze omezený okruh lidí, coţ podle mého názoru není nejlepší řešení. Hlavním 

cílem mojí práce bylo popsat zabezpečení ţen, popřípadě jiných oprávněných osob, 

během těhotenství a mateřství podle toho, kdy a na co mají nárok a poukázat tak na 

peněţité aspekty této problematiky, které ne vţdy jsou podle mého názoru spravedlivé. 
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Abstract 

The thesis the Welfare of women during pregnancy and maternity deals with 

benefits which are connected with pregnancy, childbirth and maternity. The payment is 

based on more laws, especially act of on sickness insurance and act of state social 

support. I also didn’t forget to mention some important international organisations, 

which affect in the area of social security and also the modification of security within 

European Union. 

I tried to treat my theme in different way, unlike it had been treated before.  I 

proceed chronologically during description of individual benefits, this mean that I 

started with Compensatory benefit in pregnancy and maternity and I finished with 

parental allowance. This also corresponds with the structure of my thesis. I chose this 

method, because in my opinion this way of treating of the problem becomes more 

understandable. 

The thesis consists of introduction, eight chapters and the conclusion. In the 

introduction I mentioned reasons why I have chosen the theme and basic information 

concerning the social security law in Czech Republic. 

The first chapter is about progress of Social security law, especially in the area 

of present-day Czech Republic. The first chapter is divided into the 3 subchapters and 

the last one is also divided into another three sections. On the beginning of the chapter I 

mentioned the Ancient times, where is possible to recognise the dawn of some law 

social security institutions. Obviously the most of the benefits had their beginning in the 

Middle-Ages and were developed in the Modern Age, especially in 17
th

 and 18
th

 

century. The chapter is finished by an analysis of legislation of social security law in 

respect of the theme of my thesis during 20
th

 and 21
st
 century. 

The second chapter deals with important international organisations which affect 

in the area of social security. The first subchapter, is divided in the 3 sections, contains 

general information about the UN, specialized agencies working with UN and some 

important documents, which were approved there. In the second subchapter I also 

mentioned the Council of Europe and The European social charter. 
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In the third chapter I am interested in the relationship between Czech legislation 

of social security and modification of European Union. In the sphere of social security it 

is not about to substitute national modifications for the European ones, but it is about 

coordination of decrees and it´s personal and eternity scope  and also general principles 

of coordination. 

The forth chapter already pays attention to valid law. Due to the fragmentation 

into a few laws I decided to write only basic explanation which refers to all benefits. 

The chapter is divided into the two subchapters and the first one contains general 

information about benefits, which are paid in accord with the Act on Sickness 

Insurance. 

The subchapter is divided into the five sections, in the process the first one 

contain information about sickness insurance of employees, the next one about 

insurance of contractual and foreign employees, the third one, other way round, is about 

who is not included in sickness insurance, last but one is about insurance of self-

employed and finally the last part contains information about general conditions of right 

to get benefits by law of sickness insurance. 

The second subchapter refers to benefits which are paid by the Act on State 

Social Support and is divided into the two parts. The fist one contains the list of 

authorized persons and in the second part I analysed a notion of the decisive income. 

The next chapters are concerned with exactly one certain period of pregnancy 

and maternity. The fifth chapter is about welfare of women during pregnancy. The 

chapter is divided into the two subchapters and each of them deals with one specific 

benefit. The first subchapter concerns Compensatory benefit in pregnancy and maternity 

and is divided into the two sections and both of them illustrate information about 

beginning of claim to get benefit and how high it is going to be. The second subchapter 

deals with Maternity benefit and it is divided into the two parts again, in which is 

referred about circle of authorised persons and conditions which must these persons 

meet.  

The chapter number six is focused on a very short period, the childbirth. In case 

of the childbirth the benefit is only one – Birth grant. During a short period a few 
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changes with this benefit which are mentioned in this chapter has happened. The 

chapter is also divided into the two subchapters. The first one contains information 

about Birth grant and the second one illustrates a decision of the Constitutional Court of 

CR which is related with higher mentioned concept of the benefit. 

The seventh chapter is concentrated on a security of women during maternity 

leave. Although this is not the theme of my thesis, I decided to put a short explanation 

of a term of maternity leave because how I mentioned on the beginning of the second 

subchapter, this term is confused with the term of the Maternity benefit. In case of the 

Maternity leave I again explore the Maternity benefit and in this time from the point of 

view of the support period and the amount of offered benefit. 

The last chapter, the eight one, documents the welfare of women during parental 

leave. As I did in the previous chapter, so here I wrote a short explanation of this term. 

In the first subchapter I mentioned the conditions to achieve the benefit. The second 

subchapter I focused on the length and from it derivative amount of parental allowance, 

whereas there are four possibilities and the four sections of this subchapters correspond 

with these possibilities. The last one and the final subchapter of whole thesis, deal with 

requests for parental support and it´s requirements.  

In the conclusion I made a summarisation of specific law legislation. I also tried 

to evaluate single benefits and their availability and also their adequacy. In my opinion 

the most difficult thing is to reach the birth grant. The claim to get this benefit has only 

small circle of people, which is not the best solution from my point of view. The main 

aim of my thesis was to describe welfare of women or eventually security of another 

authorized persons, during pregnancy and maternity, considering when and for what 

they are entitled to benefit and point out on financial aspect of this issue, which are not, 

in my opinion, always fair. 
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