
Zabezpečení rodin s dětmi

Ve své diplomové práci jsem se zabýval zabezpečením rodin s nezaopatřenými dětmi, 

protože se jedná o téma, které je aktuální v každé části lidského života, a to již od jeho 

početí. Cílem bylo podat přehled o základních institutech zajišťující zabezpečení těchto 

rodin v současnosti s výhledem do nejbližší budoucnosti. Nezaměřil jsem se však pouze 

na oblast sociálního zabezpečení jako takovou, ale snažil jsem se podat přehled i               

o nejdůležitějších institutech jiných právních odvětví, ve kterých shledávám prvky

sociálního zabezpečení buď ve formě materiálního zabezpečení, anebo v jiné formě 

ochrany osob pečujících o nezaopatřené děti, spočívajících např. v jejich zvýhodnění 

oproti osobám, které o nezaopatřené děti nepečují.

První kapitola pojednává o zabezpečení rodin, které očekávají narození potomka a 

v následném období po jeho narození. Zabezpečení rodiny v tomto období vychází 

zejména z právní úpravy nemocenského pojištění, ze které jsem také čerpal.

Druhá kapitola popisuje okruh dávek státní sociální podpory, na které má rodina 

v období po narození dítěte nárok. Základem pro tuto kapitolu shledávám v zákoně           

o státní sociální podpoře.

Ve třetí kapitole představuji okruh dávek hmotné nouze a koncepci životního minima. 

Zde jsem vycházel především ze zákona o hmotné nouzi a ze zákona o životním a 

existenčním minimu.

Čtvrtá kapitola je zaměřena na zabezpečení rodin v případě pěstounské péče. Podávám 

zde přehled o jednotlivých dávkách pěstounské péče a o zabezpečení ze strany státu vůči 

obcím. Základní úpravou pro tuto oblast je zákon o sociálně-právní ochraně dětí, část pátá.

V páté kapitole jsem se zaměřil na jiný typ zabezpečení rodin, a to na ochranu 

zaměstnaných osob pečující o nezaopatřené děti, spočívající zejména v nárocích vůči 

jejich zaměstnavateli, a dále v ochraně před zátěží systému v případě vedení v evidenci 

uchazečů o zaměstnání. Základ tvoří zákon o zaměstnanosti a Zákoník práce.

V šesté kapitole je nastíněna ochrana nezaopatřených dětí a osob o ně pečující             

v systému všeobecného zdravotního pojištění, zejména pojistného a regulačních poplatků                

ve zdravotnictví.



V sedmé kapitole jsem popsal daňová zvýhodnění rodin s nezaopatřenými dětmi, která 

jsou v současné době účinná. Základní ustanovení jsem čerpal ze zákona o daních 

z přímů.

V osmé kapitole jsem podal přehled o zabezpečení rodiny v případě ztráty osoby,      

na kterou je jiná osoba odkázána výživou. Pojednávám zde o sirotčích a vdovských

důchodech. Záladní úpravou je zde zákon o důchodovém pojištění. Zde se zaměřuji        

na případy týkající se osoby, která nadále po smrti manžela pečuje o nezaopatřené děti, a      

o osoby  nezaopatřených dětí.

V deváté kapitole se vyjadřuji, k připravované legislativě z oblastí, kde shledávám 

prvky zabezpečení rodin s nezaopatřenými dětmi. Zabývám se pouze těmi oblastmi,        

ve kterých by se měly v nejbližší době změny v zabezpečení projevit.

V závěru jsem pak shrnul jednotlivé kapitoly a pokusil se zhodnotit jednotlivé druhy

zabezpečení, následně také prezentovat svůj názor na danou tematiku, ke kterému jsem 

dospěl v průběhu studia a psaní diplomové práce. 
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