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Abstrakt 
 
Tato diplomová práce se zabývá systémem dávek státní sociální podpory. 

Analyzuje vývoj těchto dávek od začátku světové ekonomické krize až do 

současnosti. Mezi mnou analyzované dávky státní sociální podpory patří 

porodné, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, 

pohřebné a již zrušený sociální příplatek. Práce porovnává dávky před 

světovou ekonomickou krizí s vývojem během krize a současné legislativní 

nastavení dávek. Cílem práce je potvrdit vliv světové ekonomické krize na 

zpřísnění těchto dávek. Od roku 2008 se výrazně zpřísňují dávky státní sociální 

podpory v naší republice. Zpřísňování dávek dopadá na rodiny s dětmi, kterým 

jsou primárně určeny dávky státní sociální podpory. Ubývá tedy dávek, které 

jsou určeny pro rodiny s dětmi? Stát se v rámci úsporných opatření snaží 

snižovat své náklady na veřejné výdaje, zpřísňuje podmínky nároku na dávky. 

Ve své práci zkoumám také dopad zpřísnění dávek státní sociální podpory na 

systém pomoci v hmotné nouzi. Snižují se tedy výdaje státního rozpočtu, či se 

jen přelévají do jiného systému sociálního zabezpečení? Proto tato diplomová 

práce porovnává vývoj výdajů státního rozpočtu na dávky státní sociální 

podpory a dávky systému pomoci v hmotné nouzi od roku 2007 do roku 2013.  

 
Abstract 
 
This thesis deals with the system of state social support. It analyzes the 

development of these benefits since the beginning of the global economic crisis 

to the present. I analyzed birth grant, child allowance, parental allowance, 

housing allowance and funeral grant. I analyzed social supplement too, but it 



has been canceled. The thesis compares the benefits before the global 

economic crisis with the development of the crisis and the current legislative 

setting benefits. The aim is to confirm the impact of the global economic crisis 

to strengthen those benefits. Since 2008 welfare benefits are toughen in our 

country. Toughen up benefits impacts families with children whom are 

primarily set these benefits. Thus decreasing doses that are designed for 

families with children? State makes austerity. It reduces expenditures of the 

state budget. In my thesis I examine the impact of the tightening of state social 

support system of assistance in material need. Therefore reduce the 

expenditures of the state budget, or just spilling over into another social 

security? Accordingly, this thesis compares the development of state budget 

expenditures on social benefits and the benefits of the assistance in material 

need, from 2007 to 2013. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného 
tématu 
 

Ve své diplomové práci se chci zaměřit na změnu v oblasti dávek státní 

sociální podpory rodin s dětmi po globální ekonomické krizi. Chtěla bych 

porovnat dávky pro rodiny s dětmi před ekonomickou krizí se změnami po 

krizi.  

Je prokazatelné, že se řada dávek vlivem ekonomické krize snížila, 

zpřísnil se nárok, či se úplně zrušily. Například: Od začátku roku 2011 se 

zpřísnil nárok na porodné. Sociální příplatek byl nejprve odebrán zdravým 

dětem a od roku 2012 byl zrušen úplně. (MPSV 2010)  

Pokud dávky ze systému státní sociální podpory nedostačují k uhrazení 

základních potřeb, mají rodiny nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi, ke 

kterým patří příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. V mimořádných 

situacích jako jsou např. živelné katastrofy, mají rodiny nárok na dávky 

mimořádné okamžité pomoci.  
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2. Teoretická východiska 
 

Ve své písemné práci se budu opírat o tři teoretická východiska, které mi 

pomohou ukotvit téma a pochopit problematiku pojící se se snižováním 

sociálních dávek pro rodiny s dětmi v důsledku ekonomické krize.  Tyto tři 

teorie zkoumají chování sociálního státu k občanům.  

Při psaní diplomové práce použiji teorii sociálního státu. Dle Martina 

Potůčka je sociální stát ten stát, v němž se v zákonech, ve vědomí a postojích 

lidí, v aktivitách institucí a v praktické politice prosazuje myšlenka, že sociální 

podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou jen věcí jedinců či rodin, ale také věcí 

veřejnou. Ke vzniku těchto států vedly ekonomické, politické a kulturní 

podmínky. Přispěly k tomu také okolnosti jako je oslabování klasických 

podpůrných funkcí rodiny apod. Odborná literatura nabízí mnoho typologií 

těchto tzv. welfare state. Podle Esping-Andersena se dělí na státy liberální, 

konzervativní nebo sociálně demokratické. (POTŮČEK 1995)   

Miloš Večeřa tvrdí, že základem sociálních států je sociální občanství. 

Hlavní podstatou je rovnost a spravedlnost. Otázka rovnosti a sociální 

spravedlnosti je zvlášť citlivá v bývalých komunistických zemích. Samotné 

odstraňování zdrojů socioekonomických rozdílů ve společnosti je dlouhodobý 

proces řešený různými opatřeními, redistribucemi, sociálními dávkami apod. 

(VEČEŘA 1995) 

Druhou teorií, která rozvíjí problematiku sociálního státu blíže k mému 

tématu je Teorie sociálního státu v době snižování nákladů (Welfare State in 

the Age of Retrenchment). Hlavní myšlenkou této teorie je upouštění od 

vysokých nákladů, které zatěžují státní rozpočet a ekonomiku státu. (Pedersen 

2008) 

 Třetí teorie, ze které budu vycházet je konkrétně zaměřena na snižování 

nákladů sociálního státu v důsledku ekonomické krize. Teorie se v českém 

překladu nazývá teorií strohosti, v originále Austerity. (Hamel 2007) 

 



3. Cíle diplomové práce 
 

Cílem mé diplomové práce bude zjistit dopady ekonomické krize na systém 

státní sociální podpory. Popsat a porozumět ekonomické krizi v České 

republice v kontextu světové ekonomické krize. Zjistit, jaký byl vývoj dávek 

státní sociální podpory v České republice před ekonomickou krizí 

s následujícími roky po krizi až do současnosti. 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  

Zásadní otázky, na které bych chtěla najít ve své práci odpověď, jsou: 
 

1. Jaký vliv měla ekonomická krize na vývoj systému státní sociální 

podpory? 

 

2. Ubývá dávek pro rodiny s dětmi v důsledku zpřísňujících se nároků na 

dávky? 

 

3. Jak se změnily výdaje na dávky státní sociální podpory po ekonomické 

krizi? 

 

4. Jaký má dopad zpřísnění dávek státní sociální podpory na pobírání 

dávek pomoci v hmotné nouzi?  

 

5. Metody a prameny 
 

Jako metody své práce použiji analýzu sekundárních dat a 

institucionální analýzu právních norem. Práci chci podpořit kvantitativním 

výzkumem, jak z primárních i sekundárních zdrojů. (Vyplacené dávky státní 

sociální podpory v České republice, Peněžité dávky nemocenského pojištění v 

Kč podle jednotlivých druhů dávek, apod.) 

V praktické práci provedu rozhovory s úředníky zajišťujících dávky 

státní sociální podpory (MPSV nebo ÚP – podle místa výkonu praxe). Budu 



problematiku zkoumat na základě kvalitativního výzkumu. Postupovat budu od 

návrhu projektu přes sběr dat k analýze a sepsání výzkumné zprávy. 

(ŠVAŘÍČEK, ŠEĎOVÁ 2007) 

 

6. Předpokládaná struktura diplomové práce 
 
 
1) Úvod 

 Představení problému, odůvodnění výběru tématu a aktuálnosti 

2) Teoretická východiska 

Vymezení tématu, definice, teoretické koncepce 

3) Metody 

Analýza dokumentu, analýza sekundárních dat, institucionální analýza 

právních norem, rozhovory s aktéry 

4) Deskriptivní část 

Analýza sociálního zabezpečení pro rodiny s dětmi před rokem 2008 

Analýza sociálního zabezpečení pro rodiny s dětmi od roku 2009 do 

současnosti 

5) Analytická část 

Analýza hloubkových rozhovorů, zasazení do teoretické koncepce 

6) Závěry 

Výsledky analýzy rozhovorů, odpověď na položené otázky, návrhy řešení 

problému. 
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1. Úvod 
 
Za posledních šest let se výrazně zpřísnily dávky státní sociální podpory, které 

jsou určeny především rodinám s dětmi. Zpřísnění nastává po světové 

ekonomické krizi, kdy se stát v rámci úsporných opatření snaží snižovat své 

náklady na veřejné výdaje. Chci se tedy ve své diplomové práci zaměřit na to, 

zda a jaký měla ekonomická krize vliv na tyto dávky. 

Ve své práci budu čerpat z poznatků získaných především z mé odborné 

praxe. Praxi jsem vykonávala na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Říjen až 

listopad 2013 jsem strávila na oddělení nepojistných dávek, kde jsem získala 

řadu cenných materiálů a provedla doplňkové rozhovory. 

Toto téma jsem si vybrala, protože mě zajímá problematika sociálního 

zabezpečení v České republice, především peněžních dávek. Zaměřuji se 

především na vývoj legislativního rámce v oblasti dávek a analýzu vývoje 

nákladů na jednotlivé dávky.  Ze třech pilířů českého systému sociálního 

zabezpečení jsem se úzce zaměřila na systém státní sociální podpory. 

Má práce začíná tradičně vymezením zkoumaného problému, definicí 

základních pojmů, vymezením cílů práce a výzkumných otázek.  

 Metodologická část práce představí použité metody sběru i zpracování 

dat, kterými jsou analýza sekundárních dat, analýza právních norem, statistická 

analýza a doplňkové rozhovory s aktéry.     

 Práce vychází z teoretických východisek, které patří do obecné teorie 

sociálního státu. Širší teorií je sociální stát v době snižování nákladů. Nejužší je 

pak teorie úspornosti, která je úzce vymezena na snižování nákladů státu 

v době ekonomické krize.        

 Další kapitola pojednává obecně o problematice a vzniku světové 

ekonomické krize a také o dopadu krize na Českou republiku.  

 Od kapitoly číslo 9, se postupně zabývám konkrétními dávkami státní 

sociální podpory a jejich vývojem právě po světové ekonomické krizi.  Nejprve 

analyzuji aktuální dávky, kterými je porodné, přídavek na dítě, rodičovský 

příspěvek, příspěvek na bydlení a pohřebné. Dále zkoumám sociální příplatek, 
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který je už zrušený. U dávek analyzuji jejich vývoj, výdaje a případný vliv 

ekonomické krize. Výsledky propojuji s teorií.    

 Na dávky navazuje kvantitativní výzkum, který porovnává výdeje státu 

na státní sociální podporu před a po ekonomické krizi. Výdaje na systém státní 

sociální podpory dále srovnávám s výdaji na pomoc v hmotné nouzi. 
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2. Vymezení zkoumaného problému  
 
 
V důsledku světové ekonomické krize dochází k prohloubení dlouhodobé 

fiskální nerovnováhy. (Dvořák 2008, str. 167) Stát se v rámci úsporných 

opatření snaží snižovat své náklady na veřejné výdaje snižováním sociálních 

dávek. Troufám si tvrdit, že změny v systému státní sociální podpory (SSP) 

jsou jedním z důsledků ekonomické krize. Cílem mé práce je tuto tezi potvrdit.

 Centrum pro výzkum veřejného mínění, realizuje každé 2 roky výzkum 

týkající se Finanční krize očima veřejnosti. Toto šetření je zaměřené 

na ekonomickou situaci naší země a bezprostřední dopady krize na domácnosti 

i českou ekonomiku. Mezi předpokládanými důsledky ekonomické krize jsou 

mj. také „škrty“ v sociálních výdajích státu. Z údajů vyplývá, že se lidé obávají 

těchto „škrtů“, čím dál tím více a ze všech pěti hrozeb důsledku ekonomické 

krize je právě tento nejobávanější. „Škrtů“ v sociálních výdajích se obává 61 % 

populace. Dalšími obávanými důsledky v pořadí jsou: snížení finančních 

příjmů, znehodnocení či ztráta úspor a investic, neschopnost splácet finanční 

závazky a ztráta zaměstnání. (CVVM 2013) 

 
Graf č. 1 – Obavy občanů ČR z některých důsledků ekonomické krize 

  
Zdroj: CVVM. Ekonomická krize očima české veřejnosti. Červen 2013. 
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Problémem snižování dávek v důsledku ekonomické krize se zabývá 

řada organizací: OECD, International Social Security Association (ISSA), 

Evropská unie a další. Světová hospodářská krize započala v roce 2007. 

Ekonomiky států čelí novým výzvám, zejména se zvyšováním nezaměstnanosti 

a zpřísňováním dávek. Krize měla vliv na změny či dokonce zrušení řady 

institucí. Jak se dalo očekávat, zasáhla i systémy sociálního zabezpečení států 

a fondy sociálního zabezpečení. V řadě zemí to ovlivnilo některé oblasti 

systémů sociálního zabezpečení již v roce 2008. Státy, které v době krize 

naopak zvyšují sociální příspěvky, aby předcházely chudobě obyvatel, mohou 

způsobit oslabení ekonomiky státu do dalších let. (ILO 2009) Proto OECD, 

která zkoumala dopady ekonomické krize na veřejné rozpočty ve střední 

a východní Evropě, přichází s myšlenkou, že po krizi je potřeba reformovat 

systémy, aby se nepropadaly do hlubšího zadlužení. Česká republika (dále ČR) 

se s krizí vypořádala tzv. stimulačními balíčky, snížením dávek sociálního 

zabezpečení, které měly stimulovat hrubý domácí produkt země. (OECD 2010)

 Zpráva Evropského parlamentu z února 2013, o dopadech hospodářské 

krize na rovnost mužů a žen a na práva žen, dokládá, že ekonomická krize 

ovlivnila negativně především ženy – rodiny, kterým ubrala na dávkách 

sociálního zabezpečení. (EP 2013) 
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3. Cíle práce 
 

Hlavním cílem mé diplomové práce je zjistit případný vliv světové 

ekonomické krize na dávky státní sociální podpory v České republice. 

 

Hlavní cíl jsem rozdělila do pěti operativních cílů, kterými jsou: 

 

1. Popsat a porozumět ekonomické krizi v České republice v kontextu 

světové ekonomické krize. 

 

2. Na základě analýzy legislativního rámce popsat a vysvětlit úpravy 

dávek státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře. 

 

3. Zjistit, jaký byl vývoj dávek státní sociální podpory v České republice 

před ekonomickou krizí s následujícími roky po krizi až do současnosti. 

 
4. Srovnat jaké byly výdaje na dávky státní sociální podpory v České 

republice před ekonomickou krizí s následujícími roky po krizi až 

do současnosti. 

 

5. Zachytit dopady změn mezi systémem státní sociální podpory 

a systémem pomoci v hmotné nouzi. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

4. Výzkumné otázky 
 

V souvislosti s výše zmíněnými cíli mé diplomové práce jsem definovala 

čtyři výzkumné otázky. 

 

5. Jaký vliv měla ekonomická krize na vývoj systému státní sociální 

podpory? 

 

6. Ubývá dávek pro rodiny s dětmi v důsledku zpřísňujících se nároků 

na dávky? 

 

7. Jak se změnily výdaje na dávky státní sociální podpory po ekonomické 

krizi? 

 

8. Jaký má dopad zpřísnění dávek státní sociální podpory na pobírání 

dávek pomoci v hmotné nouzi?  
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5. Použité metody 
 

Vycházím z induktivní metody, kde závěr přesahuje informace 

ve východisku. Indukce je hlavním logickým postupem, který vychází 

z empirického zkoumání. (Švaříček 2007, str. 14-15) 

Ve své diplomové práci budu provádět kvalitativní i kvantitativní 

výzkum. Během kvalitativního výzkumu budu pracovat se slovy a textem, 

zatímco v kvantitativním výzkumu pracuji s čísly. (Švaříček 2007, str. 15) 

V první fázi práce jsem realizovala „desk research“ (analýza 

dokumentů a sekundárních dat, analýza právních norem). Následně jsem 

prováděla analýzu statistických dat získaných ze systému OK dávky (dále 

OKD) systému Ministerstva práce a sociálních věcí (viz dále). Získané 

informace jsem podpořila doplňkovými rozhovory s experty.  

 
 
Desk research 
 
Každá vědecká práce musí být podložena daty. Pokud zkoumáme určitou 

problematiku, nemůžeme začít sbíráním svých vlastních dat, aniž bychom 

věděli, co již bylo vyzkoumáno, jaký je historický vývoj problému, zda se 

problémem někdo zabývá, zda je řešen neboť: „Sekundární zdroje dat jsou 

základním stavebním kamenem většiny analýz. Často je nutné pracovat 

s historickými daty, jež nelze získat jiným způsobem, nebo provést mezinárodní 

srovnání na základě již existujících indikátorů apod.“ (Veselý 2007, str. 159)

 Proto bylo první fází mého výzkumu nalézt vhodná data z oblasti státní 

sociální podpory obecně, dále data zabývající se ekonomickou krizí a nejlépe 

data, která podepřou vliv ekonomické krize na systém státní sociální podpory 

v České republice.  

Čerpala jsem z dokumentů a záznamů veřejné správy, odborných 

publikací i odborných recenzovaných článků. Články, studie a literaturu jsem 

hledala na internetových stránkách, v knihovně i mezi elektronickými zdroji. 

Zahraniční elektronické zdroje jsem nejdříve hledala prostřednictvím Google 
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Scholar (viz www.scholar.google.com), později prostřednictvím databáze 

EBSCO (viz http://search.ebscohost.com). 

 Nejpřínosnější materiály jsem však získala během své praxe 

na Ministerstvu práce a sociálních věcí a v knihovně Výzkumného ústavu 

práce a sociálních věcí. Díky své praxi jsem měla možnost, dostat se k interním 

informacím, studiím i těžce dostupné literatuře. 

 
Analýza právních norem  
 
Analýza právních norem je součástí analýzy dokumentů.  Předtím 

než konzultujeme danou problematiku s odborníkem, je užitečné se předem 

informovat o existujících právních předpisech, nařízeních či dodatcích. 

(Veselý, Nekola 2007, str. 166) 

Cílem právní analýzy je obsahový rozbor legislativních předpisů. 

V mém případě bylo nutné porovnávat aktuální zákon č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře, s jeho předchozí právní úpravou.  

Při analýze právních norem jsem využívala Úplné znění předpisů, 

přesněji ÚZ č. 942 - Sociální zabezpečení 2013, které obsahuje zákon 

č. 117/1995 Sb., internetové sbírky zákonů a program ASPI. 

Nejprve porovnávám novely zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře. Postupuji podle legislativních úprav u jednotlivých dávek ze systému 

státní sociální podpory. Zkoumám změny od roku 2008 až do současnosti. 

V rámci analýzy dokumentu provádím komparaci dokumentů, novel zákonů. 

Obsahové odlišnosti v jednotlivých paragrafech zákona, jsem snáze nalezla 

díky systému ASPI.  Abych potvrdila vliv ekonomické krize, studovala jsem 

také jiné dokumenty, odbornou literaturu, návrhy zákonů a důvodové zprávy.  

 

Automatizovaný systém právních informací (ASPI) 

 

Automatizovaný systém právních informací neboli ASPI je komplexním 

systémem pro práci s právními informacemi. Obsahuje text všech předpisů 

vydaných na území České republiky, v obcích i krajích i Evropský právní 
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systém. Obsahuje všechny zdroje předpisů, prameny práva, které se nadále 

vyvíjejí i s ohledem na změny.  (ASPI 2014)  

S tímto programem jsem pracovala už během bakalářského studia 

a nyní jsem se k němu dostala během odborné praxe. Pro potřeby mé práce je 

hlavní výhodou možnost u každého předpisu zobrazovat dřívější verze právní 

úpravy a také např. barevně odlišovat změněné fráze či paragrafy. Díky tomuto 

programu jsem snadno porovnávala výši konkrétních dávek v jednotlivých 

letech a jejich úpravu či změnu.  

 
Analýza statistických dat 
 
Kromě již vytvořených statistických dat, která jsou volně dostupná především 

na internetových stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ), jsem pro 

potřeby své práce analyzovala i data, která ještě nebyla zpracována do žádných 

veřejně dostupných statistik. 

Přístup k těmto datům jsem získala během své odborné praxe na 

Ministerstvu práce a sociálních věcí v oddělení nepojistných sociálních 

a rodinných dávek ze systému, který sdružuje veškeré informace o příjemcích 

dávek státní sociální podpory, OKD. 

 
Analýza primárních dat v systému OKdávky 
 

OKdávky je označení pro komplexní celorepublikový informační systém, který 

zpracovává vyplácení dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. 

Systém funguje již od počátku systému státní sociální podpory na území ČR, tj. 

od října 1995. Systém vytvořila společnost OKsystem s. r. o., která se 

specializuje na softwarové vybavení. Dodává software pro soukromé 

organizace i státní správu. Systém OKD funguje na třech základních 

hierarchických úrovních, kterými jsou: 

 vzdálená kontaktní místa - Přibližně 390 míst v obcích, jež byly 

zvoleny s ohledem na dobrou dostupnost pro klienty. 
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 lokální kontaktní místa - Přesně 98 pracovišť spadajících mimo 

území Prahy pod 76 úřadů práce, na území Prahy pod 22 městských 

částí. 

 centrální úroveň - Na centrální úrovni stojí Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR. (OKsystem 2014) 

 

V rámci systému OKdávky úředníci zpracovávají na kontaktních 

místech veškeré žádosti o dávky SSP, tj. zhruba 2 miliony nově podaných 

žádostí ročně. V databázích kontaktních míst jsou evidovány zhruba tři čtvrtiny 

obyvatelstva České republiky, ať už jako příjemci některé z dávek, nebo jako 

tzv. společně posuzované osoby. Tento systém je využíván na zhruba 3 000 

pracovních stanicích a sestává z řady programových modulů. Společnost 

OKsystem nadále dotváří a aktualizuje systém OKD podle potřeb a požadavků 

MPSV a na základě legislativních změn.  (OKsystem 2014)  

 Díky systému OKD jsem měla možnost zjišťovat informace, které 

nejsou zpracovány v žádných veřejně dostupných statistikách. Systém dává 

možnost hledat v tabulkách, které již vytvořil některý z úředníků, nebo si 

vytvořit vlastní tabulku, která bude i po skončení práce přístupná ostatním 

úředníkům.         

  Se systémem jsem se díky jeho intuitivním ovládání naučila rychle 

pracovat a také ho náležitě využívat. V rámci systému je možno vygenerovat 

veškeré údaje, které žadatelé o dávku vyplňují na své žádosti. Jak vidíte na 

obrázku níže (viz Obrázek č. 1), systém nabízí předvolbu řádků a sloupců. 

Výstupem je statistická tabulka. Záleží na každém, jaké indikátory zvolí. 

Tabulka se pak snadno uloží v programu Microsoft Excel a dá se ještě 

upravovat. Cílem mé práce je zjistit, jak se jednotlivé dávky vyvíjí, proto jsem 

nejčastěji generovala výši výdajů za dávky v jednotlivých letech, abych je 

mohla porovnat s dobou před ekonomickou krizí a po krizi.  
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Postup práce v systému OKdávky 
 
Vždy je potřeba nejprve zvolit, kterou dávku (nebo i více) chceme zkoumat či 

porovnávat. Dále je nutné vybrat indikátor, který nás zajímá, např. počet rodin, 

suma dávek apod.  

Jak bylo řečeno, výstupem ze systému OKD je tzv. excelovská tabulka. 

Záleží však na nás, jaká bude hlavička tabulky, co konkrétně chceme zjistit. Já 

jsem postupovala metodou pokus-omyl, než jsem zjistila, která kritéria jsou pro 

mou práci přínosná, která data jsou ve statistice obsažena, jak je využít, aby 

měly přínos pro mou práci. 

V řádku jsem volila určitou dávku, kterou jsem chtěla zkoumat. Je zde 

možnost porovnávat i všechny dávky systému státní sociální podpory zároveň.  

Systém nám dává až tři možnosti sloupců, ve kterých určujeme, co chceme 

zkoumat u dané dávky. Například počet nezaopatřených osob dle věku, počet 

osob v domácnosti, místo bydliště apod. Podkategorie jsou předvolené, ale 

můžeme si zvolit i vlastní.  

Pokud už jsem si navolila tabulku, zbývá ji pojmenovat, abychom ji 

příště nalezli ve změti různých tabulek, které už někdo vytvořil. Tabulky 

generujeme po jednotlivých měsících. Pokud chceme celý rok, musíme 

vygenerovat 12 tabulek a poté je spojit v jednu, tím že všechny tabulky buď 

zprůměrujeme či sečteme. To nám dává výhodu, zvolit si přesný časový úsek, 

který chceme zkoumat, nemusí to být přesně rok od ledna do prosince. 

Pro potřeby své práce jsem porovnávala především více let, nejčastěji 

vývoj výdajů na jednotlivé dávky od roku 2007 do roku 2013. Nejprve jsem 

porovnávala výdaje na všechny dávky státní sociální podpory a poté na 

jednotlivé dávky. Zjišťovala jsem, jak se výše výdajů za jednotlivé dávky 

v čase mění, že se výdaje na jednotlivé dávky snižují. 

Takto jsem generovala pro potřeby své práce také dávky pomoci 

v hmotné nouzi, abych zjistila, zda se od roku 2008 vyplácí více dávek ze 

systému hmotné nouze než ze státní sociální podpory. O kolik se výdaje ze 

systému hmotné nouze zvyšují. Jaká dávka se po roce 2008 více vyplácí apod. 
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U statistik dávek státní sociální podpory je však potřeba brát na paměti, 

že na rozdíl od jiných dávek je uznáván nárok na dávku za předchozí 

kalendářní měsíc. Tudíž dávka náležící za prosinec je vyplacena v lednu 

následujícího roku.  

 
Obrázek  – Ilustrační tabulka systému OKdávky 
 

 
Zdroj: Informační systém MPSV. 

 
 
Doplňkové rozhovory s aktéry  
 
 Během praxe na MPSV jsem se setkávala se zaměstnanci úřadu, kteří se 

zabývají státní sociální podporou, jejím vývojem, podílejí se na aktuálním 

znění zákona. Díky osobním kontaktům s úředníky z oddělení nepojistných 

dávek jsem vytipovala dva nejvhodnější respondenty pro expertní šetření, 

s nimiž jsem provedla face-to-face rozhovory.  

          Při uskutečňování rozhovorů bylo důležité si nejprve ujasnit, jaké 

informace chci získat a promyslet si strategii rozhovoru. Důležitá je vhodná míra 

strukturovanosti rozhovoru a vhodný typ otázek (otevřené či uzavřené). Někteří 

experti si nepřejí odpovídat na předem připravené otázky. Raději se rozhovoří u 

aspektů, které jim jsou blízké. Není vhodné rozhovor zbytečně omezovat, měli 

bychom se soustředit na obecné tématické okruhy. (Veselý 2007, str. 171) 
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 Navázání kontaktů bylo poměrně snadné, jelikož jsem rozhovory 

uskutečnila během odborné praxe, jak už jsem několikrát zmínila. Cílem 

rozhovorů bylo především zjistit, zda se zpřísňovaly dávky státní sociální 

podpory v důsledku ekonomické krize, či je zde jiná příčina omezování výdajů 

v této oblasti. Během své praxe jsem získala i kontakt na dalšího experta na danou 

problematiku z Ministerstva financí. Pro potřeby své práce jsem prováděla 

polostrukturované rozhovory (Flick 2009). Jejich výhodou je možnost získat 

informace, které nám nebyly původně známy. Aby měl rozhovor nějaký řád, 

měla jsem na základě předem provedeného „desk research“ připravený scénář 

rozhovoru. Scénář jsem rozdělila do čtyř okruhů s příklady podotázek, které 

však pro rozhovor nejsou závazné. (viz Příloha č. 1) Dva moji respondenti 

nechtějí být jmenování, proto je uvádím pod čísly.  

 
Tabulka č. 1 – Dotázaní experti 
 

Zdroj: autorka 

 
Validita výzkumu 
 

Pro zvýšení validity výzkumu jsem využila datovou triangulaci. Dle 

Flick je triangulace kombinace metod výzkumu kvantitativního a 

kvalitativního. Triangulace napomáhá v pochopení sociálních jevů.  Data 

získaná různými způsoby nám pomohou získat větší množství informací o 

zkoumaném problému. Dostaneme se tak nad rámec jednoho pohledu 

výzkumu. Triangulace odstranila také slabiny jednotlivých metod a přispěla 

ke zvýšení validity mého výzkumu. (Flick 2009, str. 444) Nejprve informace 

Číslo Jméno Úřad Kompetence 
1 RNDr. Lucie Benešová Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 
Nepojistné dávky 

2 Respondent 2 Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Nepojistné dávky 

3 Respondent 3 Ministerstvo financí Výdaje státního 
rozpočtu na sociální 
věci a zaměstnanost 
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zjišťuji ze zákonů a předchozích studií, a následně je propojuji 

s kvantitativními údaji o výši výdajů na určité dávky státní sociální podpory.  

Kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu je využitím 

odlišných strategií, nikoli soupeřících. Tyto dva typy výzkumu se výborně 

doplňují. (Švaříček 2007, str. 13) Kvantitativní údaje mají oproti 

kvalitativnímu výzkumu výhodu ve znovu-ověřitelnosti výzkumu. Tyto dva 

typy výzkumu jsem podpořila doplňkovými rozhovory s experty. 

Pro spolehlivost dat jsem použila komunikativní validizaci. Je to druh 

ověřování platnosti výzkumu, který spočívá v tom, že se po rozhovoru a jeho 

přepisu, ještě aktéři znovu sejdou, aby ověřili své závěry, zda jsou správné. Jde 

o potvrzení výsledků práce výzkumníka odborníky v různých fázích výzkumu. 

(Flick 2009, str. 389) Využila jsem validizaci během svého výzkumu i jako 

zhodnocení závěrečné práce. 
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6. Teoretická východiska 
 
 
Ve své diplomové práci se budu opírat především o tři teoretická východiska, 

která mi pomohou ukotvit směr diplomové práce.  Všechna teoretická 

východiska v mé práci vycházejí z teorie sociálního státu. Proto tuto teorii také 

zmiňuji jako základ a obecný podklad pro hlubší vymezení a zkoumání daného 

problému. Dále práce vychází z teorie sociálního státu v době snižování 

nákladů (Welfare state in age of Retrenchment) a za třetí z nejkonkrétnější, 

nejúžeji vymezené teorie, která se vztahuje na téma mé diplomové práce a 

tj. teorie strohosti neboli úspornosti (Austerity). 

 

6.1. Teorie sociálního státu (Welfare state) 
 

Při psaní diplomové práce vycházím z teorie sociálního státu. Dle Martina 

Potůčka je sociální stát ten stát, v němž se v zákonech, ve vědomí a postojích 

lidí, v aktivitách institucí a v praktické politice prosazuje myšlenka, že sociální 

podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou jen věcí jedinců či rodin, ale také věcí 

veřejnou. Ke vzniku těchto států vedly ekonomické, politické a kulturní 

podmínky. Přispěly k tomu také okolnosti, jako je oslabování klasických 

podpůrných funkcí rodiny apod. Odborná literatura nabízí mnoho typologií 

těchto tzv. welfare state. Podle Esping-Andersena se dělí na státy liberální, 

konzervativní nebo sociálně demokratické. (Potůček 1995, str. 35- 36)  

Miloš Večeřa tvrdí, že základem sociálních států je sociální občanství. 

Hlavní podstatou je rovnost a spravedlnost. Otázka rovnosti a sociální 

spravedlnosti je zvlášť citlivá v  bývalých komunistických zemích. Samotné 

odstraňování zdrojů socioekonomických rozdílů ve společnosti je dlouhodobý 

proces řešený různými opatřeními, redistribucemi, sociálními dávkami apod. 

(Večeřa 1995) 

  Solidarita v  rámci sociálního státu se koncentruje zejména na otázku 

vertikální redistribuce. Tj. od vyšších příjmových skupin k nižším. To souvisí 
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jak s růstem sociální nerovnosti, tak s ekonomickými tlaky na systémy 

sociálního zabezpečení. Původně však nebyla solidarita mezi různými 

společenskými vrstvami zprostředkovaná institucemi, nýbrž byla založena na 

ochotě bohatých pomáhat chudým. (Sirovátka in Mareš 2001, str. 32) 

 

Krize sociálního státu  

 

Sociální stát nebyl vždy vnímán pozitivně, v 70. a 80. letech byla 

zpochybňována jeho legitimita a tím vznikla tzv. krize sociálního státu. Tato 

diskuze byla velmi produktivní. Upozornila na to, že vysoce centralizované 

soustavy vynakládají na „sociálno“ příliš mnoho prostředků a neadaptují se na 

měnící se potřeby státu a jeho občanů. Ke krizi přispěla měnící se politická a 

ekonomická situace vyspělých států. Deficity státních rozpočtů se 

prohlubovali. Nastala ekonomická krize související s ropným šokem na 

počátku 70. let. Krize sociálních států se projevovala třemi způsoby. Byla to 

krize nákladů, které byly příliš vysoké. Krize efektivity se projevila špatnou 

realizací, ač užitečných opatření. Krize legitimity zahrnuje opatření, se kterými 

nesouhlasí občané. Přestože je úloha států při realizaci sociální pomoci 

kritizována, stále platí, že by se stát měl na blahu občanů podílet. (Potůček 

1995, str. 38)   

 

6.2. Sociální stát v době snižování nákladů (Welfare State in the Age of 
Retrenchment)  

 

Od roku 1990 se dostává sociální stát na ústup. Nový pohled na sociální stát: 

lidé by se o sebe měli starat sami a nebýt závislí na státu. Tento způsob 

prosazují všechny vlády bez ohledu na příslušnost ke straně. Případová studie z 

Dánska a Nizozemska ukazuje, že snížení výdajů v devadesátých letech byla 

nutnost. Sociální stát se snaží opouštět od vysokých nákladů, které zatěžují 

státní rozpočet a ekonomiku státu. Načasování a míra snižování vlivu 
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sociálního státu závisí na růstu nezaměstnanosti a hospodářských obtížích 

(Green-Pedersen 2008) 

Pokud zkoumám vliv ekonomické krize na jednu z oblastí sociálního 

zabezpečení, znamená to, že zkoumám míru snižování podílu sociálního státu 

na konkrétních dávkách. Tomu odpovídá teorie snižování nákladů, ale protože 

znám důvod ke snižování nákladů, kterým je ekonomická krize, jeví se jako 

přínosnější teorie Austerity. 

6.3. Teorie úspornosti (Austerity) 
 

Nejvhodnější teorií k  podložení mé teze o vlivu ekonomické krize na dávky 

státní sociální podpory je ekonomická teorie úspornosti, či strohosti. Tato 

teorie vychází z hlavního předpokladu, že v důsledku nepříznivých 

ekonomických podmínek zavádí státy škrty ve svých výdajích, případně 

zvyšují daňové zatížení obyvatel a tím přispívají ke snižování schodku 

v rozpočtu státu. (Lexicon 2014)  

Teorie úspornosti vítá období ekonomické tísně jako příležitost 

k prosazení reforem. Změnu je potřeba udělat, ale nemusí být koncipována 

s cílem zvýšení podpory hospodářského růstu. Tato teorie je kritizována, 

jelikož slouží jako nástroj, který využívá katastrofy k prosazování neoliberální 

politiky. (NYT 2013) 

V době ekonomické krize je nutné utahování opasků. Stát i podniky by 

měli sami zajišťovat své financování a udržitelnost rozpočtu.  Každý by si měl 

v prvé řadě pomoci z krize sám různými prostředky, např. reklama, inovace. 

V době krize se vyplatí investovat do radikálních myšlenek. Riskování by však 

nemělo být příliš finančně nákladné. (Hamel 2007) Škrty ve státním rozpočtu 

Belgie, prostřednictvím snižování výdajů na sociální zabezpečení uspořily 76 

bilionů belgických franků. Tato úspora měla také pomoci splnit maastrichtská 

konvergenční kritéria. Úsporná opatření přinesla také zvláštní daňovou úpravu 

v odvodech z příjmů, spotřební dani a dani ze zisku. Šetřilo se také na podpoře 

v nezaměstnanosti.  (Kuipers 2006, str. 115) 

 



18 
 

6.4 Teorie veřejně politického cyklu 
 

Veřejně politický proces přetrvává po určitou dobu a zahrnuje více dílčích 

procesů. Výsledky a účinky politických procesů však neznamenají konec 

politického procesu. Nejjednodušší je čtyř složkový model veřejně politického 

cyklu, který popíši dle učebnice Veřejná politika (Potůček 2005, str. 37-47) 

 

1. Identifikace a uznání sociálního problému 

Velmi důležitá začáteční fáze, ve které společnost uznává nový sociální 

problém. Určitý problém se stane legitimním veřejným zájmem. Překročí 

hranice únosnosti. Je nutné tento problém řešit prostřednictvím veřejné 

politiky. Problémem v mé diplomové práci je ekonomická krize, kvůli které se 

prohlubuje dlouhodobá fiskální nerovnováha.  

 

2. Rozhodnutí ve veřejné politice 

Na rozhodování ve veřejné politice se podílejí tři hlavní subjekty: občané, 

úředníci a odborníci. U expertů předpokládáme znalost povahy problémů i 

způsobů jejich řešení. Je uznána potřeba škrcení státního rozpočtu. Je nutné 

tzv. utahování opasků.  

 

3. Implementace veřejné politiky 

Implementací rozumíme uskutečňování politiky, realizace cílů různými 

nástroji, způsoby a prostředky. Ve  mnou zkoumaném problému je 

implementace prováděna prostřednictvím legislativních změn v dávkovém 

systému. Dávky se zpřísňují, ruší či se snižuje jejich výše.  

 

4. Hodnocení veřejné politiky 

Poslední fáze zkoumá, nakolik se podařilo naplnit předpokládané cíle, kolik 

zdrojů bylo vynaloženo, zda se vyskytly problémy v realizaci. Zde nám postačí 

zjistit, zda se opravdu snížily výdaje na danou dávku.  
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Implementace sociálních dávek 

 

Od konce 70. let se analýzy implementace prováděly výhradně metodikou 

tzv. shora-dolů. Na počátku let 80. se začala rozšiřovat metodika „zdola-

nahoru“. Touto metodikou se zabýval Paul A. Sabatier. (Winkler in Mareš 

2001, str. 138) Lze ji velmi snadno aplikovat právě na implementaci sociálních 

dávek.          

 Přístup „shora-dolů“ (top-down) spočívá v tom, že analýza začíná u 

tvorby programových rozhodnutí vládních úředníků centrální úrovně. Zkoumá, 

jak se shodovaly aktivity implementujících úředníků a cílových populací 

s rozhodnutím z centrální úrovně. Pro efektivní implementaci je nejdůležitější: 

jasný a konzistentní cíl programu, adekvátní teoretický kauzální model vlivu, 

právně strukturovaný implementační proces, angažování loajální úředníci, 

podpora zájmových skupin a politických autorit, stabilita sociálně 

ekonomických podmínek. Pravděpodobnost efektivní implementace je také 

nepřímo závislá na předchozím nastavení politiky. Nevýhodou je, že centrální 

nastavení má schopnost ovlivnit společnost. (Sabatier 2007, str. 165-167) 

Přístupem „shora-dolů“ jsou implementovány dávky státní sociální podpory 

v ČR. Dávky podle návrhu vlády vytváří do nové legislativní podoby 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV), které také stanovuje, jak 

budou dávky vypláceny v praxi, jak mají metodicky postupovat úředníci Úřadu 

práce ČR. 

Naopak přístup „zdola-nahoru“ (bottom-up) je závislý na aktérech 

z lokální, regionální a národní úrovně, kteří se podílí na plánování a provádění 

vládních i nevládních programech. Výhodou tohoto přístupu je, že autoři 

nezačínají vládním programem, ale přímo u dotčených osob, tudíž by měly 

lépe vystihnout jejich konkrétní potřeby. (Sabatier 2007, str. 165-167) Tento 

přístup se v implementaci sociálních dávek státní sociální podpory nepoužívá. 
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7. Vymezení základních pojmů  
 
V této podkapitole bych ráda vymezila klíčové pojmy, které se pojí s tématem 

mé práce. Jsou to pojmy týkající se ekonomické krize i pojmy z oblasti 

sociálního zabezpečení. 

 
Pojem „ekonomická krize“ 
 
Finanční krizi způsobuje deflace, narušení stability na zahraničních trzích, 

prudký pokles aktiv, selhání velkých finančních i nefinančních firem. Krizi 

mohou způsobovat tyto faktory jednotlivě i ve vzájemné kombinaci. (Ochrana, 

2012, str. 3) 

Ekonomická krize je důkazem selhání institucionálního rámce, v němž 

se světová ekonomika pohybuje. Dokazuje silnou závislost současného 

systému na ekonomickém růstu. Neexistuje způsob, jak překonat krizi, pokud 

je oficiální doktrínou minimální role státu v ekonomice. Stát musí dohlížet na 

svobodné podnikání, volný trh a přijít na pomoc ve stavu nouze. Krize 

dokazuje také to, že systémové řešení nestačí hledat na národní úrovni, ale je to 

globální problém. (Klvačová 2009, str. 27) 

Obecně rozlišujeme finanční krizi na měnovou krizi, bankovní krizi, 

dluhovou či úvěrovou krizi. Pro měnovou krizi je charakteristické prudké a 

neočekávané oslabení kurzu domácí měny.  Bankovní krize je takovou finanční 

krizí, kdy vznikají problémy s nedostatečnou likviditou a insolvencí 

komerčních bank. Vysoké fiskální náklady vedou k prudkému zvýšení 

veřejného zadlužení. Dluhová krize je takovou finanční krizí, která se projevuje 

neschopností země splácet zahraniční dluh. Soudobá krize má charakter 

takzvané systémové krize, jelikož je to směs všech druhů krize.  (Ochrana 

2011, str. 4-5) 

 
 
 

 



21 
 

Pojem „rozpočtový deficit“ 

 

Je nesoulad mezi veřejnými příjmy a veřejnými výdaji, který je třeba co 

nejdříve vyrovnat. Vzniká, když výdaje státního rozpočtu převyšují příjmy. 

(Nahodil 2009, str. 321) Pasivní deficit vzniká z důvodu působení faktorů, 

které vláda není schopna ovlivnit. To jsou nepředpokládané či neovlivnitelné 

příčiny, které se vyskytnou při tvorbě rozpočtu. Mezi hlavní příčiny patří: 

hospodářský pokles, který vyvolá snížení základu důchodových daní, nižší 

spotřebu, tj. pokles příjmů z daní ze spotřeby (DPH, spotřební daň). (Ochrana 

2010, str. 140) 

 
 
Pojem „sociální zabezpečení“ 
 
„Sociální zabezpečení je mezinárodním právem definovaný soubor institucí a 

institutů, který poskytuje ochranu a pomoc lidem v případech ohrožení, zdraví, 

nemoci, nezaměstnanosti, zdravotního poškození, invalidity, pracovního úrazu, 

stáří, těhotenství a mateřství, rodičovství a úmrtí živitele…“ (Matoušek 2008, 

str. 206) 

Česká republika má navíc specifikum, že pod pojmem sociální 

zabezpečení rozumí to, co je v jiných zemích označováno jako sociální 

bezpečnost. Rozdíl mezi pojmy spočívá především v tom, že zabezpečení je 

samotný proces úsilí, který směřuje k určitému cíli. Pojem bezpečnost, 

používaný v ostatních státech, už je výsledný stav. V obecném slova smyslu je 

cílem sociálního zabezpečení regulace odpovědnosti občana za svou 

budoucnost. Stát po občanovi vyžaduje, aby přispíval na pojistné systémy, 

platil daně a byl solidární vůči přerozdělování peněz sociálně potřebným. 

(Tomeš 2010, str. 32) Instituce sociální politiky umožní solidaritu mezi 

různými sociálními skupinami i uvnitř těchto skupin, pokud vyhoví principům 

sociální spravedlnosti. (Sirovátka in Mareš 2001, str. 32) 
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Pojem „systém státní sociální podpory“ 

 

Systém státní sociální podpory (SSP) je v naší zemi poměrně novou oblastí 

peněžní pomoci, která zajišťuje dávky určené rodinám, především rodinám 

s dětmi. Je upravena v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

ve znění pozdějších předpisů, který byl kompletně účinný od 1. 1. 1996.  

Východiskem je princip participace, na základě kterého stát poskytuje 

dávky rodinám, které to potřebují. Při realizaci dávek SSP se využívá princip 

solidarity, který organizuje stát. Cílem je přerozdělení peněz od bezdětných 

k rodinám s dětmi a od rodin s vysokými příjmy k nízko příjmovým rodinám. 

 Dávky, které jsou poskytovány v rámci státní sociální podpory, byly 

před rokem 1995 součástí různých sociálních systémů. Jejich právní úprava 

byla nepřehledná a neodpovídala potřebám společnosti. Cílem tohoto zákona 

bylo sjednotit dávky pro rodiny s dětmi do jednoho systému, nově definovat 

podmínky a principy jednotlivých dávek a zavést nové řešení sociálních 

situací, které byly aktuální. Se změnou systému se změnil také plátce dávek, 

všechny tyto dávky od vzniku státní sociální podpory vyplácí stát v rámci 

nepojistných systémů. (Kepková 1997, str. 176) 

Dávky státní sociální podpory se dělí na dávky testované a netestované. 

Testované jsou dávky závislé na příjmu. Nemají na ně nárok všichni ze zákona, 

ale jen ti, kteří mají nízké příjmy a splní podmínky pro přiznání dané dávky. 

Protipólem jsou dávky netestované neboli dávky nezávislé na příjmu rodiny. 

Na ty mají nárok ze zákona všichni, také patři mezi dávky obligatorního 

charakteru.  

Změna dávek z netestovaných na testované a opačně je efektivní 

pro šetření výdajů na sociální zabezpečení, opačně se pak z dávky cílené může 

stát dávka plošná. 
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Dělení dávek státní sociální podpory dle platného znění  

zákona č. 117/1995 Sb. 

 
a) Dávky testované 

 Porodné, 

 Přídavek na dítě, 

 Příspěvek na bydlení. 

b) Dávky nezávislé na příjmu rodiny 

 Rodičovský příspěvek, 

 Pohřebné. 

 
Pojem „rodina“ 
 

Dávky ze systému státní sociální podpory jsou především rodinnými dávkami. 

Rodina je základní sociální jednotkou společnosti. Je vůbec nejdůležitější 

a původní společenskou skupinou. Chrání ji samotná Ústava v čl. 32 a dává jí 

zvláštní podporu. 

V tradičním užším pojetí je rodina skupina lidí spojena pouty 

pokrevního příbuzenství nebo právních svazků (sňatek, adopce). V širším 

pojetí, jež se začíná rozšiřovat v USA a v některých státech EU se za rodinu 

považuje i skupina lidí, která se jako rodina deklaruje na základě vzájemné 

náklonnosti. V určité fázi svého vývoje obvykle rodina sdílí společnou 

domácnost. Nukleární rodina je dvougenerační. Rozšířená rodina zahrnuje více 

než dvě generace. Orientační rodinou je ta, do které se člověk narodí. Opakem 

je rodina prokreační, kterou člověk založí sňatkem, nebo tím, že má děti. 

(Matoušek 2008, str. 177) 

 

Pojem „systém pomoci v hmotné nouzi“ 

 
Systém pomoci v hmotné nouzi je poslední částí záchranné sociální sítě. Je 

zaměřen na osoby, které nezachytí jiné dávkové systémy a jejich příjmy se 

pohybují pod hranicí, která dovoluje uspokojení základních životních potřeb na 
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úrovni přijaté společností. Systém vychází z existenčního a životního minima. 

S ohledem na aktivitu žadatele. Rozhodný příjem, který je posuzován tvoří 

čisté příjmy. (Ochrana 2010, str. 167) 
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8. Vývoj světové ekonomické krize v České republice 

 
Vznik světové ekonomické krize 
 
Světová ekonomická krize vznikla ve Spojených státech amerických v srpnu 

roku 2007. Stalo se tak v důsledku poskytnutí likvidity bankovnímu sektoru 

centrálními bankami.  Federální rezervní systém, Japonská i Evropská centrální 

banka napumpovali do svého bankovního systému velké množství financí. 

Systém rezerv oznámil, že poskytne dostatek krátkodobých úvěrů na boj proti 

ekonomické krizi, přesto ani tyto intervence nepomohly odvrátit krizi. 

Ekonomická krize se postupně začala šířit za hranice USA. Krize snížila 

celosvětovou ekonomickou aktivitu, objem obchodů a inflaci na stupeň, který 

zde nebyl od 2. světové války. Neblahý vliv na krizi měl i teroristický útok 

z 11. září 2001. (Soros 2008) 

Státy se rozhodly pro masivní měnovou i fiskální stimulaci svých 

ekonomik s cílem zmírnit projevy krize. Stát nebývale podporoval soukromý 

sektor, banky, finanční i nefinanční instituce až došlo ke znárodňování. To vše 

za cenu vysokého pumpování peněz do ekonomiky centrálními bankami 

i masivním zadlužováním veřejných rozpočtů. (Klvačová 2009, str. 7) 

Světová ekonomika se od roku 2010 zotavuje z globální finanční 

a ekonomické krize. Od jara 2009 dochází ke zlepšování na akciových trzích. 

Zhruba v téže době se začala oživovat i průmyslová výroba a export. K silnému 

růstu se vrátila Čína a další asijské ekonomiky. Přetrvává především nejistota 

spojená s nedokončenou konsolidací finančního sektoru a s tím, jak ekonomiky 

zareagují na ukončení prorůstové podpory. (MF 2010, str. 10) 

Světová banka vydala v roce 2013 dvouletý Výhledu globální 

ekonomiky, ve kterém snižuje svou předpověď o růstu světové ekonomiky. 

Tempa procentního růstu jsou nižší, než stálo v prognózách. A nestačí 

k významnému snížení míry nezaměstnanosti. Konec ekonomické krize je stále 

v nedohlednu. (Grey 2013) 
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Ekonomická krize v České republice 
 

V Bílé knize o obraně se mluví o České republice jako o středně velké zemi s 

mimořádně otevřenou ekonomikou, na kterou působí pozitivní i negativní vlivy 

světové ekonomiky. Projevilo se to zejména během globální ekonomické krize, 

která negativně ovlivnila i vývoj hrubého domácího produktu české 

ekonomiky. V důsledku krize byla přijata řada úsporných opatření ve státním 

rozpočtu. (Bílá kniha o obraně 2011, str. 56) 

Propad objemu hrubého domácího produktu České republiky v roce 

2009 proti roku 2008 byl zhruba stejný jako v EU, došlo k němu pádem 

z podstatně vyšší předchozí dynamiky. (Dubská 2011, str. 3)  

Pokles se negativně projevuje na příjmovou stránku veřejných rozpočtů, 

především v důsledku výběru nižších daní právnických a fyzických osob, jakož 

i v důsledku poklesu výběru daní ze spotřeby. Je zde napětí mezi reálně 

dostupnými zdroji a vyššími veřejnými výdaji. (Ochrana 2012, str. 4)  

Ztráta temp a následný pokles výdajů na konečnou spotřebu domácností 

a také investic nebyl v České republice tak, hluboký jako v EU. V roce 2009 

výrazně meziročně stoupla spotřeba vlády v ČR (+4,2 %), což byl jeden 

z největších přírůstků v zemích OECD (Korea +5 % Norsko +4,5 %, Řecko 

+9,6 %).  V EU stouply výdaje na spotřebu vládního sektoru v roce 2009 proti 

roku 2008 o 2,1 %. (Dubská 2011, str. 12) 

Jak tvrdí profesor Ochrana (Ochrana 2012) současná ekonomická krize 

má systémový charakter, tudíž je možné zmírňovat její dopady systémovými 

zásahy, např. intervence centrálních bank a centrálních vlád. Vládní intervencí 

zmírňování krize jsou fiskální nástroje neboli nástroje státního rozpočtu. Vláda 

má možnost regulovat příjem do státního rozpočtu formou snižování daní, nebo 

cíleným zvyšováním veřejných výdajů zaměřených na pomoc finančnímu 

sektoru. Obě tyto formy generují rozpočtové deficity a veřejný dluh. 

Přestože země Evropské unie dlouhodobě vykazují deficit financování 

veřejných rozpočtů, finanční krize tento stav ještě prohloubila. Finanční krize 

se nejvíce dotkla Řecka a Španělska, kde deficit rozpočtu několikanásobně 
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přesahuje povolenou hranici stanovenou maastrichtskými kritérii (max. 3% 

deficit). (Ochrana 2012, str. 6-9) 

Do ekonomik Evropských států se krize na finančních trzích promítla 

zpomalením růstu HDP v roce 2008. Dále jeho hlubokým propadem 

na počátku roku 2009. (MF 2010, str. 10) Oproti tomu Česká republika, 

zasažená v důsledku krize 4% propadem ekonomického růstu, v roce 2009 

zdvojnásobila primární deficit oproti roku 2008. Naše republika také 

dlouhodobě neplní konvergenční kritérium pro přijetí společné evropské měny.  

Dluh ČR tvoří zhruba jednu třetinu výkonu roční ekonomiky. V tomto 

ukazateli plníme maastrichtské konvergenční kritérium. Problémem je však 

růst veřejného dluhu v souvislosti s trvalým deficitem veřejných rozpočtů. 

Jelikož je Česko malou ekonomikou závislou na vývozu, projevila se zde 

ekonomická krize s časovým zpožděním, tedy až v roce 2009.  (Ochrana 2012, 

str. 6-9) Jak vyplývá z výdajů na podporu v nezaměstnanosti, ekonomická 

krize dopadala na státní rozpočet ČR v roce 2009 a 2010. 1 

 
Tabulka č. 2 - Výdaje na podporu v nezaměstnanosti v ČR (v miliardách Kč) 
 
Rok 2008 2009 2010 2011 
Výdaje 
 

7,1 15,1 13,35 10,35 

Zdroj: Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR 2008-2011 

 

V roce 2011 nastalo lehké zlepšení ekonomické situace, ale stále se 

Česká republika i okolní svět drží v krizovém stavu. Stále se nepodařilo vrátit 

českou ekonomiku k trvalejšímu růstu ekonomického výkonu. Česká 

ekonomika vyčerpala v minulých letech svůj růstový potenciál a v současnosti 

nemá žádný zřetelný impulz, který by ji vrátil na dráhu hospodářského růstu. 

Podíl na tom, že v ČR přetrvává krize má i samotné obyvatelstvo, které stále 

šetří a je ostražité. Výrazně se na stavu obyvatelstva podepisuje také 

                                                
1 Ministerstvo financí. Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR 2008-2011. Dostupné z www: 
<http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2009/2009-01-02-tiskova-zprava-5503-5503>[cit. 18. 04. 2014]. 
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neregulovaný systém půjček, který odčerpává finance právě nízko-příjmovým 

a středně-příjmovým domácnostem. (ČMKOS 2013) 

Dle nejnovější Makroekonomické predikce (z dubna 2014) dochází 

k pomalému oživení české ekonomiky. Úroveň ekonomiky ČR by měla v roce 

2014 stagnovat. Nejblíže k ČR má Německo, u kterého už lze pozorovat ústup 

krize v roce 2014. V ČR očekáváme mírné oživení ekonomiky od roku 2015. 

(MF 2014, str. 35) 

 
Opatření v důsledku ekonomické krize v České republice 
 

Vláda přijala dokument ze dne 8. února 2010 s názvem Východiska z krize. 

Cílem dokumentu je překonat důsledky globální ekonomické krize z pohledu 

makroekonomie, v oblasti příjmů a výdajů státního rozpočtu. Cílem dokumentu 

je tedy definovat strategii České republiky na cestě k překonání důsledků 

globální ekonomické krize, respektive k překonání jejich následků v tuzemské 

ekonomice. Vláda si je vědoma, že časový horizont tohoto úkolu sahá daleko 

za její mandát, považuje však za nutné a vhodné tuto strategii definovat, a to 

i jako určité doporučení pro vládu vzešlou z voleb v květnu 2010. (Vláda ČR 

2010, str. 3) 

Prioritou vlády v krátkodobém a střednědobém horizontu bude 

konsolidace veřejných rozpočtů tak, aby byl postupně snižován jejich deficit. 

Cílem je, aby podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP po roce 2013 trvale 

klesl pod limit 3 % definovaný Maastrichtskými kritérii. Vláda provede již 

v průběhu roku 2010 obrat od expanzivní fiskální politiky, která byla během 

roku 2009 k restriktivní rozpočtové politice. Vláda nebude implementovat nové 

fiskální stimuly, jež by mohly podpořit hospodářský růst. Současná situace 

vyžaduje zajištění dlouhodobě udržitelných veřejných financí. Stabilizace 

veřejných financí bude probíhat jak úsporami na výdajové straně státního 

rozpočtu, tak prostřednictvím zvyšování daňových příjmů. (Vláda ČR 2010, 

str. 5) 

V souvislosti s ekonomickou krizí provádí Výbor pro sociální ochranu 

Rady Evropské unie pravidelné čtvrtletní monitorování dopadů na oblast 
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sociální ochrany a sociálního začleňování. Každý odbor MPSV dostane 

čtyřikrát do roka formulář, aby doplnil dopady krize na konkrétní systém.  

Opatření ryze krizového charakteru v oblasti dávek státní sociální 

podpory je balíček protikrizový, který zvýšil přídavek na dítě o 50 Kč a zmírnil 

hranici o 0,1 násobku životního minima. 
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9. Dávky státní sociální podpory  
 
Od vzniku systému státní sociální podpory v roce 1995 prošel systém řadou 

legislativních změn. Některé dávky byly zrušeny, jelikož už neodpovídaly 

potřebám společnosti, vystřídaly je dávky nové. Současný systém státní 

sociální podpory je dost odlišný od toho původního. Mění se nejen dávky, ale 

také nároky na výplatu dávek. Zpravidla se nárok na dávku zpřísňuje a výše 

dávky snižuje. 

Dávky SSP spadají pod veřejné výdaje, konkrétně do mandatorních 

výdajů na sociální zabezpečení, spolu s důchody a jinými transfery. Občané na 

ně mají nárok ze zákona. Jejich snížení je proveditelné pouze vládní změnou 

příslušného zákona. (Nahodil 2009) 

Podle respondenta státní sociální podpora pouze přispívá ve vybraných 

sociálních situacích. Postupem času je zaměřena nejvíce na rodiny 

s malými dětmi, kdy nejvýznamnější dávkou je rodičovský příspěvek, jenž 

přispívá až do 4 let věku dítěte a přídavky na děti, které pokrývají určitou část 

potřeb dětí až do doby, kdy přestanou být nezaopatřenými. Systém státní 

sociální podpory stojí uprostřed systémů sociálního zabezpečení, jelikož se jím 

pouze přispívá (viz Graf č. 2). (rozhovor Respondent 2, MPSV) 

Od 1. dubna 2004 přechází kompetence dávek státní sociální podpory 

z obecních úřadů s rozšířenou působností na Úřad práce ČR. Tuto změnu 

upravuje Zákon č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Odvolacím orgánem je místo příslušného krajského úřadu Ministerstvo práce 

a sociálních věcí. 
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Graf č. 2 - Přehled dávek sociálního zabezpečení 
 

 
Zdroj: Autorka dle předlohy Igor Tomeš 

 

9.1. Vývoj dávek od roku 1995 do 2008 
 

Původní zákon č. 117/1995, o státní sociální podpoře, obsahoval dosud stále 

aktuální dávky, kterými jsou: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek 

na bydlení, porodné a pohřebné. Dále byly součástí původního zákona 

zaopatřovací příspěvek, sociální příplatek, dávky pěstounské péče a příspěvek 

na dopravu.  

Nyní připomenu dávky, které se promítly do systému státní sociální 

podpory ještě před rokem 2007, od kterého analyzuji dávky podrobně. Mezi 

lety 1997 až 2000 byl vyplácen sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen 
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tepelné energie, který je samostatně upraven v zákoně č. 75/1997 Sb. V těchto 

letech byl vyplácen také sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen 

nájemného. Zaopatřovací příspěvek byla dávka určená rodinám vojáků, 

kompenzovala jim nemožnost získávání příjmů z ekonomické aktivity po dobu 

vojenské služby. Na příspěvek na dopravu mělo nárok nezaopatřené dítě, které 

plnilo povinnou školní docházku, nebo se připravovalo na budoucí povolání. 

(Kepková 1997, str. 138-150). Obě tyto dávky byly vypláceny naposledy 

v roce 2004. (OKD) 

Jednorázový příspěvek dítěti, přilepšil rodinám, které pobíraly přídavek 

na dítě navíc za měsíc květen 2004 částkou 2000 Kč. Jednorázový příspěvek 

byl vyplácen také důchodcům. Počínaje červencem 2006 a konče v roce 2007 

se vyplácela jednorázová dávka státní sociální podpory, příspěvek na školní 

pomůcky, tzv. pastelkovné. Tato dávka ve výši 1000 Kč náležela všem dětem, 

které šly v září do školy. Jejím účelem bylo krytí mimořádných výdajů rodin 

s dětmi, které jsou spojeny se začátkem povinné školní docházky dítěte. 

Reforma veřejných financí ji však zrušila. V letech 2006 a 2007 byl vyplácen 

příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který 

kompenzoval rodičům vysoké náklady. (Břeská 2007) 

Z vývoje dávek státní sociální podpory od roku 1995 je patné, že státní 

sociální podpora vychází z aktuálních potřeb společnosti. 

 

9.2. Analyzované dávky 
 
Pro potřeby mého výzkumu jsem zvolila šest dávek, které budu blíže 

analyzovat. Jsou to aktuální dávky. Navíc jsem přidala, s ohledem na vývoj 

SSP od roku 2008, sociální příspěvek, který byl již zrušen. Tudíž ve své práci 

rozeberu porodné, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek 

na bydlení, pohřebné a sociální příplatek. 

Přestože součástí Zákona o státní sociální podpoře byly do konce roku 

2012 také dávky pěstounské péče (příspěvek při převzetí dítěte, odměna 
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pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek na zakoupení osobního 

motorového vozidla), vývoj a výdaje rozpočtu na tyto dávky v práci 

nezkoumám. Nejen z  hlediska neaktuálnosti, ale především proto, že tyto 

dávky nejsou běžnou podporou rodin. Od 1. 1. 2013 dávky pěstounské péče 

upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

 
 
 
Graf č. 3 - Přehled novel Zákona o státní sociální podpoře 
 

 
Zdroj: autorka 
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10. Životní minimum rodiny 
 
Prakticky celá koncepce dávek státní sociální podpory je odvozena od institutu 

životního minima. Dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu je životní minimum minimální společensky uznaná hranice peněžních 

příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni 

společensky uznané důstojné hodnoty. „Pomoc ze strany společnosti bude 

nastupovat až tehdy, nemůže-li občan překonat svou nepříznivou situaci.“ 

(Dlouhý 1997, str. 37) 

První zmínka o zavedení institutu životního minima v ČR pochází 

z Programového prohlášení vlády ČSFR z roku 1990. Cílem prohlášení byla 

změna role státu na úroveň participace samotných občanů na své vlastní 

sociální ochraně. (Dlouhý 1997, str. 11) 

Do životního minima rodiny (dále ŽMR) se započítávají všechny 

osoby, které tvoří společnou domácnost. Zákon upravuje také existenční 

minimum, které je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se 

považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních 

potřeb na úrovni umožňující přežití. Životní ani existenční minimum 

nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení.2 Testované dávky SSP, které jsou 

závislé na příjmu rodiny, se vypočítávají na základě životního minima rodiny. 

Výplatu dávek státní sociální podpory ovlivňuje také výše životního minima. 

Při změně životního minima, se mezi příjemce dávek mohou dostat také osoby, 

které v původních částkách neměly nárok na dávku.    

 Valorizace částek životního a existenčního minima je prováděna 

nařízením vlády. Při zvyšování těchto částek se zachovává jejich reálná úroveň. 

Vláda je zmocněna zvyšovat částky životního a existenčního 

minima od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud 

nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve 

stanoveném rozhodném období 5 %. Částky životního a existenčního minima 
                                                
2 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Životní minimum. Dostupné z www: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/1488/zivotni_minimum.pdf> [cit. 26. 03. 2014]. 
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může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo termín pravidelné 

valorizace. 3 

V roce 2007 přešlo životní minimum z dvousložkového životního 

minima na životní minimum jednosložkové. Životní minimum vymezuje 

potřebu finančních prostředků pouze na výživu a ostatní základní osobní 

potřeby, nikoliv na náklady na bydlení. Dvousložkové životní minimum 

zahrnovalo také náklady na společné potřeby domácnosti, náklady na nezbytné 

vybavení bytu a nezbytné potřeby provozu domácnosti. (Dlouhý 1997, str. 37) 

Proti původnímu životnímu minimu je také posílena ochrana jedné 

osoby v domácnosti, která má vyšší náklady. Nepřihlíželo se k nižším 

nákladům, které plynou z racionálnějšího využívání společných výdajů 

v domácnosti. Například za čistící prostředky se vynakládá stejně peněz, je-li 

v bytě jeden nebo pět osob. V důsledku toho byly částky ŽMR vyšší než jejich 

objektivně nutná potřeba. Tato skutečnost je demotivační, vede ke zneužívání 

sociálních opatření státu a vyvolává kritiku sociálního systému.   

Od roku 2007 je zaveden institut existenčního minima, který odpovídá 

minimálnímu životnímu standardu nezbytnému k zajištění výživy a ostatních 

základních osobních potřeb umožňujících přežití. Existenční minimum je 

propojeno se zákonem o hmotné nouzi, jelikož je minimální hranicí příjmů. 

Nutností byla nová koncepce příspěvku a doplatku na bydlení. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Životní minimum. Dostupné z www: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/1488/zivotni_minimum.pdf> [cit. 26. 03. 2014]. 
4 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Životní minimum. Dostupné z www: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/1488/zivotni_minimum.pdf> [cit. 26. 03. 2014]. 
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Tabulka č. 3 - Částky životního minima od roku 2007 do roku 2014. 

 

Dle zákona  
č. 110/2006 Sb. 

od 1. 1. 2007 od 1. 1. 2012 

jednotlivec         3 126 3 410 

1. osoba v domácnosti 2 880 3 140 

2. osoba v domácnosti 2 600 2 830 

Dítě do 6 let 1 600 1 740 

Dítě od 6 do 15 let 1 960 2 140 

Dítě od 15 do 26 let 2 250 2 450 

existenční minimum 2 020 2 200 

 

Zdroj: Informační systém MPSV 

 
 

Od roku 2007 byly částky životního minima stále stejné až do konce 

roku 2011. Vláda ČR má pouze a jen ve své moci, zda částky zvýší 

(v závislosti na inflaci nebo zdražování).  Aktuálně jsou stále platné částky od 

roku 2012. 
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11. Proces změn dávek státní sociální podpory 
 
 
Při realizaci veřejných politik mají klíčovou roli jednotlivá ministerstva, která 

zaštiťují konkrétní sektorové politiky. Pro potřeby mé práce jsou 

nejvýznamnějšími aktéry, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a 

Ministerstvo financí (MF), kteří se podílí na legislativní úpravě státní sociální 

podpory. 

 

Vztah veřejné politiky a rozpočtové politiky  

 

Rozpočtová politika je jeden z nástrojů veřejných politik. Díky ní získáváme 

zdroje na financování cílů jednotlivých veřejných politik. Veřejná politika 

obsahuje jednotlivé programové cíle vlády i jednotlivé cíle sektorových politik. 

Vládní politiky jsou zvěcňovány prostřednictvím veřejných rozpočtů. Z obsahu 

rozpočtové politiky snadno poznáme cíle nové vlády. Také snadno poznáme, 

zda je plní. (Ochrana 2010, str. 83)     

 Rozpočtová politika republiky má na starosti finanční zdroje, které jsou 

potřeba na plnění cílů veřejné politiky. Za správu rozpočtové kapitoly 

konkrétního ministerstva odpovídá jeho správce, tj. ministr. Ministr také 

odpovídá parlamentu za sestavení návrhu rozpočtu a po jeho schválení za 

hospodárné, efektivní využití veřejných výdajů.  Zákon o finanční kontrole 

č. 320/2001 Sb., ukládá jednotlivým ministrům povinnost doložit ekonomicky 

racionální nakládání s veřejnými zdroji. (Ochrana 2010, str. 18) 

 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo financí ČR je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet 

republiky. V jeho kompetenci je také státní závěrečný účet republiky, státní 

pokladna, finanční trh, hospodaření s majetkem státu, poplatky a clo, finanční 

hospodaření, finanční kontrola apod. Ministerstvo financí zajišťuje členství v 

mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace 
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pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších 

mezinárodních hospodářských seskupení, které nespadají pod Českou národní 

banku. 5 V čele stojí ministr, nyní Andrej Babiš. Ministr odpovídá za sestavení 

státního rozpočtu. Dohlíží, aby se nakládalo se zdroji státu ekonomicky 

racionálně. Ministr vypracovává státní závěrečný účet. S ohledem na správu 

jednotlivých rozpočtových kapitol spravuje veřejné finance. (Ochrana 2010, 

str. 18)          

 Podle zákona o státním rozpočtu se rozdělují výdaje rozpočtu na 

jednotlivé kapitoly. Svou vlastní rozpočtovou kapitolu mají jednotlivé úřady, 

jako Český statistický úřad, Ústavní soud apod., ale také jednotlivá 

ministerstva. Právě kapitola rozpočtu MPSV má vůbec nejvyšší výdaje. Tvoří 

téměř 40% všech výdajů. Jelikož zaštituje sociální zabezpečení všech občanů, 

tudíž i výdaje na starobní důchody. 6      

 Jedním z cílů Ministerstva financí je hospodárnost rozpočtu. 

Hospodárností se rozumí takové množství veřejných prostředků, kdy 

dosahujeme stanovených cílů s co nejnižším množstvím vynaložených zdrojů 

však v odpovídající kvalitě. (Ochrana 2010, str. 38) 

Kontrola veřejných výdajů je prováděna dle zákona o finanční kontrole. 

Kontrola může být obsahová či jen formální. Z časového hlediska se 

pro potřeby SSP vykonávána kontrola ex ante, do budoucna, ještě před 

realizací výdajové aktivity. Smyslem této kontroly je stanovit očekávané 

náklady a vybrat optimální variantu řešení. Během realizace výdajového 

programu provádíme průběžnou kontrolu a případně děláme korekce. (Ochrana 

2010, str. 40) Pro potřeby mé práce je nejdůležitější kontrola ex post. Tedy až 

po skončení výdajové aktivity.       

 Na Ministerstvu financí ČR je oddělení, které zodpovídá v součinnosti s 

MPSV za financování příslušné kapitoly státního rozpočtu. Vypracovává 

střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitoly, podílí se na přípravě a 

zpracovává návrhu rozpočtu kapitoly a rozepisuje rozpočtové limity kapitoly. 

                                                
5 Ministerstvo financí. Činnost ministerstva. Dostupné z www: <http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-
informace/hlavni-cinnosti> [cit. 03. 04. 2014]. 
6 Zákon č. 475/2013 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 
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Dále hodnotí výsledky hospodaření kapitoly, posuzuje, schvaluje a provádí 

rozpočtová opatření. Posuzuje a schvaluje návrhy závěrečného účtu kapitoly, 

vypracovává finanční vypořádání vztahů kapitoly s rozpočtem apod. Oddělení 

nese název Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů.7 

S úřednicí z tohoto oddělení jsem prováděla doplňkový rozhovor pro svou 

diplomovou práci.    

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro 

pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci. V jeho 

kompetenci je také kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, 

důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, sociální péči, 

péči a pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o 

rodinu a dětí, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky 

mzdové a sociální politiky. 8  Na tomto ministerstvu v oddělení nepojistných 

sociálních dávek jsem vykonávala svou odbornou praxi k diplomové práci. 

Prováděla jsem zde také doplňkové rozhovory do své práce.  

 Oddělení nepojistných dávek vypracovává koncepci, věcné záměry 

nebo podklady právních předpisů systémů státní sociální podpory, dávek 

pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a 

příspěvku na péči.  Dále se podílí na tvorbě principů politiky sociální ochrany, 

zejména z hlediska nepojistných sociálních dávkových systémů, zabezpečuje 

provázanost národní politiky sociální ochrany s programovými dokumenty EU.  

Oddělení provádí vlastní analytická šetření a vyhodnocení poznatků vědy a 

výzkumu pro účely návrhů opatření v dávkové oblasti, predikce nákladů a 

podkladů pro státní rozpočet. Toto oddělení také spolupracuje s příslušnými 

odbory ministerstva na úseku rezortní statistiky a výkaznictví z oblasti 

příslušných dávek. Mimo jiné oddělení připravuje podklady pro stanovení 
                                                
7 Ministerstvo financí. Organizační struktura.http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-
struktura/verejne-rozpocty-sekce-06/odbor-14-financovani-kapitol-statniho-rozpoctu-1/oddeleni-1401-soc-veci-
zamestn-a-podp-ne 
8 §9 Zákon č. 2/1969 Sb., Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České socialistické republiky. 
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limitů, případně zpracovává návrhy na rozpočtová opatření. (dle Organizačního 

řádu MPSV)  

Sociálně-politické záměry lze realizovat: 

a) regulací = povinnost sociálního objektu nebo subjektu formou příkazu 

či zákazu, aby něco konal, zdržel se činnosti či činnost jiného strpěl, 

b) konáním = poskytování sociální služby, 

c) nátlakem = politický, ekonomický, fyzický nebo právní vůči objektu 

nebo jinému sociálnímu subjektu, aby přijal a uskutečňoval dané 

sociální zájmy, 

d) darováním = poskytování peněžitého nebo věcného plnění sociálnímu 

objektu nebo jinému subjektu sociální politiky. (Tomeš 2010, str. 332) 

 

Dávky jako nástroj sociální politiky 
 
Dávkami rozumíme majetkové převody ve prospěch jiné osoby. Mohou být ve 

formě peněz či věcí. Dávka v demokratické společnosti je nástrojem povinné 

(obligatorní, mandatorní) nebo dobrovolné (fakultativní, voluntární, 

filantropické, sponzorské) redistribuce prostředků ve prospěch těch, jejichž 

potřeby byly společensky uznány. Peněžité dávky jsou finanční obnosy, které 

se vyplácejí těm, kdo na ně má nárok a byly jim přiznány úředním výrokem. 

Peněžitá dávka můžou být poskytnuta také jako dar. (Tomeš 2010, str. 338)

 Systémová změna sociální politiky ČR by měla být vedena ve znamení 

výrazného oslabení redistributivních prvků a výrazného omezování sociální 

velkorysosti státu. To vše v kombinaci s posílením prvků výkonových a 

reziduálních. Výsledkem toho by měla být úsporná sociální politika. Stát ani 

vláda nejsou odpovědní za osud jedinců a za úroveň jejich životního standardu. 

(Mareš 2001, str. 50) 
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Základní faktory ovlivňující výdaje na státní sociální podporu 

Jednotlivá postupně přijímaná opatření v oblasti státní sociální podpory jsou 

doprovázena úvahami a diskusemi o tom, co ovlivňuje charakter výdajů na tyto 

dávky a tím i charakter sociální politiky. Tyto faktory lze rozdělit na tři 

základní druhy: demografický vývoj, ekonomické a sociální faktory a 

společensko-politické determinanty. Demografický vývoj je významným 

faktorem, který ovlivňuje sociální transfery. Dlouhodobé demografické 

tendence ovlivňují řadu společensko-ekonomických procesů. Tento faktor je 

velmi důležitý pro nastavení starobních důchodů v ČR při aktuálním stárnutí 

populace. (Průša 2001, str. 27)      

 Pro potřeby mého výzkumu jsou však přínosnějšími faktory 

ekonomické a sociální. Dynamika vývoje ekonomiky ovlivňuje velikost 

vytvořených ekonomických zdrojů. Je však důležité brát na zřetel protiklad 

mezi ekonomickou dynamikou a dynamikou potřeb, které jsou nezbytné na 

kompenzaci  konkrétních  sociálních událostí. (Průša 2001, str. 30) Třetí 

důležitý faktor je společensko-politický. Politická orientace jednotlivých zemí 

je ovlivněna společností i ekonomickou situací ve státě. Politická orientace 

ovlivňuje chování člověka i roli státu. (Nahodil 2009, str. 232) 

 
Státní sociální podpora perspektivou prohlášení jednotlivých vlád 
 

V České republice se v posledních letech střídají vlády ještě rychleji, než po 

skončení volebního období. Každá vláda má jiné názory, jiná přesvědčení, co 

se týče státního rozpočtu i nastavení dávek státní sociální podpory. 

 Legislativní opatření v dávkovém systému jsou ovlivněna vládnoucí 

stranou. Přívržencům levicových stran se opatření budou zdát příliš přísná. Pro 

zefektivnění fiskální politiky by však opatření mohla být daleko tvrdší. Různé 

názory se objevují také v tisku. Poslanci v klubech mají také odlišné názory. 

(rozhovor Respondent 3, MF)  
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 Nyní popíši cíle jednotlivých vlád, které stály v čele od vzniku globální 

ekonomické krize po současnost. Pro přehlednost jsem vytvořila             

tabulku č. 4 – Přehled jednotlivých vlád ČR od roku 2007, kde uvádím i 

konkrétní období vlády. Již druhá pravicová vláda Mirka Topolánka, která byla 

ve vládě, než dopadla na ČR ekonomická krize, měla za cíl snižovat schodek 

státního rozpočtu. Cílem vlády bylo snížit sociální výdaje. Sociální systém by 

měl pomáhat jen těm, kdo to opravdu potřebují, a měl by motivovat do práce. 

Systém sociálních dávek musí mít vyšší adresnost, účinnost a transparentnost.  

Mandatorní sociální výdaje se budou vyvíjet tak, aby schodky veřejných 

financí dosáhly v roce 2008 3,0 % HDP. Vláda proto prosadí spravedlivou 

změnu podmínek poskytování sociálního příplatku, včetně zvýšení jeho 

adresnosti.9  

Koalice Občanské demokratické strany, České strany sociálně 

demokratické a Strany zelených se vyznačuje svou nestranností a neutralitou. 

Prohlášení Fischerovy vlády vzniklo už v době ekonomické krize. Citace 

z programového prohlášení: „Globální ekonomická krize, respektive propad 

zahraniční poptávky, čehož jsme aktuálně svědky, již má – a ještě bude mít – na 

českou ekonomiku obrovský vliv, projevující se z pohledu státu zejména 

prudkým snížením příjmů státního rozpočtu. Všeobecný pokles ekonomické 

aktivity s sebou přináší pokles HDP, vyvolává růst nezaměstnanosti a stagnaci 

mezd. Rozpočet letošního roku se propadá do výrazného deficitu, což – mimo 

jiné – s sebou nese nemalé náklady v oblasti dluhové služby. Zde je situace 

skutečně vážná!“10 Vládě je jasné, že nebude jednoduché čelit ekonomické 

krizi a zároveň sociálnímu smíru.  Vláda neprodleně přijme kroky ke snížení 

výdajů státního rozpočtu na rok 2009 s cílem, aby deficit rozpočtu nepřekročil 

v letošním roce 5 % HDP. 11  Za důležité vláda považuje dokončení 

legislativního procesu u návrhů  předložených do Parlamentu ČR v oblasti 

protikrizových opatření, finančního trhu a  cenové regulace. Cílem vlády bylo 

                                                
9 Programové prohlášení vlády České republiky. 2007. Str. 4 
10 Programové prohlášení vlády České republiky. 2009. Str. 1 
11 Programové prohlášení vlády České republiky. 2009. Str. 3 
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finančně podporovat rodiny, aby nepropadly ekonomické krizi. Jako důkaz 

můžeme už nyní mluvit o protikrizovém balíčku u přídavku na dítě. 12  

Od července 2010 do července 2013 se ujímá vlády pravice v čele 

s Petrem Nečasem. Vládnoucí strany jsou TOP 09, Občanská strana 

demokratická a Věci veřejné. Z prohlášení plyne, že globální ekonomická krize 

ukázala zranitelnost naší ekonomiky a odhalila chyby předchozích vlád. Je 

potřeba „zatáhnout za záchrannou brzdu“ a přestat zadlužovat náš stát, než se 

propadne mezi země, o kterých se ví, že to samy nezvládnou. Váda si je 

vědoma zadluženosti ekonomiky a schodku, který je potřeba snížit. 13 

 Vláda prosazuje sociálně citlivým způsobem krácení některých druhů 

sociálních dávek, podpor a příspěvků s cílem zefektivnit jejich čerpání a 

zamezit zneužívání. U všech druhů sociálních dávek, podpor a příspěvků bude 

jejich výplata podmíněna čestným prohlášením žadatele, že se bez této podpory 

z veřejných rozpočtů neobejde. Výplata pro žadatele bude striktně vázána na 

zajištění řádné docházky jeho dětí do školy. Cílem vlády je zrušení sociálního 

příplatku. Přímo v prohlášení stojí, že porodné bude vypláceno pouze na první 

dítě a jen u rodin, které budou mít příjem menší než 2,4 násobek životního 

minima. Výše rodičovského příspěvku vypláceného po dobu 4 let bude snížena 

tak, aby byla v úhrnu stejně výhodná jako rodičovský příspěvek vyplácený po 

dobu 2 let.14 

Takzvaná úřednická, nepolitická či nestranická vláda Jiřího Rusnoka, 

která vládla v období od července 2013 do ledna 2014 je vládou 

tzv. rozpočtové odpovědnosti. Tato vláda za sebou zanechává nejrychlejší 

zvýšení státního dluhu v moderní historii země. Vláda chce pomáhat 

nepotřebnějším občanům, mezi které řadí i rodiny. 

Zatím poslední vláda Bohuslava Sobotky, která stojí v čele od ledna 

2014, má cíl kontrolovat výdaje státního rozpočtu. Kontrolovat dodržování 

maastrichtských kritérií, zejména schodek rozpočtu pod 3% HDP. Co se týče 

SSP, vláda nemá v prohlášení žádné legislativní změny v dávkovém systému. 

                                                
12 Programové prohlášení vlády České republiky. 2009. Str. 4-5 
13 Programové prohlášení vlády České republiky. 2010. Str. 4-6 
14 Programové prohlášení vlády České republiky. 2010. Str. 6 
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Prosazuje lepší technické a personální zajištění výplaty dávek SSP na 

kontaktních pracovištích Úřadů práce ČR, jelikož byly s výplatou dávek 

problémy. 15 

 
Tabulka č. 4 - Přehled vlád ČR od roku 2007 
 
 

 
Zdroj: Autorka, dle www.vlada.cz 
 

Proces změn 

Podle respondentů vycházejí změny ve státní sociální podpoře 

z vládních prohlášení. Většinou nejsou popsány konkrétně a záleží na 

úřednících, jakou budou mít konkrétní podobu. Některá prohlášení už nesou 

konkrétní veřejně politický cíl i s postupem realizace. (rozhovory MPSV, MF) 

Při každém opatření se provádí analýza, zjišťují se důsledky, dopady na 

státní rozpočet, jak se opatření dotkne rodin, jakých rodin konkrétně se dotkne. 

Dále se provádí určité předpoklady nákladů na další roky, vždy minimálně 2-3 

roky dopředu ve vztahu ke státnímu rozpočtu. (rozhovor respondent 2, MPSV) 

Dávky SSP mají dvojí význam, jsou jak univerzálními rodinnými 

dávkami, tak i dávkami pro nízko-příjmové rodiny. Systém dává možnost 

vládnoucí politické straně podporovat jednu či druhou skupinu obyvatel. 

(rozhovor respondent 2, MPSV) 

Podle respondenta z Ministerstva financí rozlišujeme dvě linie změn u 

dávek státní sociální podpory. Prvním důvodem změn jsou úspory 

mandatorních výdajů, obecně úspory ve státním rozpočtu. Státní sociální 

                                                
15 Programové prohlášení vlády České republiky. 2014.  

Období Vládní koalice Premiér 

       9. ledna 2007 – 8. května 2009 ODS + KDU-ČSL + SZ Mirek Topolánek 

     8. května 2009 – 13. července 2010 ODS + ČSSD + SZ Jan Fischer 

13. července 2010 –10. července 2013 TOP 09 + ODS + VV Petr Nečas 

10. července 2013 – 29. ledna 2014 Nestranická vláda Jiří Rusnok 

      29. ledna 2014 – současnost ČSSD + KDU-ČSL + ANO 2011 Bohuslav Sobotka 
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podpora je jeden ze subsystémů, kde lze provádět tyto změny. Cílem je 

zpomalení tempa růstu výdajů státního rozpočtu. Druhou linii změn 

představuje neefektivita dávek. Pokud už dávka neplní původní účel, nebo ho 

plní špatně, je potřeba dávku upravit. Příkladem byl třírychlostní rodičovský 

příspěvek, který nebyl efektivní ani flexibilní, jelikož byl striktně ohraničen na 

dobu pobírání do 2, 3 a 4 let věku dítěte. (rozhovor Respondent 3, MF) 

Ve výdajích rezortu MPSV je nutná reorganizace. V době ekonomické 

krize jsou vynakládány větší prostředky na podporu nezaměstnanosti, proto je 

snaha ušetřit finanční zdroje pro krytí aktuálních potřeb. Výdaje na podporu 

nezaměstnanosti činily v roce 2008 (než dopadla na ČR ekonomická krize) 

7 miliard Kč. V roce 2009 stouply více než dvounásobně na 15,1 miliard 

Kč.(MF 2008, 2009)        

 Vliv hospodářské situace státu na sociální zabezpečení závisí na stupni 

ekonomického a sociálního rozvoje společnosti. Státy postupně redukují státní 

intervence do ekonomických a sociálních záležitostí, ale to je špatně. Zatímco 

v zemích s nízkou úrovní sociální ochrany hospodářská krize zpravidla 

omezuje další rozvoj systémů sociální ochrany obyvatelstva, ve vyspělých 

zemích je tato situace doprovázena úsilím i minimalizaci nákladů na stávající 

opatření, která mohou v některých případech přerůst v požadavky na revizi 

celého systému. (Průša 2001, str. 33)     

 SSP patří mezi mandatorní výdaje, které se musí vyplatit. Pokud 

nenarůstají příjmy do státního rozpočtu, je rezort MPSV první na řadě, u 

kterého se škrtají výdaje, jelikož výdaje na MPSV jsou nejvyšší. Úsporná 

opatření bývají politickým rozhodnutím. „Vždycky to bylo politické zadání, 

které se nějakým způsobem promítalo do formulování státního rozpočtu, kdy se 

nějakým způsobem konsolidovali příjmy a výdaje.“ (rozhovor Respondent 2, 

MPSV) Udělá se zásah ve formě zpřísnění podmínek, nic jiného ani dělat 

nejde. Šetřit je možné tím, že se zruší konkrétní dávka (např. sociální příplatek 

od roku 2012), z univerzální dávky se stane dávka testovaná (porodné od roku 

2011), zpřísní se nárok na dávku (přídavek na dítě od roku 2008), sníží se výše 

dávky, např. porodné od roku 2008.  Co se týče šetření výdajů v době krize, je 



46 
 

však problém, že i rodiny mají nižší příjmy (nezaměstnanost), proto potřebují 

vyšší podporu od státu. (rozhovor Benešová, MPSV) 
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12. Analýza změn v oblasti státní sociální podpory v kontextu 

světové ekonomické krize 

Následně se budu podrobně věnovat změnám v jednotlivých dávkách státní 

sociální podpory. 

12.1 Porodné 
 
Touto jednorázovou dávkou se stát snaží o zmírnění nákladů vzniklých s 

narozením dítěte v nízko-příjmových rodinách. Tato dávka má sloužit 

především k vybavení domácnosti spojené s narozením dítěte, např. kočárek, 

postýlka. Nárok na dávku vzniká již dnem porodu živého dítěte. (Kepková 

1999, str. 140)  Ve většině evropských zemí je tato dávka zavedena, 

v některých zemích je uplatňována i při adopci dítěte. Většinou patří mezi tzv. 

rodinné dávky bez nutnosti splnění potřebné doby pojištění. Porodné je 

převážně hrazeno ze státního rozpočtu. Zajímavou alternativu klasickému – 

finančnímu - pojetí porodného nabízí Finsko a Slovinsko, kde se matka může 

rozhodnout mezi tzv. balíčkem potřeb pro novorozence a peněžitou dávkou. 

(Munková 2005)        

           

12.1.1 Vývoj dávky 
 
Tato dávka byla do státní sociální podpory transformována z nemocenského 

pojištění, kde se nazývala podpora při narození dítěte. Porodné bylo původně 

při vzniku systému dávkou netestovanou. Náleželo každé matce, která porodila 

živé dítě, bez ohledu na výši příjmů. (Kepková 1999, str. 12)  

 Původně bylo porodné v násobcích životního minima. Za první dítě byl 

odlišný násobek, než za druhé dítě, a taky jiný násobek od třetího dítěte. Při 

narození vícerčat byly ještě odlišné násobky, takže tam bylo několikero 

koeficientů pro výpočet. Pro zjednodušení se zavedla jednotná částka 

porodného. (rozhovor Benešová, MPSV) Do konce března 2006 činilo porodné 

za jedno dítě 8 600 Kč, za dvě děti 20 640 Kč a při narození tří dětí 51 600 Kč. 
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(Spilka 2006) ČSSD pro období 2006-2008 prosadila zvýšení porodného na 

17 500 Kč na každé jedno dítě, bez ohledu na výši výdělků rodiny. 

Od 1. 4. 2006 činilo porodné 17 500 Kč za jedno dítě, 53 120 Kč za narození 

dvojčat a horentních 79 680 Kč při narození trojčat.16 Toto opatření kritizoval 

ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, posléze bylo zrušeno. 

Nárůst výdajů na dávky SSP v souvislosti s růstem porodného se 

projevil již v roce 2006, kdy došlo k nárůstu výdajů na porodné 

o 696 milionů Kč oproti roku 2005, a druhý nárůst v roce 2007, který výdaje 

navýšil o 506 milionů Kč oproti minulému roku. 

 

Období  2008-2010 

Nárok na porodné dle Zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, má každá žena, která porodila zdravé dítě, bez ohledu na její příjmy. 

Pokud žena po porodu zemřela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na dávku 

nárok otec dítěte. Na porodné má rovněž nárok osoba, která převzala dítě 

mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Výše porodného se 

od roku 2008 snižuje na 13 000 Kč na každé narozené dítě. Tudíž při narození 

dvojčat má matka nárok na 26 000 Kč, a při trojčatech na 39 000 Kč. 17 

 

Období  2011-2014 

Od 1. 1. 2011 se porodné stalo testovanou dávkou. Pro nárok na dávku musí 

být hranice příjmu rodiny v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození 

dítěte nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 

13 000 Kč na první narozené dítě. Pokud se narodí více dětí, není už vypláceno 

na každé po 13 000Kč, ale nýbrž jen 19 500 Kč za vícečetný porod.18 

 Jak uvádí nejmenovaný respondent, změna porodného na dávku 

testovanou roku 2011 byla politickým rozhodnutím pravicové vlády za 

působení ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. „Jeho názor byl, že by 

                                                
16 Zákon č. 113/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů. 
17 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
18 §46 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 
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se mělo podporovat první dítě, protože to je významný nápor na rozpočet 

rodiny, zatímco ty ostatní děti vstupují do rodiny, která je do určité míry 

vybavena - dětskou postýlkou a dalšími takovými většími předměty, které se 

pořizují.“ (rozhovor Respondent 2, MPSV)     

 Dle respondentky Benešové jsou vícedětné rodiny většinou chudší. To 

je přirozené na celém světě. Ne všechny tyto rodiny chce stát podporovat 

porodným. Stát chce zabránit tomu, aby nebylo důvodem v této části rodin 

rodit každý rok dítě za účelem, že získají porodné. Bez ohledu na to, jestli se o 

dítě postarají „… jestli to dítě skončí v kojeneckém ústavu nebo v dětském 

domově. Což bylo taky jeden čas citelný téma, že některé rodiny si udělaly 

z rození dětí byznys. Akorát vždy vyfasují porodné a přestanou se o dítě starat, 

takže politici řešili, jak tomu zamezit…“ Posléze se přistoupilo na to, že 

porodné bude pouze na první dítě, protože běžná rodina má jedno dítě. 

Porodnost na ženu je 1,2 dítěte. „Rodina, která má dvě děti, to nějak zvládne a 

rodina, která jich má sedm, už není výdělečná.“ (rozhovor Benešová, MPSV)

 Dle respondentky Benešová je hranice 2,4násobku ŽMR, která byla 

analyzována v roce 2007 pro zjištění potřebnosti rodin při zpřísnění přídavku 

na dítě, uznána jako politický a sociální konsenzus. U porodného byla 

automaticky nastavena opět tato hranice. Tím se předešlo také složitému 

odůvodňování, proč přídavek do téhle výše a porodné už ne, a naopak. „Prostě 

už byla jednou prodiskutována hranice, že rodiny do 2,4 násobku ŽMR tu 

pomoc ze strany státu potřebují.“ (rozhovor Benešová, MPSV)  

 Oba respondenti se shodují, že poskytování financí pro všechny děti bez 

ohledu na příjem rodiny nebylo odůvodněné. Proto se porodné zaměřilo pouze 

na nízko-příjmové rodiny. (rozhovor Benešová, MPSV) „Takže když se chtělo 

spořit, tohle byla jedna z cest, že porodné budou dostávat jen ty rodiny, pro 

které je výbavička kolem porodu citelný zásah do rozpočtu.“ (rozhovor 

Benešová, MPSV) Dokud porodné nebylo testované, pobíraly ho i rodiny 

s vysokými příjmy. Vycházelo se z logiky, že pro chudší rodiny byla částka 

porodného potřebnou částkou peněz, zatímco pro bohaté rodiny, byla tato 
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částka zanedbatelná a její ztráta nebude mít dopad na rodinný rozpočet. 

(rozhovor Benešová, MPSV)    

 

12.1.2 Výdaje 
 

Tabulka č. 5 – Výdaje na porodné (v milionech Kč) 
 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výdaje na porodné 1 647 000 000 1 579 000 000 1 565 000 000 297 000 000 144 000 000 148 000 000 

Počet narozených dětí 119 570 118 348 117 153 108 673 108 576 106 800 

 

Zdroj: Informační systém MPSV, ČSÚ. 

 
Z tabulky č. 5 je patrné, že výdaje na porodné rok od roku klesají. 

Nejvyšší rozdíl je mezi lety 2010 a 2011, kdy se porodné stalo dávkou závislou 

na příjmu a pouze na první dítě v rodině. Jelikož jsou dávky SSP vypláceny až 

v následujícím měsíci, než ve kterém o ně bylo požádáno. Bylo v lednu 2011 

vypláceno ještě porodné jako univerzální dávka. Tudíž je úspora ještě vyšší, 

než se na první pohled zdá. Úspora se změnou z plošně vyplácených dávek na 

dávky testované je patrné na sumě výdajů vyplacených v roce 2012. Také 

počet narozených dětí v České republice klesá. (tabulka) 

 
12.1.3 Možné dopady krize na porodné 
 

Na rozdíl od příjmové strany neměla ekonomická krize na výdajovou 

stranu vládního sektoru v roce 2008 ještě významnější dopady. (MF 2010, 

str. 19) U snížení porodného roku 2008, se tedy neprokazuje vliv ekonomické 

krize. Podle údajů Ministerstva financí lze dopad krize na Českou republiku 

datovat k průběhu roku 2009.19 

Naopak zpřísnění od 1. 1. 2011 bylo v rámci úsporných opatření státu. 

Byl to tzv. balíček sociálních škrtů, který byl odsouhlasen ke snížení 

zadluženosti státu prostřednictvím úspor na sociálních dávkách prostřednictvím 

Zákona č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

                                                
19 Ministerstvo financí. Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR 2008-2011. 
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s úspornými opatřeními v působnosti MPSV. Zde se ukazuje, 

že zprostředkovaně měla ekonomická krize vliv na zpřísňování dávky, jelikož 

bylo potřeba snižovat schodek státního rozpočtu, takže do určité míry byl tlak 

na snižování dávek, zejména dávek, které se poskytovali nějak univerzálně. 

(rozhovor, Respondent 2, MPSV) 

Politické rozhodnutí znělo jasně, je potřeba udělat škrty v porodném. 

Nezbývalo než dávku zrušit, zpřísnit její nárok či snížit její výši. Po provedení 

analýz se dochází k závěru, že je nejvhodnější přechod z univerzální dávky 

na dávku testovanou. MPSV stanovuje stejnou hranici ŽMR jako u přídavku 

na dítě. Rozpočet na rok 2010 byl příliš napjatý. Došlo k nárůstu mandatorních 

sociálních výdajů celkem o 6,8 mld. Kč.20 

Ač se to může zdát, snižování výdajů ve státním rozpočtu nejsou 

obecně nepopulární. Lidé spíše hodnotí opatření, která se jich přímo dotýkají. 

Pouze plošná snižování výdajů, která ovlivní většinu populace, jsou vnímána 

jako nepopulární. Což se projevilo právě u změn ve výši a oprávnění pro 

čerpání porodného. Tato změna ovlivnila pouze část populace, především ženy, 

které plánovaly mateřství.  Lidé hůře reagují na reformy v oblasti starobních 

důchodů a zdravotní péče.  Pokud jsou škrty v období ekonomické krize, 

občané hodnotí negativně spíš tu krizi.  Každá vláda má za úkol snižovat 

výdaje, dělat škrty, je to běžné. Lidé se s tím proto smiřují lépe, než tvrdí teorie 

zabývající se snižováním nákladů (kapitola 6.2). Vláda vždy očekává drsnější 

názory veřejnosti na úspory. Velkou roli v tom, jak lidé přijmou úsporná 

opatření, hrají média jakožto zprostředkovatelé, kteří stojí mezi vládou 

a občany. (Giger 2011) 

 

 
 
 
 

                                                
20 Ministerstvo financí. Státní závěrečný účet 2010. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/monitoring/plneni-statniho-rozpoctu/2010/statni-zaverecny-ucet-za-rok-2010-2059> [cit. 26. 03. 2014]. 
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12.2 Přídavek na dítě 
 

Přídavek na dítě je základní dávkou systému. Je to opakující se dlouhodobá 

dávka, určena na pokrytí nákladů spojených s výchovou a výživou 

nezaopatřených dětí. Účelem dávky je kompenzace sníženého životního 

standardu rodinám s dětmi oproti bezdětným párům. Nárok na dávku mají 

nezaopatřené děti do věku 26let. Tuto dávku za děti přebírají rodiče, po 18. 

roce náleží dávka přímo nezaopatřenému dítěti. Pokud je dítě v plném přímém 

zaopatření v ústavní péči (např. dětský domov), náleží tato dávka ústavu.21

 Přídavek na děti byl původně součástí nemocenského pojištění. Jeho 

výše závisela na počtu dětí v rodině. Nárok na tuto dávku byl podmíněn 

hrazením nemocenského pojištění. Nárok na něj pozbýval neplněním 

pracovních povinností rodičem. Podstatnou systémovou změnou bylo odvození 

nároku od výše životního minima. Právě tato úprava odstartovala realizaci 

nového systému státní sociální podpory roku 1995. (Kepková 1997, str. 9)

 Přídavek na dítě je základní dávkou rodinné politiky i v jiných 

evropských státech.  Jeho výše bývá často závislá na pořadí dítěte v rodině, 

které má nárok na přídavek, věku dítěte, příjmu rodiny, složení rodiny (úplná, 

neúplná). Ve většině vybraných zemí je přídavek na děti vyplácen plošně, 

tj. bez ohledu na příjem rodiny. (Munková 2005)   

  

12.2.1 Vývoj dávky  

 

Po zavedení Zákona o státní sociální podpoře 22 se nárok na přídavek na dítě 

odvíjel od dvou koeficientů životního minima. Výše závisela na věku dítěte. 

Od 1. 1. 1999 se vyplácel přídavek na dítě podle výše životního minima rodiny 

ve třech úrovních koeficientu (snížená, základní a zvýšená výměra) a také 

podle věku dítěte. Úroveň se různě měnila v čase. (rozhovory MPSV) 

 Původně bylo životní minimum dvousložkové a tři úrovně přídavku na 

                                                
21 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Státní sociální podpora. Dostupné z www: <http://www.mpsv.cz/cs/2>  
[cit. 03. 04. 2014]. 
22 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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děti. Od roku 2007 po přechodu na jednosložkové životní minimum se hranice 

vyhoupla na 4x, aby byl přídavek zachován všem stejně, jako když bylo to 

dvousložkové životní minimum. (rozhovor Benešová, MPSV) 

 

Rok 2008 

Od 1. 1. 2008 byl nárok na přídavek na dítě zpřísněn Zákonem č. 261/2007 Sb., 

o stabilizaci veřejných rozpočtů. Z původních třech úrovní se stala pouze 

jedna, rozdělena podle věku dítěte. Z maximálního 4násobku životního minima 

rodiny nárok klesl na 2,4násobek ŽMR.      

 Pro zjištění nároku na dávku se posuzuje příjem za předchozí 

kalendářní rok. Do tohoto příjmu se nezapočítává výživné, které bylo 

vyplaceno dítěti ve společné domácnosti. Aktuálně se v naší republice vyplácí 

dávka podle věku nezaopatřeného dítěte ve třech výších: 

 

Tabulka č. 6 – Výše přídavku na děti 

 

 

 
 

 

 

Zdroj: §18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Jak tvrdí respondentka z MPSV, stát měl po roce 1995 dobré finanční 

možnosti, jenže časem peníze přestaly stačit a byly potřeba úspory. (rozhovor 

Benešová, MPSV)  

Respondenti z MPSV se shodují, že se tudíž musely sociální dávky 

zaměřit jen na ty, kdo to opravdu potřebují. V tomto případě na nízko-příjmové 

rodiny. Přídavek na dítě ve svých počátcích zachycoval přes 80% 

nezaopatřených dětí a postupem času se významně tento podíl snížil. V roce 

2006 pobíralo přídavek na dítě obrovské množství rodin. Mezi nimi i rodiny, 

pro které byla tato částka zanedbatelná, jelikož 4násobek ŽMR představuje 

Věk dítěte Částka (V Kč) 

do 6 let 500  

od 6 do 15 let 610  

od 15 do 21 let 700  
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poměrně slušné příjmy (cca 40.000 Kč/měsíčně pro čtyřčlennou rodinu). 

(rozhovor Respondent 2, MPSV)         

  Proč je hranice na získání nároku na přídavek na dítě nastavena právě 

na 2,4násobek životního minima rodiny? Paní Benešová mi potvrdila mou 

domněnku, že při změně legislativy je vždy potřeba provést analýzu politiky. 

Zkoumat různé varianty řešení. V tomto případě se zkoumaly dvě varianty 

2násobek ŽMR byl nejnižší možností, 3násobek ŽMR byl nejvyšší hranicí. U 

těchto hranic se zkoumají ekonomické dopady, koho by se hranice dotkla. 

Vysloveně se licitovalo, kolik dětí do nároku spadne, kolik už vypadne. 

Zkoumaly se také příjmy rodin. Bylo to velká obsáhlá analýza, díky které se 

došlo právě k hranici 2,4. (rozhovor Benešová, MPSV)  

 

Krizové opatření v 2. polovině roku 2009 

 

V důsledku ekonomické krize stát zavádí opatření, jehož povaha je přesně 

opačná než má teze. Stát místo, aby snižoval výdaje na dávky státní sociální 

podpory v důsledku krize, tak naopak podporuje rodiny vyššími výdaji.  

 Od 1. července 2009 se snížila (zmírnila) hranice rozhodného příjmu 

z 2,4násobku životního minima na 2,5násobek. Součástí této změny je 

navýšení všech částek přídavků na dítě o 50 Kč. 23 

Po zavedení tohoto opatření splnilo nárok na přídavek na dítě více dětí 

(asi o 32tisíc). Toto opatření bylo ke konci roku 2009 zrušeno.  

 
Tabulka č. 7 - Výše přídavku na dítě v 2. polovině roku 2009 

 

 
 

 

 

 

 

Zdroj: Zákon č. 326/2009 Sb. 

                                                
23 Zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stabilitě.  
 

Věk dítěte Částka (V Kč) 

do 6 let 550  

od 6 do 15 let 660  

od 15 do 21 let 750  
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Paní Benešová mi vysvětlila, proč bylo protikrizové opatření opět 

zrušeno. Po zjištění, že na občany republiky dopadá krize, začaly snahy o 

pomoc rodinám. Zavedlo se protikrizové opatření v Zákoně č. 326/2009 Sb., 

o podpoře hospodářského růstu a sociální stabilitě, které se schvalovalo na 

rychlo s novelou o tzv. „šrotovném“. Částka se navýšila o 50 Kč, dostalo se 

tam o několik rodin více (tím koeficientem), ale vzápětí na to přišlo to, že se 

musí začít šetřit. „Napřed se chtělo rodinám pomoci a vzápětí, sotva se to 

protlačilo, už se zas pracovalo na úspoře veřejných rozpočtů. Takže po pár 

měsících o to ty lidi zase přišli.“ (rozhovor Benešová, MPSV) 

 

Období  2010-2014 

Od roku 2010 do současnosti platí opět původní (předkrizová) úprava platná od 

roku 2008 do června 2009. 

 

12.2.2 Výdaje na přídavek na dítě 

 
Tabulka č. 8 – Výdaje na přídavek na dítě v letech 2006-2013 (v milionech Kč) 

  
Zdroj: Informační systém MPSV, ČSÚ. 
  

 
Jak vyplývá ze statistik, ubývá rodin, které pobírají přídavek na dítě. 

Výdaje státního rozpočtu na přídavek na dítě stále mírně klesají. Tímto 

opatřením se výdaje na dávkusnížily z 10,2 miliard na 6,2 miliard. Počet 

narozených dětí ubývá, ale na šetření státního rozpočtu mají vliv především 

zpřísňující opatření. Od roku 2012 se zvedá výše životního minima, tudíž 

dosáhne na přídavek na dítě více rodin, proto se výdaje příliš nesnížily 

v poměru s předchozími lety, a tím jak rok od roku stoupají výdělky. (tabulka) 

 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet rodin xx xx 770 803 598 498 499 998 396 604 244 159 xx 

Počet narozených dětí 105 831 114 632 119 570 118 348 117 153 108 673 108 576 106 800 

Výdaje na přídavek a dítě    11 033 000 000 10 236 000 000 6 232 000 000 4 736 000 000 3 862 000 000 3 498 000 000 3 337 000 000 3 334 000 000 
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12.2.3 Možné dopady krize na přídavek na dítě 

 

 Podle respondentky Benešové byla změna přídavku na dítě 

od 1. 1. 2008 v rámci úsporného balíčku veřejných rozpočtů za pravicové vlády 

Mirka Topolánka.  Tento zákon předkládalo Ministerstvo financí. „Prvotní 

ještě nebyla ta krize, protože to byl teprve rok od ní. Takže krize na stát moc 

nedopadla, ale začalo se i kvůli euru, že musíme mít nižší schodek státního 

rozpočtu.“ (rozhovor Benešová, MPSV) Na rozdíl od příjmové strany 

neměla ekonomická krize na výdajovou stranu vládního sektoru v roce 2008 

ještě významnější dopady.24 

 Přídavek na dítě je však jedinou z dávek SSP, která byla v rámci 

krizových opatření pro lidi přívětivější. Měla jim pomoci se vypořádat 

s důsledky krize, snížení mzdy i vyšší nezaměstnaností. Ač teda toto opatření 

platilo jen krátkou dobu, než bylo opět v rámci úsporných opatření státu 

zrušeno. Toto opatření zavrhuje myšlenku teorie úspornosti (Austerity). 

 

12.3 Rodičovský příspěvek 
 

Rodičovský příspěvek není závislý na příjmu rodiny. Je určen rodiči v době, 

kdy není výdělečně činný, popřípadě je jeho činnost omezena, protože 

soustavně pečuje o malé dítě. U žen tato dávka zpravidla navazuje na peněžitou 

pomoc v mateřství, která je vyplácena po dobu 28 týdnů. Podmínkou nároku je 

osobně, celodenně a řádně pečovat o dítě do 4 let, které je nejmladší v rodině.  

Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu 

rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, 

ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. 25 

Dávka byla uzákoněna již roku 1990 jako obligatorní, určená do 3 let 

věku dítěte v jednotné částce, tehdy 900 Kč měsíčně. Zavedení rodičovského 

                                                
24 Ministerstvo financí, Konvergenční program, 2010, str. 19. 
25 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Státní sociální podpora. Dostupné z www: <http://www.mpsv.cz/cs/2>  
[cit. 03. 04. 2014]. 
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příspěvku přineslo zkvalitnění individuální péče o nejmenší děti, zlepšení jejich 

zdravotního stavu, zlepšení sociální situace rodin s dětmi. (Kepková 1997, str. 

10) Kladem této dávky je genderová rovnost, mohou o ni žádat otec či matka 

dítěte dle vlastního uvážení. Ve skandinávských státech je zcela běžné, že se 

rodiče střídají v péči o dítě. (Munková 2005) Česká strana sociálně 

demokratická navrhuje zavést povinnost střídat se během rodičovské dovolené 

i v naší republice. (ČSSD 2013)  

Prvních 9 let účinnosti Zákona o státní sociální podpoře byl příspěvek 

vypočítáván jako násobek koeficientu a životního minima rodiny. Koeficient se 

zvyšoval v čase, začínal na 1,10 (Kepková 1997, str. 210) od roku 2004 se 

zvýšil na 1,54. To znamenalo max. měsíční příjem rodiče 3.896 Kč v roce 

2005. (MPSV 2005)        

 Přechodná rodičovská podle zákona č. 112/2006 Sb., odpovídala v roce 

2007 výši 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře dosažené 

podle zveřejněných údajů ČSÚ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází 

kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. 26 

 
12.3.1 Vývoj dávky 
 
Rok 2008 - Třírychlostní rodičovská 
 
K nejvýznamnější změně v rodičovském příspěvku došlo s účinností od 

1. ledna 2008, kde ženy prvně dostaly možnost volby délky pobírání 

rodičovské dovolené. Od tohoto roku byla přiznaná rodičovská na nejmladší 

dítě v rodině. Výše příspěvku se odvíjela od doby pobírání dávky. Rodiče si 

délku volí prostřednictvím písemné žádosti na příslušný úřad. Jak se jednou 

rozhodnou pro délku dovolené, už ji nemohou změnit. 

 

Byl stanoven v přesných částkách: 

 Rychlejší čerpání do 2 let dítěte = 11.400 Kč, 

 Klasické čerpání do 3 let dítěte = 7.600 Kč, 
                                                
26 Zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním 
minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
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 Pomalejší čerpání do 4 let dítěte = 7 600 Kč do 21 měsíců věku dítěte a 

dále 3 800 Kč do 48 měsíců jeho věku, nebo povinně když matka nemá 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství ze systému nemocenského 

pojištění. 27 

 
Jak říká nejmenovaný respondent, do této úpravy rodičovské se 

promítla flexibilita, ale s tím se „...významně zvýšila částka rodičovského 

příspěvku nad možnosti státního rozpočtu. Takže tímto opatřením se 

zastropovaly výdaje na rodičovský příspěvek.“ (rozhovor Respondent 2, 

MPSV) 

Podle slov respondenta Benešové, bylo i kvůli demografickému stárnutí 

potřeba zkrátit dobu rodičovské dovolené, aby se ženy vracely dříve do práce a 

nebyly znevýhodněny nižší finanční částkou oproti ženám, které využívají 

maximální dobu pobírání rodičovského příspěvku. Takže byl zaveden model 

vybrat si délku rodičovské ještě před jejím nástupem. Rozdíl mezi částkami 

byl, ale max. 16 tisíc, zatímco v předchozím rodičovském příspěvku ženy 

přicházeli o ¾. (rozhovor Benešová, MPSV) 

 
Období 2009-2011 
 
Novela rodičovského příspěvku zvýhodnila rodiny se zdravotně postiženým 

dítětem. Příspěvek v základní výměře pobírají rodiče až do 7 let věku dítěte.  

Do 7 let to bylo v zásadě od začátku. V SSP bylo speciální posuzování 

zdravotního stavu, kdy rozlišovaly Okresní správy sociálního zabezpečení tři 

stupně postižení. V tom druhém a třetím stupni bylo možné pobírat rodičovský 

příspěvek do 7let věku dítěte. (rozhovor Respondent 2, MPSV) 

Pokud se příspěvek poskytoval ve zvýšené výměře a zjistilo se, že je 

dítě handicapované, přešlo se na základní výměru do 7 až 10 let věku dítěte. 

Příspěvky náležející od roku 2010 mohly být vypláceny osamělým rodičům až 

do 15 let věku dítěte. Příspěvek náležel i za předpokladu, že dítě navštěvovalo 

                                                
27 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
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mateřskou školu či jesle max. 6 hodin denně. Rodinám s více dětmi bylo 

vypláceno vždy to výhodnější delší čerpání. 28 

Tento poslanecký návrh byl zrušen, s argumentací, že neadekvátně, 

dvoucestně podporoval rodiny s postiženými dětmi. Děti ve třetím a čtvrtém 

stupni postižení k příspěvku na péči dostávají příplatek ve výši 2000 Kč, jako 

určitou náhradu toho rodičovského příspěvku. (rozhovor Respondent 2, MPSV) 

 
Období 2012-2014 
 
Od roku 2012 se příspěvek pobírá do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, 

však nejdéle do 4 let věku dítěte. Rodič si může volit výši a tím i délku 

pobírání rodičovského příspěvku, pokud alespoň jednomu z rodičů v rodině lze 

stanovit k datu narození dítěte 70 % z 30násobku denního vyměřovacího 

základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské 

v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském 

pojištění. 29 

 Druhou změnou v roce 2012 je, že už netrvá podmínka osobní 

celodenní péče o dítě rodičem, nýbrž může o dítě pečovat i jiná dospělá osoba. 

Příjmy rodiče během pobírání rodičovského příspěvku nejsou nikterak 

sledovány.30 

Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na 

uvedený vyměřovací základ:  

 pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší 

nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 

7 600 Kč;  

 

                                                
28 Zákon č. 414/2008 Sb. 
29 §30 zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. 
30 §30-§31 zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony.  
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 pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu 

převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena 

touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku 

může činit 11 500 Kč měsíčně.  

 Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ 

stanovit, náleží rodičovský příspěvek v  pevných měsíčních 

částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 

3 800 Kč do 4 let věku dítěte. 31 

        V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se 

z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit 

jedenkrát za tři měsíce.        

Děti mladší 2 let mohou navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení 

pro děti předškolního věku v maximálním  rozsahu 46 hodin v kalendářním 

měsíci.  Starší dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, 

mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní 

děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.  Dítě, jehož osamělý rodič nebo 

oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může 

navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti 

předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které 

dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Nárok na příspěvek 

má rodič, pokud zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je 

výdělečně činný nebo studuje. Příjem rodiče není sledován. Při nároku na 

výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat 

sociální situaci rodiny. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a 

při rekvalifikaci. 32 

                                                
31 §30 Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. 
32 §31 Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. 
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 Podle respondentky Benešové se ukázalo, že striktně nastavené délky 

(2, 3 nebo 4 roky) nejsou vyhovující. Zejména děti, které jsou narozeny na jaře 

nebo nemají možnost nastoupit přesně ve třech letech do školky, jelikož je 

nástup v září. Ženy byly často po nějakou dobu finančně nekryté, nebo naopak 

předčasně ukončily rodičovskou. „Neřekla bych, že to bylo špatně nastavený, 

ale v těch klouzavých dobách to nebylo optimální. Když se šlo na tu jednu 

částku, aby to bylo spravedlivý, tak tím se nastavila i ta volba, že to nemusí být 

přesně na ty roky, může to čerpat v těch měsících, tak aby si to každá ta 

mamina mohla rozložit (nebo tatínek), ale můžou si to rozložit do těch třech let 

a čtyř měsíců nebo šesti měsíců, jak potřebují, aby ty služby pro ty děti 

navazovaly“. (rozhovor Benešová, MPSV)   

 Respondentka Benešová zdůrazňuje výhodu v možnosti jednou za tři 

měsíce výši a tím i dobu příspěvku změnit. Možnost volby však mají jen ti 

rodiče, kteří mají vyšší vyměřovací základ. To má zamezit rodičům s nižšími 

výdělky či těm, co se nehodlají vrátit do zaměstnání, aby systému zneužívali. 

Chce se zabránit pasti, kdy ženy pracují za minimální mzdu a rodičovský 

příspěvek by byl pro ně výhodnější než samotná práce. Po dvou letech by 

klesly zpět na svou nízkou mzdu. Případně pokud by nenašly práci, či hlídání 

pro své dvouleté dítě, dostanou se do hmotné nouze. „Proto by žena měla být 

na úrovni, kterou by si byla schopna dosáhnout i z předchozího výdělku.“ 

Původně měli mít všichni stejnou možnost volby, ale po rozpracování a 

analýzách se zjistilo, že by ženy měly také problémy s umístěním dítěte do 

předškolní péče. (rozhovor Benešová, MPSV)   

 Vůbec nejčastěji volenou dobou pobírání rodičovského příspěvku je do 

3 let věku dítěte. (systém OKD) Respondentka Benešová tvrdí, že tuto dobu si 

ženy volí, kvůli nástupu dítěte do mateřské školy. Volbu 2 roky volí ženy, které 

mají vysoké výdělky a snahu o kariérní růst. Tyto ženy musí mít zajištěné 

hlídání. Nejdelší dobu si volí jen menšina žen, které do práce nepospíchají, 

jelikož jejich výdělky nejsou příliš vysoké. Nejčetnější výdělek je 7-7.2 tisíc 

měsíčně, což průměrně vychází do 3,5let věku dítěte. (rozhovor Benešová, 

MPSV) 
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12.3.2 Výdaje na rodičovský příspěvek 
 
Tabulka č. 9 – Výdaje na rodičovský příspěvek (v milionech Kč) 
 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výdaje 13 526 28 690 28 294 28 586 27 722 25 709 24 963 24 363 

Počet narozených dětí 105 831 114 632 119 570 118 348 117 153 108 673 108 576 106 800 
 
Zdroj: Informační systém MPSV. 

 

Rodičovský příspěvek je jedinou dávkou ze systému SSP, u které 

výdaje narostly znatelně ještě před ekonomickou krizí a nejsou snahy o 

snižování těchto výdajů. Výdaje se snižují jen nepatrně v důsledku úbytku 

narozených dětí. 

Respondent z Ministerstva financí potvrdil, že výdaje na rodičovský 

příspěvek jsou vůbec nejvyššími výdaji v rámci SSP.  Tvoří také většinový 

podíl na celkových výdajích státní sociální podpory. Tyto výdaje úplně 

zastínily dávku jako je přídavek na dítě, která byla původně základní dávkou 

systému.  (rozhovor Respondent 3, MF) 

Tato dávka je expertem z MF také kritizována z hlediska vládní 

nešetrnosti, její výdaje jsou příliš vysoké a byla by potřeba novelizace. Dávka 

má příliš měkké podmínky, tudíž na ni mají nárok všichni rodiče dětí, přestože 

se jim ani nevěnují a pracují. Úsporou v rozpočtu by mohly být přísnější 

podmínky nároku na dávky. (rozhovor Respondent 3, MF) 

  

12.3.3 Možné dopady krize na rodičovský příspěvek 
 

Dle respondentů jsou změny uskutečňované u rodičovského příspěvku 

ve snaze lépe reagovat na aktuální situaci v rodině, ve vztahu k předchozí 

pracovní zkušenosti i možnosti nalézt práci. Změny v rodičovské podoře 

nebyly uskutečněny za účelem snižování výdajů státního rozpočtu nýbrž, aby 

byla dávka efektivní a plnila své poslání, zajistit rodiči příjem v době, kdy není 

výdělečně činný, z důvodu péče o dítě. (rozhovory MPSV, MF) 
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A která z těchto možností je lepší? Respondenti se shodují, že 

optimálnější je aktuální nová verze. Ta je však náročnější pro Úřady práce, 

vzhledem k tomu, že rodiče mohou každé 3 měsíce měnit délku a tím i výši 

rodičovského příspěvku. Také se po celou rodičovskou musí sledovat dovršení 

cílové částky 220 000 Kč, zatímco předtím to nebylo třeba. (rozhovor 

Respondent 2, MPSV) 

 

12.4 Příspěvek na bydlení 
 
S ohledem na zvyšující se náklady na bydlení je od vzniku systému státní 

sociální podpory zaveden také příspěvek na bydlení. Vychází se z předpokladu, 

že při nízkém příjmu domácnosti představují náklady na bydlení značnou zátěž 

pro rodinný rozpočet. Stát přihlíží k příjmové situaci rodiny, počtu osob v 

domácnosti, místu bydlení a tržnímu nájmu v dané lokalitě. Příspěvek náleží 

nájemci nebo majiteli bytu, kde bydlí trvale, podle násobku životního minima. 

Příspěvek v celé výši připadá jednotlivci nebo rodině i bez ohledu na skutečné 

náklady na bydlení. Příspěvek se poskytuje ve všech typech bydlení bez ohledu 

na to, jestli je byt vlastní, obecní nebo družstevní, v soukromém vlastnictví 

nebo ve vlastním domě. (Kepková 1997, str. 148)    

 Cílem zavedení dávky bylo zamezit chudobě u nízkopříjmových rodin. 

Dávka se od roku 1996 vyplácela rodinám s příjmem do 1,3násobku životního 

minima rodiny. Bylo odhadováno, že při této úrovni bude mít nárok na 

příspěvek 14% rodin. Podle předchozích analýz se očekávala výše průměrné 

dávky 137 Kč. (Kepková 1997, str. 148)     

   

12.4.1 Vývoj dávky 
 
V předchozí úpravě se nezkoumaly náklady na bydlení, ale záleželo na 

násobcích životního minima. Násobky životního minima se od roku 1996 

zvyšovaly od 1,3 až na 1,6. Od roku 2007 není posuzován nárok na příspěvek 

na bydlení podle životního minima rodiny, nýbrž podle skutečných a 

normativních nákladů v daných lokalitách. „Normativní náklady se stanovují 
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za jeden kalendářní rok a odpovídají růstu nákladů, těch jednotlivých segmentů 

růstu nákladů.“ (rozhovor Respondent 2, MPSV)    

   

Období 2007-2014 

Konstrukce příspěvku na bydlení se změnila v rámci přechodu životního 

minima na jednosložkové. Ze životního minima se vypustila složka na 

domácnost a zůstala jen složka na osobní potřeby těch jednotlivců. Nutností 

byla nová koncepce příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení ze systému 

pomoci v hmotné nouzi. Důvodem tohoto kroku byla potřeba konkrétněji 

rozlišit náklady na bydlení. Potřeba zohlednit počet osob v domácnosti, odlišit 

vlastnictví bytu i velikost města, která má vliv na cenu bytu. Tato změna je 

inspirovaná zahraničím. 33      

 Z rozhovoru s respondentkou Benešovou na MPSV jsem se dozvěděla, 

že v důsledku toho byla prováděna velká analýza přes statistiku rodinných 

účtů, zkoumání příjmů a výdajů domácností. Nastavení 30 % (v Praze 35 %) 

vychází z toho, kolik financí běžné rodiny vydávají na náklady spojené 

s bydlením. Z výzkumu ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že rodiny 

vynakládají 32 % svých příjmů na náklady spojené s bydlením. Proto se 

rozhodlo, že ty rodiny, kterým nestačí 30 % příjmů, budou podporovány 

dávkou. Samozřejmě byl také potřeba strop. Jako maximální hranice příspěvku 

jsou každoročně stanovovány normativní náklady na bydlení, podle velikosti 

měst. (rozhovor Benešová, MPSV)      

 Výše příspěvku není paušálně daná. Jedná se o dorovnání přiměřených 

nákladů na bydlení až do výše normativních nákladů, které představují 

maximální hranici. Normativní náklady jsou stanoveny na každý rok zákonem, 

podle způsobu vlastnictví bytu a dané lokality (viz tabulky v příloze č. 2). 

Pokud jsou skutečné náklady nižší, dorovná se pouze do výše skutečných 

nákladů (ne normativních). Pokud jsou náklady na bydlení nižší než přiměřené 

                                                
33 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Životní minimum. Dostupné z www: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/1488/zivotni_minimum.pdf> [cit. 26. 03. 2014]. 
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náklady, nárok ani nevznikne. Nárok vzniká, pokud 30 % příjmů rodiny nestačí 

k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je nižší než 

příslušné normativní náklady stanovené zákonem. V Praze je výše 35% příjmů.  

Zákon je koncipován zcela nově, tak aby jeho podmínky splnili všichni, kdo 

překročí hranici příjmů. Zákon určuje také limity, tj. maximální náklady.34 

 

Období 2012-2014 

Všechny původní paragrafy upravující příspěvek na bydlení zůstávají 

zachovány, přibývá pouze §35a, který časově omezuje dobu pobírání dávky. 

Délka pobírání příspěvku na bydlení je omezena na 84 měsíců v období 

posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti starších 

osob nad 70 let. Vyloučeny z omezení jsou také osoby se zdravotním 

postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech.35 

 Dle respondentky Benešové bylo omezení doby pobírání příspěvku 

politickým rozhodnutím za ministra MPSV Drábka. Hlavní myšlenkou bylo 

rozhýbat trh s nemovitostmi, aby si rodiny sehnaly za tu dobu (7 let) přiměřené 

bydlení svým nákladům, či se pokusily zvýšit své příjmy. Část rodin opravdu 

bydlí nepřiměřeně, je to dáno nastavením bytové politiky v ČR. Jednotlivec je 

zvyklý žít po celý život v jednom bytě. A je rozdíl pokud bydlí sám nebo má 

rodinu, jeden byt nemůže vždy odpovídat potřebám. Jak tvrdí respondentka: 

„Na západě je běžné stěhovat se za svou ekonomickou aktivitu 14x. Jenže v ČR 

to takto nefunguje. Staří lidé žijí v příliš velkých bytech s vysokými náklady a 

ještě prosazují právo na důstojné dožití, pokud se jim snažíme sehnat něco 

levnějšího. Druhým extrémem je invalidní důchodce s minimálním příjmem, 

který už nemá možnost přesunout se do levnějšího bytu.“ (rozhovor Benešová, 

MPSV) Omezení bude patrně zrušeno, dříve než uběhne doba 7let. Je však 

potřeba dohlížet nad možností změnit svou životní situaci, přesunout se do 

levnějšího bytu. 

                                                
34 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Státní sociální podpora. Dostupné z www: <http://www.mpsv.cz/cs/2>  
[cit. 03. 04. 2014]. 
35 §35a Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
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12.4.2 Výdaje na příspěvek na bydlení 
 
Tabulka č. 10 – Výdaje na příspěvek na bydlení (v milionech Kč) 

Zdroj: Informační systém MPSV 

 

Tato dávka je velmi specifická, jelikož nevychází z životního minima, ale 

pouze z nákladů na bydlení. Pokud se náklady zvyšují, např. deregulací 

nájemného či snížením mezd, rostou výdaje na tuto dávku. 

Příspěvek na bydlení tvoří výjimku mezi dávkami státní sociální 

podpory. Jako jediný každým rokem znatelně narůstá. Výdaje na něj jsou 

vysoké. Je potřeba provést změnu, novelizaci příspěvku na bydlení. 

Rok od roku se zvyšují normativní náklady na bydlení zákonem. Tudíž 

roste jak počet příjemců dávky tak se i zvyšuje výše příspěvku na bydlení. 

(rozhovor Respondent 2, MPSV) 

Respondenti se shodují, že není možné, aby stát dotoval bydlení všech. 

Musí se nějakým způsobem kontrolovat a dohlížet, na co a komu dává stát 

příspěvky.  

 
12.4.3 Možné dopady krize na příspěvek na bydlení 
 
Jedinou úpravou, kterou od roku 2008 příspěvek prošel je omezení doby 

pobírání. Od roku 2012 nařizuje Zákon č. 366/2011, kterým se mění zákon 

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

související zákony, maximální dobu pobírání příspěvku na bydlení po dobu 

84měsíců. Tato změna se však projeví až po uplynutí 84 měsíců od roku 2012. 

Tj. v roce 2019. Podle úředníků se však toto zpřísnění ani nedočká účinnosti, 

jelikož bude ještě do té doby novelizováno. (rozhovor Respondent 2, MPSV) 

Změna však nebyla úsporným opatřením, ale pouze nepovedenou 

snahou přimět majitele pro ně neadekvátních bytů, aby rozproudili trh 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
Výdaje 1 565 1 619 2 280 3 521 4 641 5 743 7 416  
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s nemovitostmi a sehnali si přiměřené bydlení. Tudíž dopady ve smyslu 

austerity se na příspěvek na bydlení nevztahují.  

Na této dávce lze však pozorovat vliv ekonomické krize na rodinné 

rozpočty. Mezi lety 2007 a 2008, kdy ještě na ČR nedopadala ekonomická 

krize, se výdaje zvyšovaly jen nepatrně, stejně jako za rok 2009, kde už začíná 

být znatelný nárůst výdajů. Od roku 2010 (dopad krize) výdaje na příspěvek na 

bydlení narůstají razantně, rok od roku (vždy o více než 1 miliardu). 

 

12.5. Pohřebné 
 

Poslední aktuální dávkou ze systému státní sociální podpory je pohřebné. 

Příspěvek je určen na částečnou úhradu nákladů spojených s pohřbem. Je 

jednorázový. Pohřebné patří mezi dávky, u kterých se netestují příjmy rodiny.  

Podmínkou je, že zemřelý musel mít trvalý pobyt ke dni úmrtí na území ČR, 

nebo byl pohřeb uskutečněn na tomto území. Nárok vzniká dnem vypravení 

pohřbu a připadá tomu, kdo o dávku požádá nejdříve, když má na dávku nárok 

více lidí, např. sourozenci, rodiče. (Kepková 1997, str. 142)  

  

12.5.1 Vývoj dávky 
 
Již od roku 1998 činí výše pohřebného 5 000 Kč. Samozřejmě je částka pouze 

symbolická a nekompenzuje veškeré náklady spojené s pohřbem, natož ztrátu 

milované osoby. Do konce roku 2007 byla dávka vyplácena plošně. 

 
Období 2008-2014 

Jedinou a však velmi zásadní změnou ve výplatě dávek pohřebné je, že se 

od 1. 1. 2008 nevyplácí plošně. Dávka je stále nezávislá na příjmu, ale zúžil se 

počet příjemců dávky pouze na rodiny s nezaopatřenými dětmi. Na pohřebné 

má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, či osoba, která 

vypravila pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte.     
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 Tato úspora byla provedena ve stejném balíku opatření jako přídavek na 

dítě. Bylo to v rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. 

Oba respondenti se shodují, že byla potřeba změna, oproti univerzální 

dávce. Tudíž se dávky dávají jen tam, kde není úmrtí předpokládané. 

Respondentka Benešová vzpomíná, že původní návrh zněl, zrušit pohřebné 

úplně. Aby však nebyla změna tak drastická, bylo pohřebné zachováno pro 

rodiny s nezaopatřenými dětmi. Nejen, že pro tyto rodiny je smrt živitele velmi 

citelný zásah do rozpočtu a náklady s pořádáním pohřbu jsou vysoké, ale také 

je to psychický zásah do života. Tudíž se pomáhá těmto dvěma 

nejohroženějším skupinám. Pomoc není ani tak z hlediska finančního jako 

z hlediska sociálního. (rozhovor Benešová, MPSV)  

 
 
12.5.2 Výdaje na dávku pohřebné 
 
Tabulka č. 11 – Výdaje na pohřebné (v milionech Kč) 
 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výdaje pohřebné 509 000 000 71 000 000 17 000 000 16 000 000 15 000 000 14 000 000 14 000 000 
 

Zdroj: Informační systém MPSV. 

 

Výdaje na pohřebné se razantně snížily s přechodem z univerzální dávky na 

dávku rodinnou. Tabulka ukazuje snížení výdajů mezi lety 2007 a 2008 o 

438 000 000 Kč. V roce 2008 jsou přitom výdaje vyšší, jelikož se v lednu 

vyplácely ještě dávky náležící za prosinec 2007.  

Úspory se tedy ukazují až na výši výdajů z dalších let. Jak dokládá 

respondentka Benešová: „V rámci všech těch úspor, je tato úspora celkem 

zanedbatelná. Tam nebyly žádné mraky financí.“ (rozhovor Benešová, MPSV) 

 
12.5.3 Možné dopady krize na pohřebné 
 

Vliv krize na pohřebné se nepotvrzuje, jelikož dávka byla razantně zpřísněna 

ještě před dopadem ekonomické krize na státní rozpočet České republiky. 

Ekonomická krize neměla na výdajovou stranu vládního sektoru v roce 2008 
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ještě vliv.36 Balíček úsporných opatření, který kromě pohřebného zpřísnil také 

porodné a přídavek na dítě, nebyl prosazen v důsledku ekonomické krize. Tady 

tedy platí pouze teorie snižování sociálních nákladů (Welfare state in the Age 

og Retrenchment). Austerity nemůžeme v tomto případě potvrdit, jelikož dávka 

nebyla v době krize ani po krizi už nijak novelizována.   

 Navíc dávka pohřebné je velmi specifickou dávkou, jejíž výdaje jsou 

závislé na počtu zemřelých osob. Počet zemřelých osob není nijak ovlivnitelný 

ze strany státu. 

12.6 Sociální příplatek 
 

Nyní se dostávám k již zrušené dávce, kterou však pro potřeby své 

práce nemohu opomenout. Sociální příplatek byl testovanou dávkou. Dávka 

kompenzovala nízké příjmy nejchudším rodinám a pomáhala zvládat náročnou 

situaci rodinám s handicapovanými dětmi.     

 Nárok na sociální příplatek měly rodiny, které se staraly o nejméně 

jedno nezaopatřené dítě, které bylo dlouhodobě nemocné, dlouhodobě 

zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Dávka byla 

vyplácena také rodinám se zdravotně postiženým rodičem. Dávka dále 

kompenzovala sociální situace jako je osamělost rodiče, podpora při studiu 

dítěte na střední či vysoké škole a také podpora vícerčat do tří let věku.37 

 
12.6.1 Vývoj dávky 

Sociální příplatek byl součástí systému státní sociální podpory od jeho vzniku. 

Byl účinný od 1. 1. 1996, za tu dobu prošel mnoha změnami. Nakonec byl ve 

dvou fázích postupně zrušen.  

 

 

                                                
36 Ministerstvo financí, Konvergenční program, 2010, str. 19. 
37  MPSV. Sociální příplatek. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/soc_priplatek. 2011 
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Období 2007-2011 

Nárok na sociální příplatek má rodina s nezaopatřeným dítětem, jejíž příjem je 

nižší než 2násobekŽMR. Posuzuje se příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí. 

Do příjmů se nezapočítává výživné, které posuzovaná osoba platila dítěti. 

Sociální příplatek byl také navýšen, pokud bylo dítě či rodič dlouhodobě těžce 

zdravotně postižený, dlouhodobě zdravotně postižený či dlouhodobě nemocný. 

Přihlíží se také k osamělosti rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje 

rodinám s vícerčaty do tří let věku. Rodiny, ve kterých dítě prezenčně studuje 

střední, vyšší či vysokou školu mají také nárok na vyšší sociální příplatek.  

Rok 2011 

Od 1. 1. 2011 byl zrušen sociální příplatek pro nízko příjmové rodiny. Nárok 

na dávku měly jen rodiny, které pečovaly alespoň o jedno nezaopatřené dítě, 

které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo 

dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Nárok platit i pro takto postižené rodiče 

i postižené nezaopatřené dítě, které má vlastní dítě. Zároveň zůstává platná 

podmínka rozhodného příjmu rodiny, který v předchozím kalendářním čtvrtletí 

musí být nižší než dvojnásobek životního minima rodiny.38  

 Podle respondenta z MPSV se původně zamýšlelo, že se sociální 

příplatek zruší úplně pro všechny. Po dohodě s organizacemi pro zdravotně 

postižené, se to zrušení rozfázovalo, aby se rodiny na to mohly připravit. 

(rozhovor Respondent 2, MPSV)       

Rok 2012 

Od 1. 1. 2012 je dávka sociální příplatek zrušena úplně. Nevztahuje se ani na 

rodiny se zdravotně postiženými, jako tomu bylo v roce 2011.  

 Následující odstavce vychází z rozhovoru s respondentem z MPSV. 

Jako kompenzaci za zrušení dávky byl zkonstruován příplatek k příspěvku na 

péči ve výši 2000 Kč. A také se prodloužila doba pobírání rodičovského 

                                                
38 MPSV. Sociální příplatek. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/soc_priplatek. 2011 
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příspěvku. Tímto opatřením se v systému SSP zrušilo zdravotní hledisko. 

Všem se přispívá stejně na základě příjmové situace. (rozhovor Respondent 2, 

MPSV)  

Ve vztahu k zajištění soudržností a zmírnění negativních dopadů 

fiskální konsolidace se ukazují jako důležitá obecná preventivní opatření 

k zajištění finanční udržitelnosti dávkových systémů, která byla přijata v ČR 

v rámci reforem veřejných financí během uplynulých let. Tato opatření 

spočívala např. v přenesení podpory rodin s dětmi do daňové oblasti, zvýšení 

adresnosti rodinných dávek, zpřísnění podmínek pobírání dávek pomoci 

v hmotné nouzi a posílení jejich motivační a aktivizační funkce.39 

 Podle pracovníka MPSV byl sociální příplatek příliš štědrý, nezkoumal 

majetkové poměry rodiny ani všechny příjmy. Nebralo se v potaz, proč jsou 

příjmy nízké, ani zda je mohou zvýšit. Byl demotivační. (rozhovor Respondent 

2, MPSV) Trendem je podporovat chudé prostřednictvím daňových úlev a slev. 

Cílem je méně přerozdělovat dávky a více podporovat pracující, kdo legálně 

pracuje a odvádí daně, tak se mu nechá víc peněz na bohulibé činnosti. 

(rozhovor Respondent 2, MPSV)        

Dopředu se vědělo, že se zrušení sociálního příplatku promítne do 

hmotné nouze, bylo to i v důvodových zprávách a výpočtem jsme došli k tomu, 

že se tam vstoupí 1/3 klientů.  Sociální příplatek měl ve své době nějaký 

důvody, uměl hodně řešit a reagoval na spoustu různých situací, od osamělosti, 

přes zdravotní stav, kdysi tam byla i doprava dětí do školy. (rozhovor 

Respondent 2, MPSV) 

 
12.6.2 Vyhodnocení dopadů zrušení sociálního příplatku 
 

K opatření bylo přistoupeno z důvodu, že sociální příplatek přestal plnit 

roli finanční výpomoci státu rodinám v příjmovém pásmu těsně nad hranicí 

životního minima.  

                                                
39 MPSV. Stručné zhodnocení vlivu ekonomické krize na oblast sociální ochrany a sociálního začleňování. 2009. 
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Výdaje na dávku se postupně snižovaly. Došlo k výrazné změně 

příjemců této dávky. Více než polovinu příjemců dávky představovali osamělí 

rodiče se zdravými dětmi. Ukázalo se, že dávka zvýhodňuje nesezdané soužití 

a stala se kontraproduktivní. Pro postižené děti byla dávka transformována do 

zvýšeného příspěvku na péči o 2000 Kč měsíčně pro postižené děti ve II. stupni 

závislosti. Nárok na zvýšení příspěvku u příspěvku na péči splnilo cca 43 % 

příjemců sociálního příplatku, jelikož se nárok na tyto dávky posuzuje odlišně. 

Na zvýšení příspěvku u příspěvku na péči se vyplácí v průměru cca 12,5 

milionů Kč měsíčně. 

 
12.6.3 Výdaje na sociální příplatek 
 
Tabulka č. 12 – Výdaje na sociální příplatek 

Zdroj: Informační systém MPSV.  

 
 

V průběhu let klesal počet vyplácených sociálních příplatků, což plně 

korespondovalo s demografickým vývojem a vývojem mezd a platů v České 

republice.          

 Prvním znatelným snížením výdajů je rok 2011, kdy byla dávka pouze 

postižené. Úspora za zrušení sociálního příplatku pro nízko-příjmové rodiny 

mezi rokem 2010 a 2011 činí 2.314 000 000 Kč. Od toho roku vzrostla 

průměrná výše sociálního příplatku, protože zohledňoval postižení u všech 

dětí. Průměrná výše příspěvku se zvýšila z cca 1 800 Kč na 3 200 Kč.  

Od roku 2012 je dávka zrušena úplně. Za úplné zrušení je úspora ještě o 

přibližně 800 000 000 Kč nižší. Jelikož se nárok na dávky státní sociální 

podpory vyplácí až měsíc následující, po kterém vznikl na dávku nárok, je zde 

započítána v roce 2012 ještě částka 53 000 000 Kč, která náleží za prosinec 

2011 zdravotně postiženým dětem.  

Od roku 2013 už budou výdaje na sociální příplatek nulové.  

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výdaje na příplatek 3 174 000 000 3 962 000 000 3 100 000 000 786 000 000 53 000 000 0 
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12.6.4 Možné dopady ekonomické krize na sociální příplatek 
 
Dávka sociální příplatek byla v rámci úsporných opatření státu. Jako jeden ze 

škrtů, který měl pomoci ke snížení zadluženosti státu. Analýzy se potvrdily a 

výdaje se přemístily do systému hmotné nouze. Přesto se však díku tomuto 

opatření uspořilo.  

Ekonomická krize měla vliv na zrušení sociálního příplatku, jelikož 

v důsledku krize je státní rozpočet ještě ve vyšším schodku. Krize však nebyla 

jediným důvodem, který zapříčinil zrušení dávky a tím i největší změnu 

v dávkovém systému od doby světové ekonomické krize. Druhým důležitým 

hlediskem pro zrušení dávky byla její neefektivita a její zneužívání. Dávka 

neměla zvýhodňovat svobodné rodiče.  

Zrušení sociálního příplatku měla ve svém prohlášení pravicová vláda 

v čele s Petrem Nečasem, bývalým ministrem Ministerstva práce a sociálních 

věcí.  Existuje řada studií, která zkoumá konkrétní stranické vlivy na 

vstupních opatřeních sociálního státu. Já však vycházím ze studie (Klitgaard 

2013), která obecně porovnává stranické vlivy na sociální stát v době snižování 

nákladů (Welfare state in the age of Retrenchment). 

 Pravicové vlády se na první pohled jeví jako horlivější v úsporných 

opatřeních. I v případě zrušení sociálního příplatku se to tak může jevit. 

Naopak levicové strany mívají větší podporu ve vládě, když už snižují výdaje 

na sociální stát. Ale všeobecně platí, že všechny vlády raději rozšiřují sociální 

stát, než zužují ať je to pravice či levice. Každá vláda se snaží zalíbit svým 

občanům, aby byla znovu zvolena.  Proces tvorby politik je nejen otázkou 

trvalých úspor, ale také modernizace jiných sociálních procesů, který umožní 

aktuálně reagovat na potřeby společnosti.  Je důležité si uvědomit, že sociální 

politika je stimulována také z ekonomických důvodů, pomáhá např. 

k hospodářskému růstu. Nezáleží tedy na vládě, jaká bude navrhovat opatření, 

záleží na aktuální ekonomické situaci státu. (Klitgaard 2013) 
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13. Výdaje na dávky státní sociální podpory po roce 2007 
 
Jelikož má práce zkoumá vliv globální ekonomické krize na dávky státní 

sociální podpory, je nutné také sledovat výdaje státního rozpočtu na tyto 

dávky. Data jsem sbírala ze statistik MPSV,  pomocí programu OKdávky.

 Po zavedení systému státní sociální podpory v r. 1995 objem výdajů na 

dávky pravidelně rostl. Od roku 2008 však objem výdajů klesá. To především 

v souvislosti s významným zpřísňováním podmínek na některé sociální dávky 

(zejména přídavek na dítě, sociální příplatek, porodné). 40 

 
Tabulka č. 13 - Výdaje státního rozpočtu na dávky státní sociální podpory  
(v milionech Kč) 
 

Rok  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Přídavek na dítě 10 236 6 232 4 736 3 862 3 498 3 337 3 334 
Sociální příplatek 4 607 3 174 2 962 3 100 786 53 0 
Porodné 2 097 1 647 1 579 1 565 292 144 148 
Rodičovský příspěvek 28 690 28 294 28 586 27 722 25 709 24 963 24 363 
Pohřebné 509 71 17 16 15 14 14 
Příspěvek na bydlení 1 565 1 619 2 280 3 521 4 641 5 743 7 416 
Příspěvek na školní pomůcky 57 2 0 0 0 0 0 

Dávky pěstounské péče 771 844 934 1 007 1 075 1 212 0 

Celkem 48 532 41 893 41 083 40 793 36 017 35 526 35 296 
Zdroj: Informační systém MPSV. 
Poznámka autorky: Červeně jsou vyznačeny dávky, které se od předchozího roku výrazně změnily. 
 
 

Z tabulky č. 13 můžeme sledovat, že výdaje na SSP mají klesající 

charakter. Porovnání výdajů za rok 2007, než začala úsporná opatření, a rok 

2013 je opravdu citelný. Činí úsporu 13 236 000 000 Kč. Když se zaměříme 

na konkrétní dávky: výdaje na porodné klesly od doby, kdy je výplata 

porodného závislá na příjmu rodiny, výdaje na přídavek na dítě mírně klesají 

v průběhu let. Nejvyšší položkou výdajů státní sociální podpory je rodičovský 

příspěvek, který tvoří většinu výdajů. Jedinou výjimku klesajícího trendu 

výdajů představuje příspěvek na bydlení. Výdaje na příspěvek na bydlení na 

rozdíl od ostatních dávek narůstají. Dávky pěstounské péče ze systému vypadly 

                                                
40 MPSV. Analýza vývoje hmotné podpory rodin formou nepojistných sociálních dávek. 2013 
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úplně. Jsou vypláceny podle zákona o sociálně právní ochraně dětí. 

 Pro přehlednost jsem částky po provedených změnách zvýraznila 

červeně. Těmto změnám jsem se blíže věnovala v předchozích kapitolách. 

Slouží pro ilustraci úspor po změnách dávek. Tyto výdaje jsou zpravidla nižší 

než výdaje za předchozí rok. Výjimku představuje rodičovský příspěvek, který 

nebyl změněn v rámci úspor, ale kvůli neefektivitě předchozího nastavení. 

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Graf č. 4 - Výdaje na státní sociální podporu

 
 
Zdroj: Autorka, dle Informační systém MPSV. 
 
Státní rozpočet po roce 2007 
 
Podobně jako na příjmové se i na výdajové straně státního rozpočtu v zásadní 

míře promítl „reformní balík“ schválený v roce 2007. Jedná se především o 

výraznější snížení tempa růstu sociálních transferů a naopak akceleraci růstu 

vládních investic.  

Přijatá legislativní opatření obsažená v zákoně č. 261/2007 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů, se projevila v letech 2008 až 2010 v celkovém 

snížení výdajů na sociální dávky o 90 mld. Kč. V roce 2008 tak došlo k vcelku 

příznivému přeskupování výdajových priorit.  Mimo dominantní vliv 

ekonomické krize se na tomto vývoji podílí i přijatá stimulační opatření a 

opatření reformy z roku 2007. 41 

 Na rozdíl od příjmové strany neměla ekonomická krize na výdajovou 

stranu vládního sektoru v roce 2008 ještě významnější dopady. 42 

                                                
41 Ministerstvo financí, Konvergenční program, 2010, str. 19. 
42 Ministerstvo financí, Konvergenční program, 2010, str. 19. 
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Tabulka č. 14 – Stav státního rozpočtu (v milionech Kč) 
 

leden-prosinec 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Saldo SR  -97 580 -66 392 -20 003 -192 394 -156 416 -142 771 -101 000 -81 260 

 
Zdroj: Ministerstvo financí. http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2013/schodek-sr-se-mezirocne-snizil-
8475 

 

Z tabulky č. 14 vyplývá, že se saldo státního rozpočtu neúměrně prohloubilo 

právě od roku 2009, kdy se do České republiky dostala ekonomická krize.

 Výdaje jsou úměrné nejen legislativnímu nastavení státní sociální 

podpory, ale také počtu narozených dětí Po tzv. babyboomu mezi lety 2008-

2010 se rodí dětí čím dál méně. Dostáváme se zpět na hranici počtu narozených 

dětí před tzv. babyboomem. (viz Tabulka č. 15, Graf č. 5). Tudíž se zužuje 

okruh příjemců dávek státní sociální podpory. 

 
Tabulka č. 15 – Počet narozených dětí v daných letech 
 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet narozených dětí 105 831 114 632 119 570 118 348 117 153 108 673 108 576 106 800 
 
Zdroj: Český statistický úřad. 

 

95 000
100 000
105 000
110 000
115 000
120 000
125 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Graf č. 5 - Vývoj počtu narozených dětí v ČR

 
Zdroj: Český statistický úřad 

 



77 
 

14. Promítnutí změn ve státní sociální podpoře do systému 
hmotné nouze 
 

14.1 Systém pomoci v hmotné nouzi 
 
Systém pomoci v hmotné nouzi vychází ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 

hmotné nouzi, s účinností od 1. 1. 2007. Tímto systémem Česká republika 

bojuje proti sociálnímu vyloučení.   Osoba v hmotné nouzi je osobou, jejíž 

příjem po odečtení nákladů na živobytí nedosahuje částky živobytí. Avšak 

nemůže příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu, nebo 

z jiných vážných přičinění, vlastní prací ani využitím svého majetku. 

(Matoušek 2008, str. 68)       

 Systém směřuje především k motivaci osob k aktivní snaze zajistit si 

vlastní finanční prostředky pro uspokojení svých životních potřeb. 

Celorepublikový systém je založen na ideovém principu, který zní: „každá 

osoba, která pracuje, se musí mít lépe, než ta, která nepracuje nebo se práci 

vyhýbá“. Vyšší dávky dostávají osoby, které se do nepříznivé situace dostaly 

bez svého zavinění. (Spirit 2009, str. 387)     

 Od 1. ledna 2012 přešla pomoc v hmotné nouzi na Úřad práce ČR s 

odvolacím orgánem Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tato úprava je 

v zákoně č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v 

hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o 

státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. Dříve byla hmotná nouze v pravomoci obcí a krajů. 

 

Dávky systému pomoci v hmotné nouzi jsou: 

 příspěvek na živobytí, 

 doplatek na bydlení, 

 mimořádná okamžitá pomoc.43 

                                                
43 §4 Zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
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Příspěvek na živobytí 

 
Základní dávkou systému j příspěvek na živobytí. Řeší nedostatečné příjmy 

jednotlivců či rodin. Nárok vzniká, pokud příjmy všech společně 

posuzovaných osob nedosahují částky živobytí. 44 Částka živobytí se odvíjí od 

výše existenčního a životního minima. Je vyplácena individuálně s ohledem na 

snahu zvýšit si příjem, na možnosti a potřeby rodiny. Existenční minimum se 

pro letošní rok zvýšilo na 2 200 Kč a životní minimum jednotlivce na 

3 410 Kč. Výše příspěvku na živobytí je stanovena jako rozdíl mezi živobytím 

společně posuzovaných osob a jejich příjmem sníženým o přiměřené náklady 

na bydlení. 45 

 
Doplatek na bydlení 
 

Doplatek na bydlení kompenzuje nedostatek příjmů k uhrazení nákladů na 

bydlení, pokud nestačí vlastní příjmy. Doplatek zpravidla navazuje na 

příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory.46 Výše doplatku na 

bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení 

(tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávku energií) zůstala 

rodině částka živobytí. Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, 

který má nárok na příspěvek na živobytí. 47 Nárok na dávku nevzniká, pokud 

osoba bez vážného důvodu odmítne přiměřené levnější bydlení.48  

 Od roku 2012 je stejně jako výplata příspěvku na bydlení i výplata 

doplatku na bydlení časově omezena. Omezení platí na 84 měsíců v období 

posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti 

sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním 

postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech.49 

 

                                                
44 §21 Zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
45 Srov. §2, §5 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.. 
46Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné z www: <http://www.mpsv.cz/cs/5#djp> [cit. 26. 03. 2014]. 
47 MPSV. Dostupné z www: <http://www.mpsv.cz/cs/5#djp>[cit. 26. 03. 2014]. 
48 Srov. § 33 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů 
49 Srov. MPSV. Dostupné z www: <http://www.mpsv.cz/cs/5#djp>[cit. 26. 03. 2014]. 
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Mimořádná okamžitá pomoc 

 
Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována všem, které postihla nepředvídaná 

událost, která žádá finanční výdaje a zároveň by hrozila vážná újma na zdraví. 

Jsou tři typy událostí, kde je tato pomoc poskytována. 50   

 Prvním případem jsou události, které způsobí poškození nebo zničení 

domu nebo bytu. Osoby však nemají možnost je překonat vlastními silami. 

Takovou událostí může být živelná pohroma (na našem území nejčastěji 

povodně), požár nebo jiná destruktivní událost, či ekologická nebo průmyslová 

havárie. Druhým případem je nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě 

předmětů dlouhodobé potřeby. Třetím případem je nedostatek prostředků k 

uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo 

se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností 

souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. (Spirit 2009, str. 391) 

 

14.2 Promítnutí změn ve státní sociální podpoře do systému pomoci 
v hmotné nouzi 
 

Výdaje na dávky SSP v posledních letech sice klesají, ale část z jejich 

úspory se projevuje na výdajích dávek pomoci v hmotné nouzi. Tyto dávky 

narůstají. Nárůst byl znatelný po zrušení sociálního příplatku. (viz Tabulka č. 

16) Úspora v dávkách SSP, která nastala zrušením sociálního příplatku pro 

nízko-příjmové rodiny mezi rokem 2010 a 2011 činí 2 314 000 000 Kč. Úplné 

zrušení této dávky přineslo další úsporu na dávkách státní sociální podpory 

přibližně 800 000 000 Kč. Opačný trend lze pozorovat u dávek hmotné nouze. 

Z roku 2011 na rok 2012 se výdaje zvýšily o 2 769 000 000 Kč. Nárůst mezi 

lety 2010 a 2011, kdy byl sociální příplatek zrušen pro nízko-příjmové rodiny 

činní dalších 1 100 000 000 Kč. Neznamená to, že se veškeré úspory za 

sociální příplatek promítly do systému pomoci v hmotné nouzi, Systém má 

                                                
50 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné z www: <http://www.mpsv.cz/cs/5#djp> [cit. 26. 03. 2014]. 
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vzrůstající charakter dlouhodobý. Výdaje na dávky hmotné nouze neúměrně 

rostou i v roce 2013 činí nárůst o 2 759 000 000 Kč. 

Zatímco systém SSP je pouze příspěvkový, do výdajů systému hmotné 

nouze se promítá dopad ekonomické krize na obyvatelstvo, lidé jsou více 

ohroženi nezaměstnaností, chudobou i sociálním vyloučením. 

 
 
Tabulka č. 16 - Vývoj výdajů na jednotlivé dávky pomoci v hmotné nouzi 

s porovnáním s celkovými výdaji na systém státní sociální podpory  

(v milionech Kč) 

 
 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Příspěvek na živobytí 2594 2 176 2 328 2 862 3 820 5 910 7 464 

Doplatek na bydlení 524 473 512 686 850 1 673  2 814 

Mimořádná okamžitá pomoc 170 146 249 334 312 168 232 

Celkem na hmotnou nouzi 4 237 2 795 3 089 3 882 4 982 7 751  10 510 

Výdaje na státní soc. podporu 48 532 41 893 41 083 40 793 36 017 35 526 35 296 
 
Zdroj:  Informační systém MPSV. 
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15. Závěr 
 
Hlavní myšlenkou mé diplomové práce je, že v důsledku světové ekonomické 

krize se zpřísňují dávky státní sociální podpory v České republice. Ekonomická 

krize zasáhla českou ekonomiku nejvíce během let 2009 a 2010. 

V následujících letech se Česká republika snaží z krize vymanit. V roce 2014 

již česká ekonomika stagnuje a v průběhu příštího roku už predikce 

Ministerstva financí očekává pozvolný hospodářský růst.    

 Na následujících řádcích se pokusím odpovědět na výzkumné otázky 

položené v úvodní části mé diplomové práce. Jaký vliv měla ekonomická krize 

na vývoj systému státní sociální podpory? Mé původní odhady se potvrzují jen 

částečně. V době po vypuknutí světové ekonomické krize se výrazně zpřísňují 

některé tyto dávky. Ekonomická krize však měla vliv na dávky státní sociální 

podpory pouze nepřímo. Ekonomická krize vedla k prohloubení dlouhodobé 

fiskální nerovnováhy. Stát se v důsledku boje s krizí snaží ušetřit. Je však 

velice pravděpodobné, že by úsporná opatření Vláda ČR schválila i pokud by 

krize nenastala, jelikož deficit státního rozpočtu je vysoký dlouhodobě. 

V žádné důvodové zprávě k legislativním změnám vedoucím k restrikci dávek 

státní sociální podpory není zmíněno, že dávky jsou striktnější kvůli 

ekonomické krizi a šetření výdajů státního rozpočtu. V důvodových zprávách 

jsou zdůrazněny především přínosy konkrétní legislativní změny pro rodiny 

s dětmi. Například při zpětném snížení výše přídavku na děti o 50 Kč 

od 1. 1. 2010, stojí v důvodové zprávě argument, že tato úleva měla platit jen 

na přechodnou dobu, tudíž už občanům pomohla a hranice může být zákonem 

opět zpřísněna a výše dávky snížena. V důvodových zprávách není populární 

prosazování škrtů ze státního rozpočtu v oblasti sociálních dávek, které spadají 

do rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto úspory se 

zpravidla prosazují přímo v zákonech, které mají za cíl provádět škrty v 

rozpočtu, např. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, či Zákon, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti 

MPSV.  
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Shrnu konkrétní změny v dávkách od započetí ekonomické krize 

ve světě. Porodné je od roku 2008 vypláceno ve výši 13 000 Kč. Od 1. 1. 2011 

se porodné změnilo z univerzální dávky na dávku určenou nízko-příjmovým 

rodinám. Přídavek na děti je zpřísněný od roku 2008, nenáleží už středně-

příjmovým rodinám, ale jen nízko-příjmovým rodinám. Rodičovský příspěvek 

je od roku 2008 stále flexibilnější, rodiče mají možnost zvolit délku čerpání. 

V současné době rodiče pobírají stejnou celkovou výši finančních prostředků, 

ať jsou na rodičovské dovolené 2, 3 nebo 4 roky. Pohřebné se stalo od roku 

2008 dávkou pouze pro rodiny s dětmi. Sociální příplatek byl ve dvou fázích 

zrušený. Od roku 2011 byl sociální příplatek určený pouze rodinám se 

zdravotně postiženým členem.  Od roku 1. 1. 2012 už je sociální příplatek 

zrušený úplně. Jedinou dávkou ze systému, která se od roku 2007 nezměnila, je 

příspěvek na bydlení.         

 Krize měla i opačný vliv na dávky státní sociální podpory, než stálo 

v původní tezi mé práce. Čerpání přídavku na dítě bylo v rámci protikrizových 

opatření zmírněno a jeho výše byla přechodně na půl roku zvýšena. Stát chtěl 

touto cestou pomoci rodinám, na které dopadla ekonomická krize. Půl roku 

po zavedení novely se však ukázalo, že stát nemá dostatek prostředků 

a podmínky čerpání přídavku na dítě byly navráceny do původního znění. 

 Teorie strohosti (Austerity), která praví, že státy v době krize zpřísňují 

své výdaje, se nedá univerzálně aplikovat na změny státní sociální podpory 

v České republice. Můžeme ji však aplikovat v případě jednotlivých 

konkrétních dávek - sociálního příplatku a porodného. Po vypuknutí 

ekonomické krize nebyly sníženy výdaje na všechny dávky. Obecně vysvětluje 

zpřísnění dávek státní sociální podpory lépe teorie sociálního státu v době 

snižování nákladů (Retrenchment), a to z důvodu, že zpřísnění není podmíněno 

pouze vlivem ekonomické krize, ale celkovou potřebou úspor ve státním 

rozpočtu.        

 Nastavení pobírání některých dávek je pro rodiče dokonce výhodnější 

než dříve. Například rodičovský příspěvek je značně flexibilnější a dává 

rodičům možnost volby doby pobírání, kterou mohou ještě v průběhu pobírání 
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příspěvku měnit. Změny v dávkovém systému nelze přisuzovat pouze vlivu 

ekonomické krize, či nedostatku financí ve státním rozpočtu. Změny mají 

i druhou rovinu. Jsou prováděny, pokud dávka nesplňuje původní funkci 

podpory rodin či už není efektivní.  

Ubývá dávek pro rodiny s dětmi v důsledku zpřísňujících se nároků na 

dávky? Dávek pro rodiny s dětmi od roku 2008 ubývá. V roce 2007 bylo 

ve státní sociální podpoře šest dávek. Z toho tři dávky byly závislé na příjmu 

rodiny a tři nezávislé. Nízko-příjmové rodiny přicházejí od roku 2011 o dávku 

sociální příplatek. Dříve univerzální dávka porodné, se stává dávkou závislou 

na příjmu rodiny. Přídavky na děti pobírá méně rodin. Nyní v roce 2014 je 

v systému státní sociální podpory pouze pět dávek. Navíc v systému převažují 

dávky, které testují příjem rodiny. 

Jak se změnily výdaje na dávky státní sociální podpory po ekonomické 

krizi? Výdaje na státní sociální podporu se snižují. Porovnání výdajů za rok 

2007, než začala úsporná opatření s rokem 2013 je opravdu citelné. Rozdíl 

mezi těmito roky činí úsporu 13 236 000 000 Kč. Ve vyjádření celkového 

trendu vývoje výdajů můžeme sledovat pozvolné snižování ze 48 532 000 000 

Kč na 35 296 000 000 Kč. Pokud se podíváme na konkrétní dávky: výdaje 

na porodné klesly od doby, kdy je výplata porodného závislá na příjmu rodiny, 

výdaje na přídavek na dítě mírně klesají v průběhu let. Nejvyšší položkou 

výdajů státní sociální podpory je rodičovský příspěvek, který tvoří většinu 

výdajů. Jedinou výjimku klesajícího trendu výdajů představuje příspěvek 

na bydlení. Výdaje na příspěvek na bydlení na rozdíl od ostatních dávek 

narůstají.  

Zde se objevuje problém, jak zbrzdit rostoucí výdaje na příspěvek na 

bydlení. Je tedy potřeba zpřísnit podmínky nároku na tuto dávku? Jak rozhýbat 

trh s byty, aby každý mohl bydlet přiměřeně svým možnostem a nepotřeboval 

podporu státu? Více vyplacených příspěvků na bydlení, mohly zapříčinit 

zvyšující se náklady na bydlení, deregulace nájemného či zvyšování 

nezaměstnanosti. Tato dávka má tudíž blíže k dávkám ze záchranné sociální 

sítě, jako jsou dávky pomoci v hmotné nouzi.  
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Jaký má dopad zpřísnění dávek státní sociální podpory na pobírání 

dávek pomoci v hmotné nouzi? Jak již bylo zmíněno, výdaje na dávky státní 

sociální podpory v posledních letech klesají. Část z jejich úspory se však 

projevuje na nárůstu výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi. Tyto dávky 

narůstají. Značný nárůst byl zaznamenán zejména po zrušení sociálního 

příplatku. Analýzy, které provádělo MPSV roku 2010, již dopředu 

předpokládaly, že se 1/3 výdajů promítne do systému pomoci v hmotné nouzi.  

Úspora v dávkách státní sociální podpory, která nastala zrušením 

sociálního příplatku pro nízko-příjmové rodiny mezi rokem 2010 a 2011 činí 

2 314 000 000 Kč. Úplné zrušení této dávky přineslo další úsporu na dávkách 

státní sociální podpory přibližně 800 000 000 Kč. Naopak výdaje na dávky 

pomoci v hmotné nouzi narůstají. Z roku 2011 na rok 2012 se výdaje zvýšily 

o 2 769 000 000 Kč. Nárůst mezi lety 2010 a 2011, kdy byl sociální příplatek 

zrušen pro nízko-příjmové rodiny činní dalších 1 100 000 000 Kč. Dávky 

hmotné nouze mají však vzrůstající charakter dlouhodobý. V roce 2013 se 

výdaje oproti předchozímu roku zvýšily o 2 759 000 000 Kč. 

Zatímco systém státní sociální podpory je systémem, jehož cílem je 

přispívat rodinám s dětmi, do záchranné sítě systému hmotné nouze se promítá 

dopad ekonomické krize na obyvatelstvo. V době ekonomické krize jsou lidé 

více ohroženi nezaměstnaností, chudobou a sociálním vyloučením, což se 

promítá do skutečnosti, že výdaje na dávky hmotné nouze v posledních letech 

neúměrně rostou. 
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Právní normy 
 

 Zákon č. 2/1969 Sb., Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky. 
 

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

 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

 Zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

 Zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v 
hmotné nouzi. 
 

 Zákon č. 113/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

 
 Zákon č. 414/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 Zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální 
stabilitě.  
 

 Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. 
 

 Zákon č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s úspornými opatřeními v působnosti MPSV. 
 

 Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. 

 
 Zákon č. 475/2013 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2014. 
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19. Přílohy 
 
Příloha č. 1 - Scénář rozhovoru 
 

1. Současný systém státní sociální podpory 

• Jak vnímáte aktuální legislativní nastavení SSP? 

• Jak hodnotíte vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory? 

• Jak popíšete vývoj SSP po roce 2008? 

• Jaké jsou podle vás příčiny snižování nákladů? 

• V rámci tvorby politiky, kdo jsou klíčoví aktéři? 

 

2. Vývoj jednotlivých dávek SSP 

 

Porodné 

• Porodné se od 1. 1. 2011 stalo testovanou dávkou. Proč? 

• Proč 2,4násobek životního minima jako u přídavku na dítě?  

• Další úsporou od roku 2011 je částka na vícečetný porod  

19.500 Kč, dříve bylo 13.000 Kč za každé dítě.  

Mají tyto dvě změny stejné příčiny? 

• Příčiny změn? 

• Kdo s tím přišel? 

• Jaké bylo očekávání? 

• Prováděli jste předem analýzy? Jaké např. analýza úspor? 

(Výdaje na porodné jsou od roku 2011 5x nižší.) 

• Objevily se překážky? Opoziční strany? 

• Vliv krize? 

• Bylo to podle vás správné opatření? 
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Přídavek na dítě 

• Proč se zpřísnil od roku 2008 nárok na přídavek na dítě (ze 4x 

na 2,4)? 

• Příčiny? 

• Kdo s tím přišel? 

• Jaké bylo očekávání? 

• Prováděli jste předem analýzy? Jaké např. analýza úspor? 

• Objevily se překážky? Opoziční strany? 

• Vliv krize? 

• Bylo to podle vás správné opatření? 

• V rámci protikrizových opatření byl přídavek na dítě zvýšen o 

50Kč po dobu 6 měsíců (konec 2009) a byla zmírněna hranice 

životního minima z 2,4 na 2,5násobek. Lze tedy potvrdit opačný 

vliv krize na dávky SSP? 

 

Rodičovský příspěvek 

 Proč se od roku 2008 přešlo na flexibilní 3rychlostní rodičovskou 

dovolenou? 

 Kdo s tím přišel? 

 Jaké bylo očekávání? 

 Objevila se překážka? 

 Vliv krize? 

 Bylo to podle vás správné opatření? 

 V letech 2009-2011 je matkám s postiženým dítětem vyplácena 

rodičovská do 7, 10 i 15 let věku? Proč?  

 Od roku 2012 je rodičovská ještě flexibilnější a nese jednotnou výši 220 

tisíc Kč, proč tahle změna? 

 Tuto volbu však mohou provádět jen rodiny, kde mají rodiče (vyšší) 

příjmy. Proč je to takto nastaveno? Má to motivovat? 

 Kdo s tím přišel? 
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 Jaké bylo očekávání? 

 Objevila se překážka? 

 Vliv krize? 

 Bylo to podle vás správné opatření? 

 Co je administrativně méně náročné 3rychlosti nebo jednotný balík?  

 

Příspěvek na bydlení 

 

 Jsou stanovovány každý rok jiné normativní náklady na bydlení? Proč? 

 Od roku 2012 je pro rodiny časově omezena doba pobírání příspěvku na 

84 měsíců v posledních deseti kalendářních letech. Proč přišlo toto 

omezení? 

 Kdo s tím přišel? 

 Jaké bylo očekávání? 

 Objevila se překážka? 

 Vliv krize? 

 Bylo to podle vás správné opatření? 

 

Pohřebné 

 Od roku 2008 se stalo pohřebné z univerzální dávky rodinnou dávkou. 

 Proč?  

 Příčiny? 

 Vliv krize? 
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Sociální příplatek 

• Proč byl sociální příplatek od roku 2011 určen jen rodinám 

s postižením? 

• A o rok později 2012 byl zrušen úplně? 

• Příčiny? 

• Kdo s tím přišel? 

• Jaké bylo očekávání? 

• Prováděli jste předem analýzy? Jaké např. analýza úspor? 

• Objevily se překážky? Opoziční strany? 

• Vliv krize? 

• Bylo to podle vás správné opatření? 

 

3. Hmotná nouze 

 Promítlo se zpřísnění dávek SSP do výdajů systému pomoci v hmotné 

nouzi? 

 

4. Potvrdit vliv ekonomické krize na SSP 

• Měla ekonomická krize vliv na zpřísňování dávek státní sociální 

podpory? 

• Krize se projevila v návaznosti na snížený stání rozpočet, musí 

se tedy šetřit? 
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Příloha č. 2. – Náklady na bydlení 
 
Tabulky dle Nařízení vlády č. 440/2013 Sb., kterým se pro účely příspěvku na 

bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů 

srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a 

částek normativních nákladů na bydlení. 

 
Tabulka č. 1 - Výše nákladů srovnatelných s nájemným pro rok 2014 za 
kalendářní měsíc 
 

Počet osob v rodině Kč 

jedna 1 835 

dvě 2 511 

tři 3 284 

čtyři a více 3 960 
Zdroj: Nařízení vlády č. 440/2013 Sb. 
 
Příloha č. 2 - Výše částek, které se započítávají za pevná paliva pro rok 2014 za 
kalendářní měsíc 
 

Počet osob v rodině Kč 

jedna 687 

dvě 940 

tři 1 230 

čtyři a více 1 520 
Zdroj: Nařízení vlády č. 440/2013 Sb. 
 
Příloha č. 3 - Výše částek normativních nákladů na bydlení v bytech užívaných 
na základě nájemní smlouvy 
 

Počet osob v rodině 
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel v obci 

Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999 

jedna 7 711 6 156 5 873 5 028 4 809 

dvě 11 081 8 952 8 566 7 409 7 110 

tři 15 096 12 312 11 807 10 294 9 903 

čtyři a více 18 899 15 542 14 932 13 108 12 636 
Zdroj: Nařízení vlády č. 440/2013 Sb. 
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Příloha č. 4 -  Výše částek normativních nákladů na bydlení v družstevních 
bytech a bytech vlastníků 

Počet osob v rodině 
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel v obci 

Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999 

jedna 4 448 4 448 4 448 4 448 4 448 

dvě 6 644 6 644 6 644 6 644 6 644 

tři 9 263 9 263 9 263 9 263 9 263 

čtyři a více 11 792 11 792 11 792 11 792 11 792 
Zdroj: Nařízení vlády č. 440/2013 Sb. 
 
 

 


