
RESUMÉ 

Cílem mé diplomové práce bylo shrnutí všech plnění ze systému sociálního 

zabezpečení, na která má nárok osoba s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 

v České republice, se zaměřením na paliativní péči. V úvodních kapitolách se snažím 

o zasazení této problematiky do kontextu vnitrostátní i mezinárodní právní úpravy. 

Plnění v rámci jednotlivých subsystémů sociálního zabezpečení pak popisují kapitoly 

čtvrtá až šestá. Poslední kapitola se zaměřuje na paliativní péči. 

V první kapitole se tedy zabývám pojmem sociální zabezpečení a definuji zde 

základní pojmy užívané v rámci této problematiky v české legislativě. Druhá kapitola 

popisuje historický vývoj sociálního zabezpečení a práv osob se zdravotním postižením. 

Ve třetí kapitole se pak věnuji významným mezinárodním organizacím a jejich vlivu 

na tuto problematiku. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na systém nemocenského pojištění. V šesti 

podkapitolách se zabývám obecnou charakteristikou nemocenského pojištění, účastí 

na něm, nárokem na nemocenské a jeho výplatu, podpůrčí dobou, výší nemocenského 

a posuzováním pracovní neschopnosti. 

Pátá kapitola se věnuje systému důchodového pojištění a je rozdělena do pěti 

podkapitol. Ty přibližují celkovou charakteristiku důchodového pojištění, účast na něm, 

nárok na invalidní důchod a jeho výplatu, jeho výši a posuzování zdravotního stavu 

a invalidity. 

V šesté kapitole popisuji systém sociální pomoci a člením ji na pět podkapitol. 

V nich shrnuji charakteristiku systému sociální pomoci, příspěvek na péči, sociální 

služby, příspěvek na mobilitu a zvláštní pomůcku a průkaz osob se zdravotním 

postižením. U příspěvku na péči se zaměřuji na jeho obecný popis, nárok na něj, 

posuzování míry závislosti na péči a jeho výši. U sociálních služeb pak na jejich 

charakteristiku a služby sociální péče. U průkazu osob se zdravotním postižením 

se věnuji nároku na něj a oprávněním, která vznikají jeho držitelům. 



V sedmé kapitole ve čtyřech podkapitolách přibližuji paliativní péči, její 

koncepci ve světě i u nás a strategii jejího rozvoje. 

V závěru pak navrhuji možnosti úpravy stávající legislativy nejprve z hlediska 

sociálního zabezpečení osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a pak 

i z hlediska specializované paliativní péče. 

 


