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ÚVOD 

Téma této diplomové práce nevystihuje můj původní záměr. Měla jsem 

v úmyslu rozebrat situaci osob v pokročilé či terminální fázi nevyléčitelné choroby 

z hlediska sociálního zabezpečení. Jedná se totiž o velmi křehkou a zranitelnou skupinu 

osob, které se v konečné fázi života snižuje výrazným způsobem jeho kvalita. Tito lidé 

bojují nejen s vědomím vlastní smrtelnosti a její blízkosti, ale i se symptomy samotné 

nemoci, s léčbou a systémem zdravotní péče či se sociální vyčleněností. 

K této problematice mě dovedla vlastní zkušenost v nejbližší rodině, kdy jsem 

si sama ověřila výhody i nevýhody systému sociálního zabezpečení umírajících. Kvůli 

řadě až tristních zážitků jsem se paliativní péčí začala zabývat i ve svém volném čase, 

kdy jsem absolvovala výcvik pro dobrovolníky mobilního hospice Cesta domů. Díky 

tomuto kurzu jsem zjistila, že mé zážitky nejsou nijak výjimečné, ale také to, že to jde 

dělat mnohem lépe a mnohé subjekty tak již činí. 

I přesto, že většina populace bude na konci svého života patřit mezi osoby 

v terminální fázi nevyléčitelné choroby, ani společnost, ani legislativa se těmto lidem 

a jejich starostem nijak specificky nevěnuje. Protože v právu sociálního zabezpečení 

pojem paliativní péče zatím není nijak ukotven, zvolila jsem si nakonec jako téma své 

práce zabezpečení poněkud širšího okruhu osob se zhoršeným zdravím, a to osob 

s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Paliativní péči se pak konkrétně věnuji 

v poslední kapitole. 

Osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem rovněž bojují se svým 

onemocněním, s omezeními, která z něj vyplývají a často také se sociální vyčleněností. 

Jedná se o nepřirozenou sociální situaci, do které se však může dostat kdokoliv 

a kdykoliv. 

V mé práci se tak snažím zaměřit na systém zabezpečení od počátku vzniku 

zdravotních potíží, a to z hlediska právní úpravy v České republice. Popisuji plnění, 

která jsou podmíněna nepříznivým zdravotním stavem a na která vzniká nárok přímo 

postižené osobě. Stranou tak ponechávám další možnosti sociálního zabezpečení, 
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na které sice tyto osoby mohou mít také nárok, ale nejsou podmíněny zdravotním 

stavem, nebo na které vzniká nárok jejich rodinným příslušníkům či blízkým.
1
 

První kapitola je zaměřena na vymezení jednotlivých pojmů stěžejních pro tuto 

práci. Jedná se zejména o různé pojmy užívané v české legislativě pro nemoc 

a zdravotní problémy a porovnání jejich definic, ale vysvětluji zde i pojem sociální 

zabezpečení. 

V druhé a třetí kapitole pak nahrazuji pojem osoba s dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem poněkud obecnějším pojmem zdravotně postižený, který je běžně 

užíván v rámci mezinárodních dokumentů a přijde mi pro dané kapitoly vhodnější. 

V druhé kapitole se věnuji této problematice z hlediska historie. Rozděluji ji na dvě 

podkapitoly, jedna se týká vývoje sociálního zabezpečení a druhá vývoje práv. Zaměřuji 

se zde hlavně na vývoj na našem území. V třetí kapitole je pak shrnuta mezinárodní 

úprava této problematiky, kdy v jednotlivých podkapitolách rozebírám významné 

mezinárodní organizace a jejich dokumenty. 

Čtvrtá, pátá a šestá kapitola se týkají zabezpečení osob s dlouhodobě 

nepříznivým zdravotním stavem v rámci systémů nemocenského pojištění, 

důchodového pojištění a sociální pomoci. Snažím se zde nejen o charakteristiku 

jednotlivých systémů, ale i o specifikaci nároků daných osob v jejich rámci. 

Jak jsem uvedla již výše, sedmá kapitola se zaměřuje na paliativní péči, její 

definici a obsah, vývoj u nás i ve světě a koncept jejího rozvoje do budoucna. 

Text této diplomové práce vychází z právního stavu k 30. listopadu 2015. 

  

                                                
1 Např. porodné nebo ošetřovné. 
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Kapitola 1.   – Osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem 

1.1. Základní pojmy 

V současné době žije v české společnosti přes jeden milion osob se zdravotním 

postižením. Podíl zdravotně postižených na celkové populaci tak tvoří 10,2 %.
2
 

Po právní stránce je tato problematika upravena v několika různých právních 

předpisech, které však neužívají jednotnou terminologii. Mluví se v nich nejen 

o osobách se zdravotním postižením, ale i o nemoci, dlouhodobě nepříznivém 

zdravotním stavu a invaliditě. Pro základní orientaci v této práci je tedy nutné si tyto 

pojmy, včetně samotného pojmu sociální zabezpečení, vymezit a upřesnit. 

1.2. Sociální zabezpečení 

Sociální zabezpečení je pojem, který prozatím nebyl v odborné literatuře 

úspěšně vymezen. Přesto je jeho význam znám. V mezinárodním pojetí je obsahem 

sociálního zabezpečení poskytnutí pomoci lidem v případě nemoci, nezaměstnanosti, 

zdravotního poškození a invalidity, pracovního úrazu a nemoci z povolání, stáří, 

mateřství, rodičovství a úmrtí živitele. Poprvé ho takto vymezila úmluva č. 102 přijatá 

Mezinárodní konferencí práce v roce 1952. Z historických důvodů však u nás bývá 

tento pojem užíván v užším rozsahu. Podle výkladu zažitého v České republice 

poskytuje sociální zabezpečení pouze pasivní jistoty spojené se zdravotními 

a sociálními překážkami bránícími v obživě a v dalších společenských aktivitách 

a procesech.
3
 

1.3. Nástroje sociálního zabezpečení 

Mezi hlavní nástroje sociálního zabezpečení patří sociální pojištění, sociální 

zaopatření či podpora a sociální pomoc a služby. 

                                                
2 Více viz Český statistický úřad. Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2013 

[online]. Kód publikace 260006-14. 30. dubna 2014 [cit. 24. října 2015]. Dostupné z WWW: 

<https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotne-postizenych-osob-2013-qacmwuvwsb>. 
3 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
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Sociální pojištění je systém, který zakotvuje příspěvkové, nárokové peněžité 

dávky. Nárok vzniká po splnění podmínek přímo ze zákona, kdy jednou z těchto 

podmínek je účast na systému, tedy zaplacení pojistného. Občan se tak na systému 

účastní pro případ nejisté budoucí sociální události, a pokud takováto událost skutečně 

nastane, má vůči tomuto systému nárok na zabezpečení ve formě dávek. Jedná 

se o povinný a solidární systém financování, který patří v současnosti mezi 

nejrozšířenější formy. 

Sociální zaopatření je systém peněžitých dávek, na které vzniká občanům nárok 

bez jejich finanční participace přímo ze zákona. V České republice se jedná o tzv. 

systém státní sociální podpory. 

Systém sociální pomoci je založen na individuálním posouzení každého případu. 

Nárok na sociální pomoc tak vzniká až úředním rozhodnutím, po ověření její 

potřebnosti. Ani v tomto případě nedochází k finanční participaci poživatele. Tento 

systém užívá všechny nástroje a podoby sociálního zabezpečení, tedy věcné a peněžité 

dávky i sociální služby.
4
 Sociální služby mohou být poskytovány za úhradu i bezúplatně 

a jedná se o druh sociální péče, která je poskytována konáním, tedy právě službou, 

instituce ve prospěch občanů či jejích uživatelů.
5
 

1.4. Nemoc 

Nemoc neboli porucha zdraví je charakterizována jako odchylka 

od fyziologického fungování organismu a je jednou ze základních sociálních událostí, 

které představují velký zásah do života člověka. Může se projevovat různou intenzitou, 

dobou trvání, možností léčby i celkového vyléčení. Vždy má však dopad přinejmenším 

na omezení pracovní činnosti.
6
 

                                                
4 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 207 s. ISBN 978-80-7400-

474-2. 
5 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
6 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
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1.5. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

Tento pojem je vymezen hned v několika právních normách, všechny definice 

jsou ale užívány pouze pro účely daného zákona a jsou pojímány z různých hledisek 

právě s ohledem na předmět dané právní úpravy. 

Nejobecněji je tento pojem definován v § 9 odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb., 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „DávOsZP“), který za dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav považuje „nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků 

lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok“. 

Podobné vymezení je pak užito v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „SocSl“), kde je rozvedeno v § 3 písm. c) 

s ohledem na dopad na soběstačnost daného člověka jako „zdravotní stav, který podle 

poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční 

schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb“. 

Jiná definice je obsažena v § 26 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „PojDůch“), které uvádí, 

že „Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje 

zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce 

významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok 

nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok“. 

Jedná se tak o definici, která zohledňuje nejen dlouhodobost daného zdravotního stavu, 

ale i jeho dopad na pracovní schopnost. Takovýto zdravotní stav je pak nezbytným 

předpokladem pro uznání invalidity.
7
 Podobným způsobem je tento pojem definován 

i v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„ZamZ“).
8
 

                                                
7 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované vydání. 

Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
8 Srov. s § 67 odst. 4 ZamZ. 
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1.6. Invalidita 

Tento pojem je vymezen v § 39 odst. 1 PojDůch, kde je stanoveno, 

že „Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %“. Dále je upřesněno, že 

se podle míry poklesu pracovní schopnosti rozlišují 3 stupně invalidity. Jedná 

se o invaliditu prvního stupně, kdy pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 % 

a nejvíce o 49 %, invaliditu druhého stupně, kdy pracovní schopnost poklesla nejméně 

o 50 % a nejvíce o 69 % a invaliditu třetího stupně, kdy pracovní schopnost poklesla 

nejméně o 70 %.
9
 Právní úprava tak vychází z koncepce tzv. všeobecné invalidity, která 

reflektuje dopad zdravotního stavu na pracovní schopnost osoby.
10

 

1.7. Zdravotně postižení 

Tento pojem je v českém právním řádu vymezen na mnoha místech, jak 

v předpisech práva sociálního zabezpečení, tak v předpisech práva pracovního. Jednu ze 

základních definic podává § 3 písm. g) SocSl, které stanoví, že zdravotním postižením 

je „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí 

nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“. 

Pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti § 39 odst. 5 PojDůch považuje 

za zdravotní postižení „soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí“. 

Dle DávOsZP je pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku stanoven seznam 

druhů zdravotního postižení, které k tomuto nároku opravňují,
11

 musí mít však 

dlouhodobý charakter.
12

 Pro nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením se pak 

musí jednat o tělesné, smyslové nebo duševní postižení dlouhodobého charakteru, které 

podstatně omezuje schopnost pohyblivosti nebo orientace.
13

 

                                                
9 § 39 odst. 2 písm. a), b) a c) PojDůch. 
10 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
11 Příloha k DávOsZP. 
12 § 9 odst. 3 a 4 DávOsZP. 
13 § 34 odst. 1 DávOsZP. 
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Podle ZamZ se rozlišují osoby zdravotně postižené a zdravotně znevýhodněné.
14

 

Pojem osoby zdravotně postižené je širší a jedná se o invalidní osoby dle PojDůch 

a osoby zdravotně znevýhodněné.
15

 V § 67 odst. 3 pak stanoví, že „Osobou zdravotně 

znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně 

začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo 

kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu“. Osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být invalidní 

osoba podle PojDůch. 

I zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen „AntiDZ“) vymezuje tento pojem s ohledem 

na předmět své úpravy, a to jako tělesné, smyslové, mentální, duševní nebo jiné 

postižení dlouhodobého charakteru.
16

 

1.8. Shrnutí současné právní úpravy z hlediska zabezpečení osob 

s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem v České republice 

Jak jsem uvedla již výše, současná legislativa je roztříštěná. Na ústavní úrovni 

tuto oblast upravuje kromě samotné Ústavy České republiky zejména Listina základních 

práv a svobod. V ní jsou komplexně vymezena všechna základní lidská práva včetně 

práv sociálních. Tyto ústavní normy jsou pak provedeny mnoha zákonnými 

a podzákonnými právními předpisy. 

Z oblasti sociálního pojištění se jedná zejména o zákon č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon ČNR č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, nebo zákon ČNR č. 589/1992 Sb., 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

                                                
14 Pojem osoby zdravotně znevýhodněné užívá i zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení. 
15 § 67 odst. 2 písm. a), b) a c) ZamZ. 
16 § 5 odst. 6 AntiDZ. 
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Z oblasti státní sociální podpory je to zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře. 

Z oblasti sociální pomoci jde především o zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, nebo zákon 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 

Soudní judikatura pak zásadním způsobem ovlivňuje interpretaci a aplikaci 

těchto právních předpisů. Některé nálezy Ústavního soudu jsou i pramenem práva.
17

 

Kapitola 2.   – Historie sociálního zabezpečení a práv osob 

se zdravotním postižením 

2.1. Historický vývoj sociálního zabezpečení 

Zabezpečení osob, které se v důsledku sociálních událostí nebyly schopné 

postarat samy o sebe, musela řešit každá společnost. Už prvobytně pospolné společnosti 

nechávaly tyto jedince ve svém kruhu.
18

 První podoby sociálního zabezpečení jsou pak 

známy ze starověku. Jednalo se však většinou o zajištění pouze vybrané skupiny 

obyvatel (např. vysloužilí vojáci
19

). První reformy vedoucí k systémovému 

přerozdělování statků a solidaritě ve společnosti provedl až v 6. století př. n. l. Solón. 

Péče o chudé se dále rozvíjela zejména díky církvi, jednalo se však o nesystémové 

a nenárokové dávky ve formě almužen, věcných dávek či sociálních služeb. První 

zákony s celostátní působností, které nařizovaly povinnost péče o práce neschopné 

chudé, byly v Anglii tzv. Alžbětinské zákony
20

 z počátku 17. století. První systém 

povinného pojištění pak zavedl v 17. století ve Francii Jean-Baptiste Colbert pro 

                                                
17 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 207 s. ISBN 978-80-

7400-474-2. 
18 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
19 Chammurapiho zákoník ze 17. století př. n. l. – nárok vojáka, který se vrátil z války, na dům, pole 

a zahradu, pokud mu byly během vojenské služby odňaty. 
20 Poor Relief Act z roku 1601. 
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vysloužilé námořníky, s podobnou myšlenkou v té době přišel i Daniel Defoe 

v Anglii.
21

 

Ve středověku začaly vznikat také svépomocné podpůrné spolky založené 

na principu solidarity, které spravovaly finanční příspěvky od svých členů a jejich 

zaměstnavatelů. Podporu z nich pak čerpali práce neschopní a staří členové, popřípadě 

jejich pozůstalí. První záznam o takovémto spolku u nás je z roku 1527 a jednalo 

se o hornickou podpůrnou pokladnu. Později vznikaly podobné spolky i mezi členy 

řemeslných cechů a tovaryšských bratrstev. Tyto pokladny postupně začaly vykonávat 

i úlohu odborových a profesních organizací a jejich zřizování se stalo povinností. 

Na konci 19. století pak na jejich tradici navázalo zavedení povinného sociálního 

pojištění, které bylo spojeno se zestátněním fondů svépomocných pokladen. 

Chudinskou péči u nás zajišťovala téměř výhradně církev, a to až do roku 1785, 

kdy byla tato povinnost uložena vrchnosti. I nadále však měla církev v této péči 

významné postavení, například pomáhala vytvářet chudinské ústavy. Později přešla tato 

povinnost péče o chudé na obce.
22

 Od roku 1868 tak obce poskytovaly chudinské 

zaopatření pouze chudým s tzv. domovským právem. Jednalo se povětšinou o zajištění 

ubytování s minimálním standardem a nejnutnější stravu.
23

 

Základy sociálnímu zaopatření na našem území položily tzv. penzijní normály 

Marie Terezie a Josefa II.
24

 Feudalistický stát do té doby do postavení obyvatel 

neschopných si zajistit obživu prakticky nijak nezasahoval. Změnu přinesla až 

průmyslová revoluce a nutnost postarat se o velké množství obyvatel při nemoci, 

invaliditě, stáří a dalších sociálních událostech. Na konci 18. století tak byly jako první 

přijaty penzijní normály k zaopatření státních zaměstnanců, které ale zabezpečily pouze 

relativně malou část obyvatel. Další dílčí změny se poté týkaly horníků a železničářů, 

nastaly však až po roce 1848. 

                                                
21 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 207 s. ISBN 978-80-

7400-474-2. 
22 Zákon č. 105/1863 ř. z., o domovském právu a chudinský zákon č. 59/1868 čes. z. z. 
23 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
24 1. pensijní normál z roku 1771 pro vdovy a sirotky po zaměstnancích, kteří věrně sloužili, 2. pensijní 

normál z roku 1781 pro zaměstnance, kteří se alespoň po deseti letech uspokojivé služby stali 

neschopnými práce. 
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Moderní formy sociálního zabezpečení v Rakousku-Uhersku začaly vznikat 

na konci 19. století. Předlohou se pro nás stalo Německo, kde bylo schváleno první 

zákonem nařízené úrazové a nemocenské pojištění. Na základě toho byl i u nás v roce 

1888, v rámci tzv. Taafeho reformy, přijat zákon o úrazovém pojištění dělnickém
25

 

a zákon o nemocenském pojištění,
26

 kdy se jednalo o první obecnou úpravu povinného 

zabezpečení v nemoci.
27

 

Tím bylo zavedeno povinné veřejnoprávní pojištění, kdy pojistné platili jak 

pojištěnci, tak zaměstnavatelé. V roce 1907 byl ještě přijat zákon o penzijním pojištění 

nedělnických profesí.
28

 Další vývoj však zbrzdilo vypuknutí 1. světové války. Až 

do vzniku samostatného Československa, které převzalo rakousko-uherskou právní 

úpravu sociálních záležitostí, tak scházela úprava starobního a invalidního pojištění 

dělníků.
29

 

To napravil zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity 

a stáří,
30

 který měl pro sociální pojištění zásadní význam a který byl na svou dobu 

opravdu pokrokový. Rozšířil rozsah pojištění na dělnické profese a spojil nemocenské 

a důchodové pojištění. K úplnému sjednocení systému sociálního pojištění však ani 

nadále nedošlo, stranou zůstali např. veřejní
31

 zaměstnanci.
32

 

Úprava chudinské péče byla převzata z rakousko-uherského právního řádu. Péče 

o chudé se rozlišovala na péči veřejnou, která byla i nadále poskytována obcemi,  a péči 

soukromou, která byla organizována zejména dobročinnými spolky a humanitárními 

organizacemi. 

                                                
25 Zákon č. 1/1888 ř. z., o pojišťování dělníků pro případ úrazu. 
26 Zákon č. 33/1888 ř. z., o pojišťování dělníků pro případ nemoci. 
27 Česká správa sociálního zabezpečení. 80 let sociálního pojištění [online]. 2004 [cit. 12. listopadu 
2015]. Dostupné z WWW: <http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5572A3BE-22CD-46D3-A31F-

2BA0076C1C63/0/publikace_80letSP.pdf>. 
28 Zákon č. 1/1907 ř. z., o penzijním pojištění zřízenců ve službách soukromých a některých  zřízenců 

ve službách veřejných. 
29 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
30 Zákon č. 221/1924 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. 
31 Dnes by odpovídal pojem státní zaměstnanci. 
32 Např. zákon č. 221/1925 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců nebo zákon 

č. 26/1929 Sb. z. a n., o penzijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách. 
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Po 2. světové válce bylo nejvýznamnějším krokem sjednocení systému 

sociálního pojištění zákonem o národním pojištění.
33

 Právní úprava byla inspirována 

systémem všeobecného sociálního pojištění, který navrhl William Beveridge v roce 

1942 v Anglii a který měl zajistit přístup k pojištění všem obyvatelům.
34

 Tento zákon 

upravoval sociální pojištění pro případ nemoci a mateřství, pro případ stáří, invalidity, 

ztráty živitele smrtí a pro případ úrazu a zrušil všechny předcházející právní předpisy. 

Další vývoj sociálního zabezpečení však ovlivnila změna režimu. Po únoru 1948 došlo 

k přijetí několika zákonů,
35

 které výrazně změnily pojetí systému národního pojištění 

a umožnily zavedení tzv. sovětského modelu sociálního zabezpečení.
36

 

Československé sociální zákonodárství tedy začalo postupně opouštět systém 

sociálního pojištění a přešlo k systému sociálního zabezpečení. První a nejvýznamnější 

změna proběhla v roce 1956, kdy byl přijat zákon o nemocenském pojištění
37

 a zákon 

o sociálním zabezpečení.
38

 Ten upravoval i sociální péči, která nahradila péči 

chudinskou. Výkon sociální péče byl přenesen na stát a zahrnoval poskytování dávek 

a služeb. Další změny pak nastaly v roce 1964, 1975 a 1988,
39

 nebyly však již tak 

významné. 

Po roce 1989 bylo nutné náš sociální systém zreformovat, neboť měl řadu 

nedostatků. Problémem byla zejména jeho velká finanční náročnost a nedostatečná 

flexibilita. Došlo tak opět k postupnému přechodu od systému sociálního zabezpečení 

k systému sociálního pojištění.
40

 

                                                
33 Zákon č. 99/1948 Sb. z. a n., o národním pojištění. 
34 Systém měl chránit obyvatele proti 5 tzv. sociálním zlům: bídě, nevzdělanosti, potřebnosti, 

nezaměstnanosti a nemoci. 
35 Zákon č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění a zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné 

preventivní a léčebné péči. 
36 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 207 s. ISBN 978-80-

7400-474-2. 
37 Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců. 
38 Zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení. 
39 Zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, 

zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. 
40 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
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2.2. Historický vývoj práv osob se zdravotním postižením 

Během 20. století došlo k velkému rozvoji v chápání lidských práv. Byla mezi 

ně zařazena nejen práva občanská a politická, ale i práva hospodářská, sociální 

a kulturní. Takto byla lidská práva deklarována jak v mezinárodních smlouvách 

a úmluvách, tak v jednotlivých národních úpravách. 

Největší význam mělo přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948. 

Ta zakotvuje jednotlivá práva, včetně práva na sociální zabezpečení v čl. 22 a práva 

na zabezpečení v nemoci a při nezpůsobilosti k práci v čl. 25. I když se nejedná 

o mezinárodní smlouvu, je její obsah plně respektován. Je pokládána za jeden 

z nejvlivnějších mezinárodních dokumentů vůbec a za součást zvykového 

mezinárodního práva. Její obsah pak prakticky převzaly 2 mezinárodní smlouvy, a to 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Oba pakty byly u nás ratifikovány 

v roce 1976 a jsou součástí právního řádu České republiky. Právo na sociální 

zabezpečení zakládá Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech v čl. 9. 

V českém právním řádu jsou lidská práva zakotvena v zákoně č. 2/1993 Sb., 

Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „LZPS“). 

Z hlediska sociálního zabezpečení a této diplomové práce se jedná zejména o zaručení 

těchto práv všem bez rozdílu,
41

 právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při 

nezpůsobilosti k práci a při ztrátě živitele,
42

 právo na pomoc v hmotné nouzi
43

 a právo 

na ochranu zdraví, bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky.
44

 LZPS potvrzuje 

lidská práva jako nezcizitelná a nezrušitelná. Jejich naplněním má stát zajistit důstojnost 

a svobodný rozvoj osobnosti člověka.
45

 

                                                
41 Čl. 3 odst. 1 LZPS. 
42 Čl. 30 odst. 1 LZPS. 
43 Čl. 30 odst. 2 LZPS. 
44 Čl. 31 LZPS. 
45 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
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Ačkoliv tak první mezinárodní dokumenty upravující lidská práva
46

 

neobsahovaly zvláštní úpravu práv osob se zdravotním postižením, pro svůj obecný 

charakter a zakotvení sociálních práv, včetně práva na sociální zabezpečení při 

nezpůsobilosti k práci, dopadaly i na tuto oblast. To se však postupem času ukázalo jako 

nedostačující řešení, neboť se tato problematika dotýká obrovského množství lidí. 

Osoby se zdravotním postižením totiž představují nejpočetnější menšinu na světě, krom 

toho tyto záležitosti výrazně ovlivňují i životy jejich rodin. Tomuto tématu se tak bylo 

nutné začít věnovat konkrétně a vymezit hlavní problémy zdravotně postižených. 

Tento přístup tu však nebyl vždy. Dokonce i dnes, ačkoliv je již považováno 

za samozřejmost, že osoby se zdravotním postižením mají stejné právo na důstojný 

život a dodržování lidských práv jako zcela zdraví lidé, bývá realita mnohdy jiná. 

K porušování práv dochází hlavně ve sféře pracovního práva, přístupu ke vzdělání, 

službám a informacím, v bariérách v rámci běžného prostředí i v rodinném životě. 

Přesto je vidět obrovský posun ve snaze o co největší integraci a soběstačnost zdravotně 

postižených. 

Přestože existuje více přístupů k právům zdravotně postižených a jejich sociální 

integraci, všechny se snaží o začlenění těchto osob do společnosti a běžného života. 

Zejména má být zdravotně postiženým umožněno žít ve společnosti jako rovnoprávní 

občané, aktivně v ní uplatňovat své vlastní schopnosti, vlastním přičiněním vytvářet 

svůj život a podílet se i na odpovědnosti v rámci daného společenství. Velký vliv 

na tento pokrok mají mezinárodní organizace a dohody.
47

 

                                                
46 Např. Všeobecná deklarace lidských práv (1948), Evropská konvence o ochraně lidských práv 

a základních svobod (1950), Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1976), Mezinárodní 

pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1976). 
47 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 1. vydání. 

Praha : Nakladatelství Karolinum 2000, 139 s. ISBN 80-246-0057-9. 
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Kapitola 3.   – Mezinárodní organizace působící v oblasti 

sociálního zabezpečení a práv osob se zdravotním postižením 

a jejich dokumenty 

3.1. Vliv mezinárodních organizací na oblast sociálního zabezpečení 

a práv osob se zdravotním postižením 

Současná podoba jednotlivých národních pojetí sociálních práv je ovlivněna 

zejména mezinárodním právem a jeho dokumenty, které se snaží zabezpečit co nejvyšší 

standard sociálních práv. Existuje mnoho mezinárodních organizací, které pomohly 

nejen vymezit a zakotvit lidská práva v mezinárodních úmluvách, ale pomáhají je 

i rozvíjet, chránit a dohlížet nad jejich dodržováním. Z hlediska sociálního zabezpečení 

a práv zdravotně postižených patří mezi nejvýznamnější zejména Organizace spojených 

národů včetně jejích specializovaných agentur,
48

 Rada Evropy či Rehabilitation 

International. Velmi významný vliv má samozřejmě i Evropská unie.
49

 

3.2. Organizace spojených národů 

Organizace spojených národů (dále také jen „OSN“) byla založena v roce 1945 

a v této chvíli sdružuje 193 členů, tedy téměř všechny státy světa. Díky tomu je 

považována za jednu z nejvýznamnějších a nejvlivnějších mezinárodních organizací 

vůbec. Jejím cílem je snaha o předcházení konfliktů, udržení míru a bezpečnosti 

ve světě a zlepšování životních podmínek. Zakládajícím dokumentem je Charta OSN, 

která stanovuje hlavní zásady a záměry organizace. V čl. 1 bod 3 zakotvuje jako jeden 

z cílů i podporování a posilování úcty k lidským právům a základním svobodám pro 

všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství.
50

 

Na jejím základě došlo k přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Ta byla 

vyhlášena Valným shromážděním OSN v roce 1948. Jak jsem uvedla již výše, jedná 

se o jeden z nejvýznamnějších mezinárodních dokumentů, a přestože je právně 

                                                
48 Mezinárodní organizace práce, Světová zdravotnická organizace, Mezinárodní měnový fond, Světová 

banka. 
49 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
50 Organizace spojených národů. Vše o OSN : Historie, struktura, financování [online]. 

Praha : Informační centrum OSN v Praze, 2014 [cit. 18. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/vse-o-osn-historie.pdf>. ISBN 978-80-86348-18-6. 
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nevymahatelný, stanoví obecný standard v otázce ochrany lidských práv, který je 

všeobecně respektován. Jsou zde zakotvena i sociální práva včetně práva na sociální 

zabezpečení. Obsah této deklarace byl v roce 1966 přenesen do právně závazných 

mezinárodních smluv. Jedná se o Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech.
51

 

Dalším důležitým posunem bylo přijetí Deklarace práv mentálně postižených 

osob (1971) a Deklarace práv zdravotně postižených osob (1975). Ty kladou důraz 

na dodržování přirozených práv zdravotně postižených, zejména na respektování jejich 

lidské důstojnosti. Dále deklarují jejich právo na začlenění do společnosti, soběstačnost, 

rozvíjení schopností a možnost získat práci či být jinak výdělečně činný. 

Tyto myšlenky OSN i nadále rozvíjela. Rok 1981 vyhlásila Mezinárodním 

rokem zdravotně postižených osob, na který navázala dokumentem Světový program 

činnosti týkající se osob se zdravotním postižením. Opětovně zdůrazňuje právo 

zdravotně postižených na integraci do společnosti a na rovné podmínky k životu 

a udává i způsoby, jak toto uskutečnit.
52

 Na podporu respektu a dodržování jejich 

základních práv a svobod vyhlásila OSN i akci Dekáda zdravotně postižených osob, 

která probíhala v letech 1983-1992. Po jejím ukončení byla vydána zpráva, která 

potvrzovala porušování lidských práv zdravotně postižených, a to na celém světě 

ve všech oblastech života. Opětovně vyzvala k zajištění úplné integrace do společnosti, 

rovnosti příležitostí a odstranění fyzických, sociálních i komunikačních bariér. V roce 

1993 pak OSN shrnula veškeré poznatky z této oblasti a přijala Standardní pravidla pro 

vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Ta sice nejsou právně 

závazná, ale zahrnují všechny důležité principy v boji proti porušování práv zdravotně 

postižených a upozorňují i na problematické oblasti z hlediska kvality jejich života.
53

 

Ačkoliv byla dlouhou dobu tato mezinárodní úprava z hlediska ochrany práv 

pokládána za dostatečnou, postupem času začala OSN uvažovat i o vzniku komplexního 

a právně vymahatelného dokumentu zaměřeného pouze na zdravotně postižené. V roce 

                                                
51 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
52 Jde o prevenci, rehabilitaci a vyrovnání příležitostí. 
53 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 1. vydání. 

Praha : Nakladatelství Karolinum 2000, 139 s. ISBN 80-246-0057-9. 
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2006 tak byly všechny zásady týkající se práv osob se zdravotním postižením shrnuty 

do Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Ta je již právně závazná, Česká 

republika je jí vázána od roku 2009.
54

 Její smluvní stranou je i Evropská unie, která tak 

poprvé přistoupila k lidskoprávní mezinárodní smlouvě. Úmluva opět zdůrazňuje 

princip rovnoprávnosti, garantuje plné uplatnění všech lidských práv a podporuje co 

největší integraci zdravotně postižených do společnosti. Nezavádí žádná nová práva, ale 

aplikuje dosavadní úpravu lidských práv na zdravotně postižené.
55

 V čl. 28 je zakotveno 

i právo na sociální ochranu. 

3.3. Mezinárodní organizace práce 

Mezinárodní organizace práce (dále také jen „MOP“) je specializovanou 

agenturou OSN, jejímž cílem je ochrana a prosazování práv jednotlivců v sociální 

oblasti, včetně práva na sociální zabezpečení. V této oblasti se jedná o nejvýznamnější 

odbornou organizaci, která zakotvila současnou podobu práva sociálního zabezpečení. 

Už ve 20. a 30. letech 20. století přijala řadu úmluv v oblasti zdravotní péče 

a nemocenského pojištění
56

 a starobního, invalidního a pozůstalostního pojištění.
57

 

Nejvýznamnější však byl Úmluva č. 152 o minimálních standardech v sociálním 

zabezpečení z roku 1952. V jejím rámci bylo zakotveno minimum, které by mělo být 

poskytováno v rámci zdravotní péče, nemocenského, dávek v mateřství a rodinných 

dávek, starobního a invalidního důchodu, dávek pro pozůstalé, podpory 

v nezaměstnanosti a dávek při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Stanoví tak 

všeobecnou úroveň sociálního zabezpečení, které může být dosaženo bez ohledu 

na stupeň ekonomického a sociálního rozvoje daného státu. V této oblasti pak byla 

přijata i celá řada dalších úmluv,
58

 které danou problematiku nadále rozvíjí.
59

 

                                                
54 Sdělení MZV č. 10/2010 Sb. m. s. 
55 MAKOVCOVÁ, Stanislava. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. [online]. 2011 

[cit. 20. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/10775/umluva_info_160511.pdf>. 
56 Úmluvy č. 24 a 25 (1927). 
57 Úmluvy č. 35-40 (1933), č. 48 (1935). 
58 Např. úmluvy č. 128 a 138 (1967). 
59 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
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MOP vydala i řadu doporučení a úmluv,
60

 ve kterých se zabývá zaměstnáváním 

osob se zdravotním postižením, jejich vzděláváním a pracovní rehabilitací.
61

 

3.4. Světová zdravotnická organizace 

Světová zdravotnická organizace je další specializovanou agenturou OSN. Snaží 

se zejména o předcházení poškození zdraví díky prevenci a zdravotní péči
62

 nebo 

sjednocení terminologie.
63

 Zabývá se i celkovým monitorováním situace zdravotně 

postižených.
64

 

3.5. Rada Evropy 

Rada Evropy (dále také jen „RE“) je vlivnou mezinárodní organizací sdružující 

evropské státy, jejímž účelem je chránit a upevňovat demokracii, lidská práva 

a základní svobody, zlepšovat podmínky pro život a přispívat k hospodářskému 

a sociálnímu rozvoji. 

Nejvýznamnějším dokumentem RE je Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod z roku 1950. Jednalo se o první mezinárodní smlouvu, která 

přenesla ochranu lidských práv na mezinárodní úroveň. Úmluva však upravuje spíše 

občanská a politická práva, sociálními právy se zabývá jen okrajově.
65

 

Ty komplexně upravuje jiný dokument, a to Evropská sociální charta z roku 

1961 a její Dodatkový protokol z roku 1988. Tato úmluva představuje důležitý krok 

v otázce sjednocení sociální politiky zemí RE. Česká republika je jí vázáná od roku 

1999.
66

 Je zde stanoveno jak právo na sociální zabezpečení, sociální pomoc a sociální 

péči, tak právo zdravotně postižených na získání zaměstnání včetně přípravy.
67

 

                                                
60 Doporučení č. 88 (1950), č. 99 (1955), úmluva č. 142 (1975), č. 159 (1983). 
61 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 1. vydání. 

Praha : Nakladatelství Karolinum 2000, 139 s. ISBN 80-246-0057-9. 
62 Např. programy Zdraví pro všechny do roku 2000, Zdraví 21 – zdraví pro všechny v 21. století. 
63 Mezinárodní klasifikace vad, postižení a znevýhodnění (1980), Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví (2001). 
64 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 1. vydání. 

Praha : Nakladatelství Karolinum 2000, 139 s. ISBN 80-246-0057-9. 
65 Jedná se o zákaz nucené práce (čl. 4) a svobodu odborového sdružování (čl. 11). 
66 Sdělení MZV č. 14/2000 a 15/2000 Sb. m. s. 
67 Čl. 12 – 15 Evropské sociální charty. 
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Dalším významným dokumentem je Evropský zákoník sociálního zabezpečení 

z roku 1964, platný v České republice od roku 2001.
68

 Ten je v současné době 

považován za nejvýznamnější smlouvu stanovující minimální standardy sociální 

ochrany, které daný stát musí garantovat. Svým obsahem odpovídá Úmluvě MOP č. 102 

o minimálních standardech sociálního zabezpečení a stanovuje minimální úroveň 

nemocenské i invalidních důchodů.
69

 

Sociální zabezpečení upravují i jiné smlouvy. Mezi nejdůležitější z nich patří 

Evropské prozatímní dohody o sociálním zabezpečení č. 12 a 13 z roku 1953 či 

Evropská úmluva o sociálním zabezpečení č. 68 z roku 1972. Ty stanoví rovné 

zacházení s příslušníky smluvních stran při aplikaci jednotlivých národních norem 

a zajišťují koordinaci systémů sociální ochrany.
70

 

RE vytvořila i Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním 

postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením 

v Evropě 2006 – 2015. Hlavním účelem je podporování co nejvyšší míry integrace osob 

se zdravotním postižením a jejich účasti v běžném životě společnosti. Jedná se však 

pouze o doporučení, které není právně závazné.
71

 

3.6. Rehabilitation International 

Tato mezinárodní organizace pořádala první mezinárodní konferenci zaměřenou 

na ochranu práv zdravotně postižených. Ta se konala v roce 1971 a ovlivnila veškerou 

další legislativu týkající se práv osob se zdravotním postižením. Na základě jejích 

závěrů bylo doporučeno přijetí zákonů, které usnadní integraci zdravotně postižených, 

dají jim možnost plně využívat svůj potenciál a umožní žít jako zdraví jedinci. 

Přijala i deklaraci Charta na osmdesátá léta, která stanovuje priority v rámci práv 

zdravotně postižených. Vyzývá zejména k zajištění prevence zdravotního postižení, 

rehabilitační péče, integrace zdravotně postižených do společnosti a informovanosti 

                                                
68 Sdělení MZV č. 90/2001 Sb. m. s. 
69 Část III – čl. 13 – 18 a část IX – čl. 53 – 58 Evropského zákoníku sociálního zabezpečení. 
70 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
71 Doporučení Rady Evropy Rec (2006) 5. 
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společnosti. Každý stát by pak měl k implementaci těchto cílů do sociální politiky 

připravit vlastní národní plán.
72

 

3.7. Evropská unie 

Evropská unie (dále také jen „EU“) je organizace evropských států, jejímž 

účelem je zejména podpora hospodářského rozvoje, usnadnění vzájemného 

hospodářského styku a provádění společných politik. Toho má dosáhnout pomocí 

hospodářské a měnové unie, vytvořením společného vnitřního trhu a zajištěním volného 

pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu v něm. EU má tak široké pole působnosti, a to 

včetně úpravy sociálních práv. 

EU má vzhledem k svému specifickému postavení a závaznosti svých 

dokumentů zásadní vliv na formování české legislativy. Sociální práva, včetně práva 

na sociální zabezpečení a ochranu práv zdravotně postižených, jsou vymezena 

a upravena jak na úrovni primárního a sekundárního práva, tak na úrovni nezávazných 

deklarací. Správný výklad a aplikaci evropského práva zajišťuje Soudní dvůr Evropské 

unie. 

V primárním právu EU jsou sociální práva zakotvena zejména ve Smlouvě 

o fungování EU (dále také jen „SFEU“). Podle čl. 9 SFEU by se mělo při tvorbě 

sociální politiky přihlížet k požadavkům na zaručení přiměřené sociální ochrany. 

V čl. 10 SFEU se EU vymezuje a bojuje proti jakékoliv diskriminaci na základě 

zdravotního postižení. Čl. 153 SFEU stanoví, že je podporována činnost členských států 

EU v oblasti sociální politiky, a za tímto účelem mohou být přijímána opatření 

a směrnice. I ve Smlouvě o EU je opětovně obsažen požadavek, aby se při tvorbě 

sociální politiky přihlíželo k požadavkům na zaručení přiměřené sociální ochrany 

a na zákaz sociálního vyloučení a diskriminace. Sociální práva jsou vymezena 

i v Listině základních práv EU (dále také jen „LZP EU“). Je zde zakotveno jak právo 

na sociální zabezpečení a sociální pomoc,
73

 tak zákaz diskriminace.
74

 LZP EU je 

součástí Lisabonské smlouvy.
75

 

                                                
72 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 1. vydání. 

Praha : Nakladatelství Karolinum 2000, 139 s. ISBN 80-246-0057-9. 
73 čl. 34 LZP EU. 
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U sekundárního práva EU je v rámci sociálního zabezpečení cílem sbližování 

(konvergence) a přizpůsobení (koordinace) sociálních systémů jednotlivých členských 

zemí. V žádné oblasti sociálního zabezpečení se nepožaduje harmonizace, tedy 

sjednocení právní úpravy. 

Pro sbližování systémů přijímají orgány EU doporučení, která mají pomoci při 

plnění povinností v rámci uzavřených smluv. Ačkoliv jsou to právně nezávazné akty, 

mají politický účinek na tvorbu, přijímání i interpretaci zákonů. Jejich účelem je sdílení 

zkušeností v jednotlivých dílčích oblastech této problematiky. 

Koordinace jednotlivých národních sociálních systémů je nutná zejména ve sféře 

sociální ochrany. Je to nezbytný požadavek pro naplnění účelu celé EU, tedy práva 

na volný pohyb osob. Jednotlivci díky tomu neztratí svá práva a nároky z původního 

státu, pokud v rámci EU změní zaměstnání či bydliště.
76

 V EU platí čtyři základní 

principy koordinace sociálního zabezpečení. Jsou jimi rovnost zacházení, uplatňování 

právního řádu jediného státu, sčítání dob pojištění a zachování získaných nároků.
77

 

Týká se to právě i dávek v nemoci a pro případ invalidity. 

Sociální práva jsou dále upravena i v Chartě Evropského společenství 

o základních sociálních právech pracovníků z roku 1989. Ta spolu s přihlášením 

se k Evropské sociální chartě RE zakládá v rámci EU sociální ochranu na velmi dobré 

úrovni.
78

 

                                                                                                                                          
74 čl. 21 LZP EU. 
75 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 207 s. ISBN 978-80-

7400-474-2. 
76 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
77 Upraveno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů 

sociálního zabezpečení a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým 

se stanovují pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. 
78 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
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Kapitola 4.   –  Osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem v systému nemocenského pojištění 

4.1. Charakteristika systému nemocenského pojištění 

Nemocenské pojištění je důležitou součástí koncepce sociálního zabezpečení. 

Jeho účelem je finanční zabezpečení osob, které postihla některá ze zákonem 

předpokládaných sociálních událostí. Jedná se o nemoc, úraz, karanténu, těhotenství, 

mateřství nebo ošetřování člena rodiny. Díky nemocenskému pojištění jsou těmto 

osobám poskytovány opakující se peněžité dávky, které mají alespoň částečně nahradit 

chybějící výdělek. Ačkoliv i nadále zůstává zachován princip solidarity, ve výši dávek 

se odráží výše příjmu a tomu odpovídající výše zaplaceného pojistného. Aby však 

vznikl pojištěnci nárok na dávky, musí být v době splnění stanovených podmínek 

účasten nemocenského pojištění, popřípadě musí být v tzv. ochranné lhůtě, tedy 

v období těsně po skončení jeho účasti na pojištění. 

Nemocenské pojištění je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NemPoj“), který tvoří jednotný 

systém úpravy pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečné činné, příslušníky 

ozbrojených sborů i další osoby. Pojistné na pojištění je upraveno zákonem 

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
79

 

NemPoj je založen také na principu finanční neutrálnosti z hlediska zátěže 

státního rozpočtu a boje se zneužíváním systému dávek. Právní úprava je v souladu 

s mezinárodním a evropským právem.
80

 

4.2. Účast na nemocenském pojištění 

Účast na nemocenském pojištění, která je nezbytná pro vznik nároku na dávky, 

může být povinná nebo dobrovolná. Povinnost účastnit se mají zaměstnanci. Jejich 

okruh stanoví § 5 písm. a) ve spojení s § 6 NemPoj. Jedná se například o zaměstnance 

                                                
79 Organizace nemocenského pojištění je upravena v zákoně ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení. 
80 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
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v pracovním poměru, příslušníky ozbrojených a záchranných sborů, státní zaměstnance, 

členy družstva vykonávající pro družstvo práci, zaměstnance na základě dohod,
81

 

soudce, zastupitele dlouhodobě uvolněné pro výkon funkce, poslance, senátory, členy 

vlády a další ústavní činitele, jmenované a volené vedoucí správních úřadů, dobrovolné 

pracovníky pečovatelské služby, pěstouny, odsouzené, společníky a jednatele 

společnosti s ručením omezením, komanditisty, prokuristy, členy kolektivních orgánů 

právnických osob, likvidátory a další. Zahraniční zaměstnanci mají účast na pojištění 

dobrovolnou. Z pojištění jsou vyňati zaměstnanci, jejichž zaměstnavatel požívá 

diplomatických výsad a imunit a zaměstnanci mezinárodních organizací, pokud jsou 

účastni pojištění prostřednictvím zaměstnavatele a chtějí být vyňati z pojištění v České 

republice. Dále jsou vyňati zaměstnanci bez platného oprávnění k pobytu na území 

České republiky.
82

 

Bližší podmínky účasti zaměstnanců na pojištění jsou stanoveny v § 6 NemPoj. 

Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže vykonávají zaměstnání na území České 

republiky. V případě výkonu zaměstnání v cizině se musí jednat o zaměstnavatele 

se sídlem na území České republiky a daná osoba se nesmí účastnit pojištění v tomto 

cizím státě. Minimální měsíční příjem rozhodný pro účast na pojištění by měl být 

2 500 Kč. Vznik a zánik pojištění zaměstnanců je upraven v § 10 NemPoj. Obecně 

pojištění trvá od dne nástupu do zaměstnání až do ukončení pracovního poměru. 

Konkrétní doby pojištění pro jednotlivé typy zaměstnanců jsou stanoveny v § 10 odst. 3 

NemPoj. 

Osoby samostatně výdělečně činné mají účast na nemocenském pojištění 

dobrovolnou. Účast na pojištění jim vzniká, pokud vykonávají samostatnou výdělečnou 

činnost na území České republiky, případně mimo něj na základě oprávnění vydaného 

podle českých právních předpisů, a podají přihlášku k účasti na pojištění.
83

 Pojištění 

vzniká dnem, který uvedou v přihlášce. Zaniká pak dnem uvedeným v odhlášce 

z pojištění, dnem ukončení samostatné výdělečné činnosti, dnem zániku oprávnění k ní, 

                                                
81 Za podmínek § 7a NemPoj. 
82 § 9 NemPoj. 
83 § 11 NemPoj. 
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dnem, kdy byl pozastaven výkon, prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo 

uhrazeno pojistné v plné výši a dnem nástupu výkonu trestu.
84

 

Některé skupiny pojištěnců však nemají nárok na všechny dávky nemocenského 

pojištění. Tyto výjimky jsou stanoveny u jednotlivých druhů dávek.
85

 

4.3. Nárok na nemocenské a jeho výplatu 

Dávky poskytované z nemocenského pojištění jsou nemocenské, peněžitá pomoc 

v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
86

 Z hlediska 

této práce jsem se však zaměřila pouze na nemocenské. 

Nárok na dávky v nemoci, tzv. nemocenské, má pojištěnec, který byl uznán 

dočasně neschopným práce, nebo mu byla nařízena karanténa, pokud tato neschopnost 

či karanténa trvají déle než 14 kalendářních dní.
87

 Podmínkou nároku na dávky u osoby 

samostatně výdělečně činné je účast na pojištění podle § 11 NemPoj alespoň 3 měsíce 

bezprostředně před dočasnou pracovní neschopností nebo karanténou.
88

 

Ačkoliv podmínky vzniku nároku na dávku musí být obecně splněny v době 

pojištění, nemocenské náleží také v ochranné lhůtě, tedy i po zániku pojištění. Lhůta 

činí 7 kalendářních dnů ode dne tohoto zániku. Neplyne však u poživatelů starobního 

důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, z dalšího zaměstnání 

sjednaného na dobu dovolené v původním zaměstnání, ze zaměstnání malého rozsahu, 

u studentů zaměstnaných pouze na období prázdnin, při útěku odsouzeného z místa 

výkonu trestu a u zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod. Ochranná lhůta může 

skončit i dříve například vznikem nového pojištění, výplatou starobního nebo 

invalidního důchodu či nastoupením výkonu trestu. Další podrobnosti stanoví § 15 

NemPoj. 

Pojištěnec nemá nárok na nemocenské, pokud si přivodil pracovní neschopnost 

úmyslně, pokud mu vznikl v době neschopnosti či karantény nárok na výplatu 

                                                
84 § 13 NemPoj. 
85 Např. ošetřovné v § 39 odst. 5 NemPoj. 
86 § 4 NemPoj. 
87 § 23 NemPoj. 
88 § 24 NemPoj. 
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starobního důchodu nebo pokud mu pracovní neschopnost či karanténa vznikla v době 

útěku z vazby nebo z místa výkonu trestu.
89

 Nárok na výplatu nemocenského nemá 

pojištěnec, který i nadále vykonává své zaměstnání či výdělečnou činnost, kterému 

i nadále chodí příjem, který je ve vazbě nebo který je ve výkonu trestu.
90

 

V případě smrti pojištěnce přechází nárok na nevyplacenou část nemocenského 

postupně na manžela či manželku, děti a rodiče, pokud dotyční žili s pojištěncem 

ve společné domácnosti. Pokud však žádné takovéto osoby nejsou, nevyplacená část 

nemocenského se stává předmětem dědictví.
91

 

4.4. Podpůrčí doba u nemocenského 

Nemocenské náleží až od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní 

neschopnosti či nařízené karantény.
92

 Do té doby náleží zaměstnanci náhrada mzdy 

nebo platu od zaměstnavatele podle § 192 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů. Za první tři dny nemoci nenáleží pojištěnci žádná náhrada 

příjmu, jedná se o tzv. karenční dobu, která má pomoci zamezit zneužívání systému.
93

 

V otázce karenční doby se však mezi zákonodárci stále vede debata o jejím 

zrušení. Ačkoliv po jejím zavedení došlo ke snížení počtu dočasných pracovních 

neschopností, sama bych ji rozhodně zrušila a náhradu mzdy nebo platu zavedla 

od prvního dne nemoci. Nemyslím si totiž, že pokles pracovních neschopností znamená 

i snížení počtu nemocí. Mnoho lidí si ale nemůže úplný výpadek příjmu, i když 

krátkodobý, finančně dovolit. To má za následek, že pracují i s nemocí, léčí se déle 

a často i s horšími následky a nemoc roznáší dál. Ačkoliv se jedná o zátěž pro 

zaměstnavatele, nemyslím si, že by byla natolik výrazná, aby to mohlo zapříčinit jeho 

finanční problémy. Naopak u zaměstnance mohou i tři dny bez jakéhokoliv příjmu tyto 

problémy způsobit. Nesouhlasím ani s tvrzením, že by docházelo ke zneužívání 

                                                
89 § 25 NemPoj. 
90 § 16 NemPoj. 
91 § 51 NemPoj. 
92 § 26 odst. 1 NemPoj. 
93 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 207 s. ISBN 978-80-

7400-474-2. 
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systému, neboť jsou zde nastaveny účinné kontrolní mechanismy
94

 a snížení příjmu je 

opravdu markantní. 

Celková podpůrčí doba může trvat maximálně 380 kalendářních dní od vzniku 

dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény. U pracovní neschopnosti 

se do ní však započítává i doba předchozích pracovních neschopností, pokud proběhly 

v období 380 kalendářních dní před vznikem poslední pracovní neschopnosti. To 

neplatí, pokud pojištěná činnost trvala od poslední neschopnosti alespoň 

190 kalendářních dní.
95

 Podpůrčí doba může být po jejím uplynutí ještě prodloužena, 

pokud lze podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění očekávat, že 

pojištěnec nejpozději do 350 kalendářních dní od uplynutí základní podpůrčí doby opět 

nabude pracovní schopnost. Déle však již nemocenské vypláceno být nemůže.
96

 

U starobních a invalidních důchodců je celková podpůrčí doba maximálně 

70 dní v rámci jednoho kalendářního roku, tedy i při součtu více pracovních 

neschopností. Také u dalších skupin pojištěnců je podpůrčí doba stanovena rozdílně. 

Toto upravuje § 28 NemPoj. 

4.5. Výše nemocenského 

Nemocenské náleží za každý kalendářní den.
97

 Pro výpočet dávek je stanoven 

denní vyměřovací základ z rozhodného období, kterým je 12 předcházejících 

kalendářních měsíců. Podrobná pravidla pro kalkulaci denního vyměřovacího základu 

jsou vymezena v § 18 až § 22 NemPoj. 

Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu za každý 

kalendářní den.
98

 Avšak v případě, že si pojištěnec přivodil pracovní neschopnost 

ve rvačce, v opilosti, pod vlivem drog nebo při spáchání úmyslného trestného činu či 

                                                
94 Např. kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. 
95 § 26 NemPoj. 
96 § 27 NemPoj. 
97 § 17 NemPoj. 
98 § 29 NemPoj. 
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přestupku, výše nemocenského je pouze 50 % z běžné výše, tedy 30 % denního 

vyměřovacího základu.
99

 

4.6. Pracovní neschopnost a posuzování zdravotního stavu pro účely 

nemocenského 

Nemoc se dá charakterizovat také jako dočasná pracovní neschopnost, neboť 

nezpůsobilost pracovat a s tím spojená ztráta příjmu je jedním z nejzávažnějších dopadů 

nemoci na život nemocného. Stát však dočasný výpadek příjmu způsobený nemocí 

částečně nahrazuje a vznik nároku na tuto peněžitou dávku dává právě do souvislosti 

s uznáním pojištěnce dočasně neschopným práce.
100

 

Posuzování zdravotního stavu pro nárok na nemocenské dávky zahrnuje 

posouzení dočasné pracovní neschopnosti, které provádí ošetřující lékař, i posouzení 

pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby, které provádí příslušné orgány 

nemocenského pojištění svými lékaři.
101

 

Dočasnou pracovní neschopnost definuje § 55 NemPoj, a to jako stav, který 

kvůli poruše zdraví nebo jinému zákonnému důvodu neumožňuje pojištěnci 

- vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, případně, pokud trvá tato porucha 

zdraví více než 180 kalendářních dní, neumožňuje vykonávat ani jinou než 

tuto dosavadní pojištěnou činnost, 

- plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání podle ZamZ, pokud pracovní 

neschopnost vznikla v ochranné lhůtě, nebo trvá i po skončení dosavadní 

pojištěné činnosti. 

Dočasnou pracovní neschopností však není noční ošetření ve zdravotnickém 

zařízení, detoxikace po dobrovolném požití alkoholu nebo drog a rekonvalescence 

po dobrovolném podrobení se kosmetickým nebo estetickým zákrokům. 

                                                
99 § 31 NemPoj. 
100 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 207 s. ISBN 978-80-

7400-474-2. 
101 § 53 NemPoj. 
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O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, pokud je 

splněn některý ze 7 zákonných důvodů, které jsou stanoveny v § 57 odst. 1 NemPoj: 

- Vyšetřením se zjistí, že zdravotní stav nedovoluje vykonávat dosavadní 

výdělečnou činnost, popřípadě plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. 

- Pojištěnec byl přijat do lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení nebo 

léčebně rehabilitační péče v lázeňském zařízení. 

- Pojištěnec byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého 

dítěte. 

- Pojištěnec nemůže pro ztrátu nebo poškození kompenzační pomůcky 

vykonávat dosavadní výdělečnou činnost nebo plnit povinnosti uchazeče 

o zaměstnání. 

- Pojištěnec kvůli závažnému dlouhodobému onemocnění nemůže pečovat 

o dítě v době nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Dlouhodobým 

onemocněním se rozumí takové onemocnění, které podle poznatků lékařské 

vědy má trvat déle než 1 měsíc. 

- Pojištěnka doloží, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Pracovní 

neschopnost pak vzniká od počátku šestého týdne před očekávaným dnem 

porodu. 

- Pojištěnec, který byl uznán v prvním nebo druhém stupni invalidním, 

nemůže vykonávat výdělečnou činnost z důvodu poruchy zdraví, která 

nastala bezprostředně po ukončení pracovní neschopnosti z důvodu uznání 

invalidity a která je rozdílná od dosavadního důvodu pracovní neschopnosti. 

Pracovní neschopnost začíná dnem vyšetření ošetřujícím lékařem. 

V odůvodněných případech může být její vznik stanoven až 3 kalendářní dny před tímto 

vyšetřením, se souhlasem orgánu nemocenského pojištění i dní více.
102

 

                                                
102 § 57 NemPoj. 
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Ošetřující lékař rozhoduje o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, pokud už 

nadále nejsou splněny podmínky pro její vznik. Například pokud se zdravotní stav 

dostatečně zlepší, pokud uplynulo alespoň 180 dní, zdravotní stav pojištěnec je 

stabilizovaný a již nebude moci vykonávat dosavadní výdělečnou činnost nebo pokud 

došlo k ukončení lůžkové či lázeňské péče.
103

 Pokud byl pojištěnec v dočasné pracovní 

neschopnosti uznán invalidním, končí neschopnost třicátým dnem ode dne následujícího 

po rozhodnutí o invaliditě.
104

 

V případě, že by ošetřující lékař porušoval své povinnosti při posuzování 

zdravotního stavu pro účely dočasné pracovní neschopnosti, je v § 79 NemPoj stanoven 

celý systém sankcí. V nejkrajnějším případě může být ošetřujícímu lékaři zakázáno 

rozhodovat ve věcech dočasné pracovní neschopnosti, a to až na dobu 2 let. Ačkoliv to 

v praxi není příliš využívaný institut, myslím, že je dobré mít možnost opakované 

porušování povinností ošetřujícího lékaře řešit tímto způsobem a že může napomoci 

i větší transparentnosti a důvěryhodnosti systému posuzování dočasné pracovní 

neschopnosti. 

Kapitola 5.   – Osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem v systému důchodového pojištění 

5.1. Charakteristika systému důchodového pojištění 

Důchodové pojištění je tradičním prvkem v českém systému sociálního 

zabezpečení. Jeho účelem je finanční zabezpečení pro případ ztráty příjmu v důsledku 

stáří, invalidity a úmrtí živitele. Na jeho základě jsou poskytovány důchody, tedy 

opakující se peněžitá plnění dlouhodobějšího charakteru. Důchody jsou garantovány 

státem, jedná se o mandatorní výdaje státního rozpočtu. Důchodové pojištění je pro 

všechny skupiny pojištěnců upraveno v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PojDůch“). Pojistné na pojištění 

upravuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Organizační stránku 
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pojištění upravuje zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizace a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.  

Důchodového pojištění se účastní téměř všechny ekonomicky aktivní osoby, pro 

které jsou stanovena jednotná pravidla vzniku nároku na důchod i jeho výpočet. Účast 

na něm je při splnění zákonných podmínek povinná, nelze se z ní vyvázat. Odvádí 

se na něj stanovené pojistné. Od zaplaceného pojistného je částečně odvozena i výše 

důchodu, v určité míře se tak aplikuje princip zásluhovosti. Hlavním principem 

důchodového pojištění je však princip solidarity, a to zejména solidarity příjmové, tedy 

pojištěnců s vyššími příjmy s pojištěnci s nižšími příjmy a solidarity mezigenerační, 

tedy osob ekonomicky aktivních s osobami pobírajícími důchody. 

Mezi další charakteristické aspekty našeho systému důchodového pojištění patří: 

- Sociální aspekt v podobě širokého okruhu náhradních dob pojištění. Ty 

se započítávají pro účely důchodového pojištění, aniž by během nich 

pojištěnec odváděl pojistné. 

- Dynamičnost systému při výpočtu výše důchodů a při vyplácení důchodů. Ta 

se projevuje zejména ve vázanosti výše důchodů na průměrnou mzdu nebo 

v užívání koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu 

a v obligatorním zvýšení vyplácených důchodů z důvodu růstu cen. 

- Princip ochrany nabytých práv. Nárok na dávky zůstává zachován 

i po změně právních předpisů. 

- Obligatornost, tedy nárokovost dávek. Při splnění zákonných požadavků 

vznikne na důchod právní nárok, který je zajištěn i soudní ochranou. V první 

instanci je příslušný krajský soud.
105

 

5.2. Účast na důchodovém pojištění 

Účast na pojištění je povinná pro okruh osob stanovený v § 5 PojDůch. Tuto 

povinnost mají při splnění zákonných podmínek například zaměstnanci v pracovním 
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poměru, příslušníci ozbrojených a záchranných sborů, státní zaměstnanci, členové 

družstev vykonávající pro družstvo práci, osoby samostatně výdělečně činné, 

zaměstnanci na základě dohod, soudci, zastupitelé dlouhodobě uvolněni pro výkon 

funkce, poslanci, senátoři, členové vlády a další ústavní činitelé, jmenovaní a volení 

vedoucí správních úřadů, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, pěstouni, 

odsouzení zařazení do práce, zaměstnanci v pracovním vztahu podle cizích právních 

předpisů, společníci a jednatelé společnosti s ručením omezením, komanditisté, 

prokuristé, členové kolektivních orgánů právnických osob, likvidátoři a další. Další 

osoby účastnící se povinně pojištění při splnění zákonem daných podmínek jsou 

uchazeči o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením připravující se na výdělečnou 

činnost, aktivní vojenské zálohy, osoby pečující o dítě do věku 4 let, osoby pečující 

o závislou osobu, poživatelé invalidního důchodu ve třetím stupni, osoby v době trvání 

dočasné pracovní neschopnosti nebo po dobu karantény. 

Dobrovolně se pojištění mohou účastnit osoby starší 18 let, pokud podaly 

přihlášku k účasti na pojištění za dobu jejich vedení jako uchazeče o zaměstnání bez 

nároku na podporu v nezaměstnanosti, za dobu studia, za dobu výdělečné činnosti 

v cizině, za dobu výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby, za dobu výkonu činnosti 

na území České republiky ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, za dobu výkonu 

funkce poslance Evropského parlamentu za Českou republiku nebo za dobu pobytu 

v zahraničí jako manžel či registrovaný partner diplomata. Pojištění se mohou účastnit 

i ostatní osoby starší 18 let, pokud podaly přihlášku k účasti, avšak jen po omezenou 

dobu. Po vzniku nároku na starobní důchod se již nelze dobrovolně účastnit pojištění.
106

 

Na důchodovém pojištění jsou účastny ty osoby v závislé činnosti, které jsou 

účastny nemocenského pojištění podle NemPoj (viz kapitola 4.).
107

 Na zaměstnance 

zahraničního zaměstnavatele, kteří pracují na území České republiky, se pojištění 

vztahuje, pouze pokud se pojistí dobrovolně.
108

 

Osoby samostatně výdělečně činné jsou účastny pojištění, pokud vykonávají 

samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky, případně mimo něj 

                                                
106 § 6 PojDůch. 
107 § 8 PojDůch. 
108 § 5 odst. 5 PojDůch ve spojení s § 6 odst. 1 písm. e) PojDůch. 
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na základě oprávnění vydaného podle českých právních předpisů, a splní zákonné 

podmínky. Ty jsou blíže stanoveny v § 9 a 10 PojDůch. Povinně se pojištění účastní 

po dobu výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Pro vznik povinné účasti 

na pojištění u vedlejší samostatné výdělečné činnosti musí příjem z ní dosáhnout 

rozhodné částky. Avšak i v případě, že rozhodné částky nebylo dosaženo, se může 

osoba samostatně výdělečně činná přihlásit k účasti na pojištění dobrovolně. 

Dobou pojištění je ta doba účasti na pojištění, za kterou bylo uhrazeno pojistné. 

Avšak kalendářní měsíc, v němž nebylo dosaženo takových příjmů, aby z nich bylo 

možné odvést pojistné, a to z důvodu, že osoby nevykonávaly činnost zakládající účast 

na důchodovém pojištění a ani nepobíraly dávky nemocenského pojištění, není dobou 

pojištění. 

Osobám, které jsou povinně účastny pojištění, ale není za ně hrazeno pojistné,
109

 

se po splnění určitých podmínek tato doba účasti započítává jako tzv. náhradní doba 

pojištění. Obecně platí, že náhradní doba může být započítána do doby pojištění, pokud 

byla získána na území České republiky a doba pojištění trvala alespoň jeden rok. Bližší 

úprava dob pojištění a náhradních dob pojištění je v § 11 – 14 PojDůch.
110

 

5.3. Nárok na invalidní důchod a jeho výplatu 

Nárok na důchod z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, 

tzv. invalidní důchod, má pojištěnec, 

- který nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li vyšší než 65 let, 

který se stal invalidním, který byl potřebnou dobu pojištěn a který nesplnil 

podmínky pro vznik nároku na starobní důchod, respektive kterému byl 

přiznán starobní důchod podle § 31 PojDůch, ale který nedosáhl 

důchodového věku. 

                                                
109 Viz § 5 odst. 2 PojDůch. 
110 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 
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-  který nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li vyšší než 65 let 

a který se stal invalidním následkem pracovního úrazu.
111

 

Nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně vzniká také osobě, která 

nebyla po potřebnou dobu účastna pojištění, a to v případě, že je invalidní ve třetím 

stupni, její invalidita vznikla před dosažením věku 18 let, je jí alespoň 18 let a má 

na území České republiky trvalý pobyt. Jedná se o tzv. invaliditu z mládí.
112

 Za tento 

druh invalidity se považuje také takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních 

schopností, které způsobilo neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění.
113

 

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod je odvozena od věku 

pojištěnce. Postupně se zvyšuje od méně než jednoho roku pro pojištěnce mladšího 

20 let na pět let u pojištěnce staršího 28 let, respektive na deset let u pojištěnce staršího 

38 let. Tato doba se zjišťuje z období před vznikem invalidity, může být však splněna 

i do deseti let po jejím vzniku. Doba studia od ukončení povinné školní docházky až 

do 24 let věku a doba účasti na pojištění uchazečů o zaměstnání se také považuje 

za dobu pojištění.
114

 Náhradní doby pojištění se nezahrnují do doby pojištění, kterou 

pojištěnec získal do 18 let věku a po vzniku nároku na invalidní důchod.
115

 Náhradní 

doby pojištění se až na výjimky započítávají do doby pojištění pouze v rozsahu 80 %.
116

 

Nárok na invalidní důchod zaniká, pokud již nadále nejsou splněny zákonné 

podmínky pro jeho vznik. Avšak nárok na výplatu invalidního důchodu zaniká až 

s právní mocí, respektive vykonatelností rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení 

o odejmutí dávky.
117

 

V případě smrti pojištěnce přechází nárok na nevyplacenou část invalidního 

důchodu postupně na manžela či manželku, děti a rodiče, pokud dotyční žili 

                                                
111 § 38 PojDůch. 
112 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
113 § 42 odst. 1 PojDůch. 
114 § 40 PojDůch. 
115 § 41 odst. 2 ve spojení s § 33 odst. 2 věta druhá PojDůch. 
116 § 41 odst. 2 ve spojení s § 34 odst. 1 věta třetí PojDůch. 
117 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
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s pojištěncem ve společné domácnosti. Pokud však žádné takovéto osoby nejsou, 

nevyplacená část invalidního důchodu se stává předmětem dědictví.
118

 

5.4. Výše invalidního důchodu 

Výpočet výše důchodu je poměrně složitý několikastupňový početní postup, 

jehož výsledek je tvořen kombinací mnoha prvků, např. vyměřovacího základu, 

koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, osobního vyměřovacího 

základu, redukční hranice, průměrné mzdy a dalších. Podrobná pravidla pro kalkulaci 

jsou vymezena v § 15 – 19a PojDůch. 

Celková výše invalidního důchodu je dána součtem základní výměry a procentní 

výměry. Základní výměra invalidního důchodu je 2 400 Kč měsíčně. Procentní výměra 

se odvíjí od stupně invalidity. Za každý celý rok doby pojištění je její výše 0,5 % 

výpočtového základu měsíčně pro první stupeň, 0,75 % pro druhý stupeň a 1,5 % pro 

třetí stupeň invalidity. Měsíční procentní výměra invalidního důchodu musí být nejméně 

770 Kč.
119

 

Pro výpočet výše procentní výměry se využívá jako doba pojištění 

i tzv. dopočtená doba, tedy doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod 

do dosažení důchodového věku. Ta umožňuje stanovit výši invalidního důchodu podle 

výše starobního důchodu, který by pojištěnec mohl získat, kdyby se nestal invalidním. 

Podrobnosti upravuje § 41 odst. 4 a 5 Pojdůch.
120

 

Zvláštní způsoby výpočtu výše invalidního důchodu jsou stanoveny v § 42 

PojDůch. Také dochází ke zvyšování invalidních důchodů v závislosti na růstu mezd 

a spotřebitelských cen.
121

 

Myslím si, že valorizace invalidních důchodů je velmi potřebný institut, který 

pomáhá udržovat životní úroveň jejich poživatelů. U invalidních důchodů třetího stupně 

pro invaliditu z mládí bych však zavedla i další navýšení. V roce 2015 je výše tohoto 

                                                
118 § 63 PojDůch. 
119 § 41 odst. 1 a 2 ve spojení s § 33 odst. 2 věta třetí PojDůch. 
120 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 
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121 § 67 PojDůch. 



36 

 

důchodu 9 413 Kč měsíčně.
122

 Není to tak částka, z které by bylo reálně možné uživit 

rodinu. Proto je velká část poživatelů tohoto důchodu i poživateli dalších dávek 

z ostatních subsystému sociálního zabezpečení. Bylo by tak jistě jednodušší, a to 

z hlediska samotných poživatelů i administrativní zátěže, kdyby jim byla poskytována 

pouze jedna dávka, avšak adekvátně vysoká, která by napomohla sociálnímu 

začleňování těchto osob do společnosti. 

5.5. Posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

a invalidity 

Invalidita může být charakterizována také jako dlouhodobé až trvalé omezení 

pracovní schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Jedná se o nepřirozenou 

sociální událost, se kterou bývá spojena i ztráta či snížení příjmu, jakožto jeden 

z nejzávažnějších důsledků pro život invalidní osoby. Stát však dopad invalidity 

na příjem částečně kompenzuje přiznáním invalidního důchodu, které je spojeno 

s uznáním pojištěnce invalidním.
123

 

Invalidní je pojištěnec, kterému poklesla pracovní schopnost z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to alespoň o 35 %. Podle míry tohoto 

poklesu rozlišujeme invaliditu prvního, druhého a třetího stupně (viz kapitola 1.). 

Za pokles pracovní schopnosti je považován stav, kdy v důsledku omezení tělesných, 

smyslových a duševních schopností ve srovnání s předchozím zdravotním stavem, 

poklesla schopnost vykonávat výdělečnou činnost. 

Při určování poklesu pracovní schopnosti se kromě výsledků vyšetření bere 

v úvahu: 

- zda jde o zdravotní stav, který ovlivňuje pracovní schopnost pojištěnce 

trvale, 

                                                
122 Finance.cz. Jak je vysoký invalidní důchod z mládí v roce 2015? [online]. Finanční noviny. 

17. prosince 2014 [cit. 27. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: < 
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123 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 
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- zda je zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný, čímž se rozumí ustálený 

zdravotní stav, který umožňuje vykonávat výdělečnou činnost bez dalšího 

dopadu na zdraví, 

- zda a jak je pojištěnec na svůj stav adaptován, čímž se rozumí 

znovuobnovení schopností a dovedností, které umožňují vykonávat 

výdělečnou činnost bez dalšího dopadu na zdraví, 

- zda je pojištěnec schopný rekvalifikace, 

- zda je pojištěnec v případě invalidity prvního a druhého stupně schopný 

využít zachované pracovní schopnosti, 

- zda je pojištěnec v případě invalidity třetího stupně schopný výdělečné 

činnosti za zcela mimořádných podmínek.
124

 

Invaliditu posuzuje lékařská posudková služba v rámci orgánu sociálního 

zabezpečení. Podrobnější pravidla jsou pak stanovena ve vyhlášce Ministerstva práce 

a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní 

schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti 

pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), ve znění pozdějších předpisů. 

Kapitola 6.   – Osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem v systému sociální pomoci 

6.1. Charakteristika systému sociální pomoci 

Sociální pomoc tvoří jeden ze základních subsystémů sociálního zabezpečení, 

který je založen na sociálních právech zakotvených v LZPS a který poskytuje záruku 

dostupné sociální ochrany pro každého. Jeho základním účelem je předejít vzniku 

chudoby a sociálního vyloučení, respektive zmírňovat dopady těchto událostí 

a začleňovat tyto osoby zpět do společnosti. Sociální pomoc tak lze považovat za „síť 

poslední záchrany“, která se v porovnání s ostatními subsystémy sociálního zabezpečení 
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týká jen relativně malé části populace. Součástí tohoto systému jsou systémy pomoci 

v hmotné nouzi, sociálních služeb a dávek pro osoby se zdravotním postižením. 

Pro sociální pomoc je typických několik znaků. Charakterizuje ji zejména: 

- Vysoká míra individualizace a správního uvážení. Toto se projevuje jak při 

posuzování vzniku a trvání nároku, neboť nárok vzniká až správním 

rozhodnutím, tak při rozhodování o jeho výši a formě jeho plnění. Z toho 

důvodu je v systému sociální pomoci velké množství různých forem plnění, 

které se dají vzájemně kombinovat a tak pomáhají vytvořit ideální řešení pro 

každého klienta. 

- Subsidiarita. Sociální pomoci se využívá, až pokud není k dispozici žádné 

jiné plnění z ostatních systémů sociálního zabezpečení nebo pokud i přesto 

nejsou základní životní potřeby dostatečně zajištěny. 

- Způsob financování. Na sociální pomoc si nelze přispívat předem formou 

sociálního pojištění či spoření, některé z jejích forem tak bývají poskytovány 

za (alespoň částečnou) úhradu v okamžiku čerpání. Sociální pomoc bývá 

financovaná ze státního rozpočtu, případně z rozpočtů obcí a krajů, stát však 

počítá také s dobrovolnými příspěvky od soukromých subjektů. 

- Vysoká míra sociální solidarity. Zvláště se zde projevuje solidarita bohatých 

s chudými a solidarita zdravých s nemocnými. 

- Charakter poskytovatelů sociální pomoci. Sociální pomoc bývá přednostně 

poskytována nestátními organizacemi a organizována na úrovni obcí a krajů. 

Stát poskytování sociální pomoci hlavně garantuje a kontroluje. 

- Poskytování plnění formou sociálních služeb. 

Systém sociální pomoci je upraven v několika zákonech. Z hlediska této práce 

se jedná zejména o zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „DávOsZP“), a zákonem 
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č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen 

„SocSl“).
125

 

6.2. Příspěvek na péči 

6.2.1. Charakteristika příspěvku na péči 

Příspěvek na péči je upraven v SocSl. Jedná se o finanční příspěvek, který je 

poskytován osobám závislým na pomoci jiného člověka. Ty si pak na základě vlastního 

uvážení uhradí tímto příspěvkem potřebné služby. Na základě lékařského vyšetření 

provedeného orgánem sociálního zabezpečení a nálezu ošetřujícího lékaře o něm 

rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce, která provádí i sociální šetření v bydlišti 

žadatele a kontroluje využívání příspěvku.
126

 

6.2.2. Nárok na příspěvek na péči 

Skupina osob, které mají nárok na příspěvek na péči, je vymezena v § 4 odst. 1 

SocSl. Nárok na něj těmto osobám vznikne, pokud mají na území České republiky 

bydliště. Okruh osob je pak vymezen podle státního občanství a druhu pobytu na území 

České republiky. Jsou to například čeští státní občané s trvalým pobytem v České 

republice a jejich rodinní příslušníci s povolením k přechodnému pobytu v České 

republice, cizinci s trvalým pobytem v České republice a jejich rodinní příslušníci 

s povolením k dlouhodobému pobytu v České republice, cizinci s trvalým pobytem 

v EU a s povolením k dlouhodobému pobytu v České republice, cizinci s povolením 

k dlouhodobému pobytu v České republice za účelem vědeckého výzkumu a jejich 

rodinní příslušníci s povolením k dlouhodobému pobytu v České republice, osoby 

s udělenou mezinárodní ochranou formou doplňkové ochrany, cizinci s povolením 

k dlouhodobému pobytu v České republice za účelem výkonu vysoce kvalifikovaného 

povolání a jejich rodinní příslušníci s povolením k dlouhodobému pobytu v České 

republice a další skupiny cizinců a jejich rodinných příslušníků. 

                                                
125 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
126 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
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Příspěvek na péči se poskytuje osobám, které z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiného člověka při zvládání základních 

životních potřeb. Tato pomoc však musí být poskytována osobou blízkou, asistentem 

sociální péče, poskytovatelem sociálních služeb, dětským domovem nebo hospicem. 

Příspěvek náleží i během hospitalizace, pokud netrvá celý kalendářní měsíc. Nárok 

na něj nemají osoby do jednoho roku věku.
127

 

V případě smrti závislé osoby přechází nárok na nevyplacenou část příspěvku 

na péči na osobu, která jí poskytovala pomoc. Nárok na příspěvek na péči není 

předmětem dědictví.
128

 

6.2.3. Posuzování míry závislosti na péči 

Závislost osoby na péči se posuzuje podle její schopnosti zvládat základní 

životní potřeby. Počet činností, které není schopna pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní 

stav zvládat, pak určuje její míru závislosti. Ta se hodnotí ve čtyřech stupních 

s ohledem na věk této osoby jako lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost. Závislé 

osoby by neměly být schopny zvládat minimálně tři základní životní potřeby. 

Osoby do 18 let také musí vyžadovat každodenní mimořádnou péči jiné osoby, 

tedy péči, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně převyšuje péči 

o vrstevníka dané osoby.
129

 Osoby starší 18 let pak musí vyžadovat každodenní pomoc, 

dohled nebo péči jiné osoby.
130

 

Za základní životní potřeby se považují mobilita, orientace, komunikace, 

stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče 

o zdraví, osobní aktivity. U osob nad 18 let se hodnotí i schopnost zvládat péči 

o domácnost. Při hodnocení se posuzuje funkční dopad dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu na tyto schopnosti. Mezi funkční poruchou z důvodu zdravotního 

                                                
127 § 7 SocSl. 
128 § 16 SocSl. 
129 § 8 odst. 1 ve spojení s § 10 SocSl. 
130 § 8 odst. 2 SocSl. 
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stavu a neschopností zvládat danou životní potřebu musí existovat příčinná souvislost. 

Nepřihlíží se k pomoci, která nevyplývá z následků zdravotního stavu.
131

 

6.2.4. Výše příspěvku na péči 

Výše příspěvku na péči se odvíjí od věku osoby a stupně závislosti. Pro osoby 

mladší 18 let činí měsíčně 3 000 Kč pro lehkou závislost, 6 000 Kč pro středně těžkou 

závislost, 9 000 Kč pro těžkou závislost a 12 000 Kč pro úplnou závislost. Pro osoby 

starší 18 let věku činí měsíčně 800 Kč pro lehkou závislost, 4 000 Kč pro středně těžkou 

závislost, 8 000 Kč pro těžkou závislost a 12 000 Kč pro úplnou závislost.
132

 Příspěvek 

může být v odůvodněných případech zvýšen o 2 000 Kč měsíčně. Tyto případy jsou 

stanoveny v § 12 SocSl. 

Výše příspěvku na péči je tak fixně dána už několik let. To samozřejmě 

neodpovídá růstu spotřebitelských cen. Proto se domnívám, že by bylo vhodné zvýšit 

příspěvek na péči ve všech stupních a tento příspěvek pak i každoročně valorizovat 

s ohledem na růst cen a mezd. Od 1. července 2016 by mělo dojít k navýšení příspěvku 

na péči o 5 % ve všech stupních, to však rozhodně nepovažuji za dostatečné.
133

 

6.3. Sociální služby 

6.3.1. Charakteristika sociálních služeb 

Sociální služby jsou upraveny v SocSl. Primárním cílem systému sociálních 

služeb je poskytnout osobě, která se dostala do nepříznivé sociální situace, relevantní 

informace tak, aby byla schopna řešit vzniklou situaci vlastním přičiněním. Až pokud 

toho není možné dosáhnout, využijí se sociální služby. Ty musí být poskytovány tak, 

aby byla zachována lidská důstojnost klientů a aby byla důsledně dodržována lidská 

práva a základní svobody. 

Pro sociální služby je charakteristické, že mají být individualizované s ohledem 

na potřeby dané osoby, mají rozvíjet a podporovat aktivitu a samostatnost klientů, mají 

                                                
131 § 9 SocSl. 
132 § 11 SocSl. 
133 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Informace č.: 98 - 2015 (jednání Poslanecké 

sněmovny o příspěvku na péči) [online]. 25. listopadu 2015 [cit. 27. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1466-informace-c-98-2015-jednani-

poslanecke-snemovny-o-prispevku-na-peci.html>. 
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pomoci předcházet dlouhodobosti dané nepříznivé situace a mají pomoci se sociální 

integrací klientů. 

SocSl také klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Pro provozování 

sociálních služeb se musí jejich poskytovatelé registrovat. Registrující orgán pak nad 

nimi vykonává kontrolu. Zákonem jsou stanoveny i podmínky pro výkon povolání 

sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. Také došlo k zavedení 

smluvního principu do vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem sociálních služeb.
134

 

V sociálních službách je zahrnuto sociální poradenství, služby sociální péče 

a služby sociální prevence.
135

 Sociální služby mohou být poskytovány ve formě 

pobytových, ambulantních nebo terénních služeb. Pobytové služby v sobě zahrnují 

i ubytování. Ambulantní služby jsou poskytovány mimo domov dané osoby, ale bez 

ubytování. Terénní služby jsou pak poskytovány přímo v domově či jiném přirozeném 

sociálním prostředí dané osoby. 
136

 

Okruh osob, kterým se poskytují sociální služby, je vymezen v § 4 odst. 2 a 3 

SocSl. Je shodný s okruhem osob, které mají nárok na příspěvek na péči (viz bod 

6.2.2.), není na ně však kladen požadavek bydliště v České republice. Dále mohou být 

sociální služby poskytovány občanům členských států EU a jejich rodinným 

příslušníkům, pokud jsou na území České republiky hlášeni po dobu delší než 3 měsíce. 

Vybrané sociální služby pak mohou být poskytovány i jiným osobám, pokud na území 

České republiky pobývají oprávněně nebo pokud se jedná o oběti trestného činu 

obchodování s lidmi či zavlečení. 

6.3.2. Služby sociální péče 

Služby sociální péče mají pomoci zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost 

osob, podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim co největší 

                                                
134 TRÖSTER, Petr et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání. Praha : C. H. Beck 2013, 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. 
135 § 32 SocSl. 
136 § 33 SocSl. 
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zapojení do běžného života. Pokud není možné tohoto dosáhnout, mají zajistit alespoň 

důstojné prostředí a zacházení.
137

 

V službách sociální péče je zahrnuta osobní asistence, pečovatelská služba, 

tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, 

odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro 

osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, 

chráněná bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče. Formy a rozsah poskytování těchto služeb, včetně specifikace jejich klientů, je 

vymezena v § 39 – 52 SocSl. 

Služby sociální péče jsou poskytovány za úhradu, její výše je však limitována. 

U pobytových služeb se hradí ubytování, strava a péče. Po úhradě pobytu a stravy 

v týdenním stacionáři musí dané osobě zbýt alespoň 25 % jejího měsíčního příjmu, 

u ostatních druhů pobytových služeb alespoň 15 %. Úhrada za péči v nich se stanoví 

ve výši přiznaného příspěvku na péči, v případě týdenních stacionářů pak maximálně 

ve výši 75 % přiznaného příspěvku.
138

 Specifická úprava je pak u nezaopatřeného 

dítěte.
139

 Ostatní služby sociální péče se hradí v rozsahu stanoveném smlouvou mezi 

poskytovatelem a příjemcem služeb. Pouze pečovatelská služba se vybraným skupinám 

osob, s výjimkou nákladů za stravu, poskytuje bez úhrady.
140

 Další podrobnosti stanoví 

vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4. Příspěvky na mobilitu a zvláštní pomůcku 

6.4.1. Charakteristika příspěvků na mobilitu a zvláštní pomůcku 

Příspěvky na mobilitu a zvláštní pomůcku jsou upraveny v DávOsZP. Jedná 

se o peněžité dávky určené osobám se zdravotním postižením, které slouží ke zmírnění 

následků jejich postižení a k podpoře jejich sociální integrace.
141

 

                                                
137 § 38 SocSl. 
138 § 73 SocSl. 
139 § 74 SocSl. 
140 § 75 SocSl. 
141 § 1 DávOsZP. 
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Okruh osob, které mají na tyto příspěvky nárok, je vymezen v § 3 DávOsZP. 

Nárok těmto osobám vznikne, pokud mají na území České republiky bydliště. Jedná 

se o osoby s trvalým pobytem v České republice, osoby s udělenou mezinárodní 

ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany, cizince bez trvalého pobytu na území 

České republiky, pokud je k tomu opravňuje mezinárodní smlouva, občany členského 

státu EU a jejich rodinné příslušníky, pokud jsou na území České republiky hlášeni 

po dobu delší než 3 měsíce a nárok na sociální výhody jim nevyplývá z práva EU 

a cizince s trvalým pobytem a postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném 

státě EU a s povolením k dlouhodobému pobytu v České republice. 

V případě smrti oprávněné osoby přechází nárok na nevyplacenou část dávek 

postupně na manžela, děti a rodiče, pokud žili s oprávněným v době smrti ve společné 

domácnosti.
142

 

6.4.2. Příspěvek na mobilitu 

Výše příspěvku na mobilitu je 400 Kč měsíčně.
143

 Nárok na něj mají osoby starší 

jednoho roku s těžkým, zvlášť těžkým nebo úplným funkčním postižením pohyblivosti 

nebo orientace, včetně poruch autistického spektra (tedy osoby s průkazem ZTP 

a ZTP/P), které nečerpají pobytové sociální služby a které se pravidelně dopravují a tuto 

dopravu nemají bezplatnou. Ze zvláštních důvodů lze tento příspěvek přiznat i osobám, 

které čerpají pobytové sociální služby. O opakovaném dopravování se předkládá čestné 

prohlášení.
144

 Příspěvek náleží i během hospitalizace oprávněné osoby, pokud netrvá 

celý kalendářní měsíc. 

6.4.3. Příspěvek na zvláštní pomůcku 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku závisí na typu pomůcky, věku 

a zdravotním postižení žadatele. Nárok na něj mají osoby s těžkou vadou nosného nebo 

pohybového ústrojí a s těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením, pokud mají tyto 

vady či postižení charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a pokud 

zdravotní stav dané osoby přiznání tohoto příspěvku nevylučuje. Nárok na příspěvek 

na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému mají osoby 

                                                
142 § 17 DávOsZP. 
143 § 7 DávOsZP. 
144 § 6 DávOsZP. 
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s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nebo s těžkou nebo hlubokou 

mentální retardací, pokud mají tyto vady či postižení charakter dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu, a pokud zdravotní stav dané osoby přiznání tohoto 

příspěvku nevylučuje. Zdravotní postižení odůvodňující i vylučující přiznání příspěvku 

jsou uvedena v příloze DávOsZP. 

Osoby starší 3 let mohou po splnění daných podmínek získat příspěvek 

na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové 

plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu. Osoby starší 15 let mohou získat 

navíc příspěvek na pořízení vodicího psa. Příspěvek na pořízení ostatních pomůcek 

může být přiznán od 1 roku věku. 

Daná pomůcka musí umožnit sebeobsluhu, musí být nezbytná pro pracovní 

uplatnění, pro studium, pro vzdělávání, pro získávání informací nebo pro styk s okolím 

a dotyčná osoba ji musí být schopna využívat. V případě příspěvku na pořízení 

motorového vozidla je podmínkou, aby se osoba opakovaně dopravovala, byla schopna 

řídit či být přepravována motorovým vozidlem. Daná osoba o tom předkládá čestné 

prohlášení.
145

 

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku závisí na ceně pomůcky a výši příjmu 

žadatele. Spoluúčast osoby by měla činit 10 % z ceny pomůcky, s ohledem na finanční 

poměry a nutnost pomůcky však může být spoluúčast i nižší, nejméně však 1 000 Kč. 

Maximální výše příspěvku činí 350 000 Kč, u příspěvku na pořízení schodišťové 

plošiny maximálně 400 000 Kč. Výše příspěvku na pořízení motorového vozidla závisí 

na četnosti a důvodu dopravy, příjmu a sociálním a majetkovým poměrům žadatele. 

Maximální výše příspěvku činí 200 000 Kč. Celková výše vyplacených příspěvků nesmí 

v 60 kalendářních po sobě jdoucích měsících přesáhnout 800 000 Kč, respektive 

850 000 Kč při pořízení schodišťové plošiny.
146

 

V případech upravených zákonem je stanovena povinnost příspěvek či jeho 

poměrnou část vrátit. Jedná se například o situaci nevyužití příspěvku nebo použití 

příspěvku v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání. Jednotlivé případy jsou upraveny 

                                                
145 § 9 DávOsZP. 
146 § 10 DávOsZP. 
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v § 12 DávOsZP. Ačkoliv může mít toto ustanovení své odpůrce, ať již z důvodu 

administrativní zátěže či šikany žadatelů, sama s ním souhlasím. Myslím, že se jedná 

o vhodný sankční mechanismus pro případ zneužívání tohoto systému a v případě, že by 

byla důvodem nevyužívání zvláštní pomůcky změna zdravotního stavu, povinnost vrátit 

příspěvek nevznikne. 

6.5. Průkaz osoby se zdravotním postižením 

6.5.1. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením mají osoby starší jednoho roku 

s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, které podstatně omezuje jejich 

mobilitu nebo orientaci, včetně poruch autistického spektra, pokud má toto postižení 

charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
147

 Průkazy se označují podle 

rozsahu postižení a jsou veřejnou listinou.
148

 

Průkaz označený symbolem TP mohou získat osoby se středně těžkým funkčním 

postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně poruch autistického spektra. Tím 

se rozumí stav, kdy je osoba schopna samostatné pohyblivosti a spolehlivé orientace 

v domácím prostředí, avšak mimo něj je schopna chůze pouze na kratší vzdálenosti, při 

chůzi má problémy a má zhoršenou orientaci.
149

 

Průkaz označený symbolem ZTP mohou získat osoby s těžkým funkčním 

postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně poruch autistického spektra. Tím 

se rozumí stav, kdy je osoba schopna samostatné pohyblivosti a spolehlivé orientace 

v domácím prostředí, avšak mimo něj chodí již se značnými obtížemi a na krátké 

vzdálenosti a má značné potíže s orientací.
150

 

Průkaz označený symbolem ZTP/P mohou získat osoby se zvlášť těžkým 

funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou 

průvodce, včetně poruch autistického spektra. Tím se rozumí stav, kdy je osoba schopna 

chůze pouze se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze vůbec, a to ani 

                                                
147 § 34 odst. 1 DávOsZP. 
148 § 34 odst. 5 DávOsZP. 
149 § 34 odst. 2 DávOsZP. 
150 § 34 odst. 3 DávOsZP. 
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v domácím prostředí. Mimo něj je schopna pohybu zpravidla jen na invalidním vozíku 

a není schopna orientace.
151

 

Při posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace se hodnotí zdravotní stav 

a funkční schopnosti dané osoby, dlouhodobost stavu, závažnost postižení, a zda jde 

o podstatné omezení schopností. Posuzují se funkční schopnosti dané osoby ve srovnání 

se schopnostmi stejně staré osoby bez znevýhodnění, avšak s využitím běžně 

dostupných kompenzačních pomůcek.
152

 

V současné chvíli probíhá výměna průkazů osob se zdravotním postižením, které 

byly vydány podle zákonné úpravy k 31. prosinci 2013. Jedná se zhruba o 250 000 

držitelů těchto průkazů. Pokud si průkaz nevymění, bude automaticky k 1. lednu 2016 

neplatný a jeho držitelé tak přijdou o veškerá oprávnění s ním spojená. Navíc se budou 

muset opět podrobit novému posouzení jejich nároku. Vzhledem k tomu, že v současné 

chvíli stále nemá tento průkaz vyměněno několik desítek tisíc lidí,
153

 nemyslím si, že 

se jedná o vhodnou sankci. Povede totiž nejen k obrovské administrativní zátěži, ale 

i k obtěžování těchto osob, které budou muset opětovně prokazovat svůj zdravotní stav. 

6.5.2. Oprávnění držitele průkazu osoby se zdravotním postižením 

Průkazy osob se zdravotním postižením opravňují své držitele k nárokům 

na zvýhodnění v přepravě a další usnadnění pohybu a orientace. Tato zvýhodnění jsou 

odstupňována podle druhu průkazu. 

- Průkaz TP zajišťuje svému držiteli nárok na vyhrazené místo k sezení 

ve veřejných dopravních prostředcích mimo místa s místenkou a nárok 

na přednost při osobním projednání záležitosti, pokud toto projednání 

vyžaduje delší čekání a zvláště stání.
154

 

                                                
151 § 34 odst. 4 DávOsZP. 
152 § 34 DávOsZP. 
153 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Informace č.: 84 - 2015 (výměna průkazů OZP 

a příspěvek na mobilitu) [online]. 13. říjen 2015 [cit. 27. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1446-informace-c-84-2015-vymena-prukazu-

ozp-a-prispevek-na-mobilitu.html>. 
154 § 36 odst. 1 DávOsZP. 
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- Průkaz ZTP zajišťuje svému držiteli stejné nároky jako průkaz TP a k nim 

zajišťuje i nárok na bezplatnou dopravu spoji místní veřejné hromadné 

dopravy a nárok na slevu 75 % na jízdné ve druhé vozové třídě vnitrostátních 

vlaků a ve vnitrostátních autobusech.
155

 

- Průkaz ZTP/P zajišťuje svému držiteli stejné nároky jako průkaz ZTP 

a k nim zajišťuje i nárok na bezplatnou dopravu osobního průvodce 

ve vnitrostátní veřejné hromadné dopravě a nárok na bezplatnou dopravu 

vodicího psa pro nevidomé.
156

 

Další nároky osob s průkazy TP, ZTP a ZTP/P jsou upraveny například 

v zákonech o daních z příjmů, o místních poplatcích, o správních poplatcích, 

o pozemních komunikacích či v zákoně o daních z nemovitosti.
157

 

Kapitola 7.   – Osoby v paliativní péči 

7.1. Charakteristika paliativní péče 

Cílem paliativní péče je zlepšování kvality života pacientů s nevyléčitelnou 

chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu a jejich blízkých. Jejím cílem však není 

ani vyléčení, ani prodlužování, ani zkracování konečné fáze života. Paliativní péče je 

zaměřena na komplexní řešení problémů umírajících, tedy na řešení fyziologických, 

psychologických, sociálních a spirituálních potíží a potřeb, které jsou s umíráním 

spojeny. U toho důsledně dbá na respektování pacientovy důstojnosti. Paliativní péče 

však poskytuje podporu nejen samotnému pacientovi, ale také jeho blízkým, a to 

i v období po jeho smrti. Jedná se tedy o multidisciplinární obor, který zahrnuje nejen 

medicínu, ale také ošetřovatelství, psychologii, sociální práce a další. 

Podle komplexnosti potřeb daného pacienta a jeho rodiny se paliativní péče dělí 

na obecnou a specializovanou. 

                                                
155 § 36 odst. 2 DávOsZP. 
156 § 36 odst. 3 DávOsZP. 
157 § 36 odst. 5 DávOsZP. 
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- Obecná paliativní péče je zaměřena na zajištění co nejvyšší kvality života 

z lékařského hlediska. Jedná se tedy zejména o tlumení a léčbu symptomů 

nemoci, empatickou komunikaci o zdravotním stavu dotyčného a zajištění 

péče v nejvhodnějším prostředí. Měla by být poskytována všemi zdravotníky 

v rámci jejich odbornosti. 

- Specializovaná paliativní péče je poskytována týmem odborníků s různou 

specializací, zkušenostmi a vzděláním. Krom lékařů a sester se jedná 

o psychology, sociální pracovníky, duchovní, fyzioterapeuty, ale také o laiky 

dobrovolníky. Je poskytována zejména prostřednictvím hospicové péče. Ta 

může mít formu domácí péče, denních stacionářů či lůžkové péče. 

„V zemích Evropské unie i v dalších rozvinutých státech je stále jednoznačněji 

formulováno přesvědčení, že zajištění kvalitní paliativní péče každému, kdo ji potřebuje, 

a to bez zbytečné prodlevy a v prostředí, které si pacient zvolí, je konkrétním výrazem 

respektu k právům a důstojnosti nevyléčitelně nemocných.“
158

 

Právní úprava zřizování a provozování hospiců se řídí zákonem o sociálních 

službách (viz kapitola 6.). Paliativní péče je definována v § 5 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů jako péče, „jejímž účelem je 

zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí“, 

§ 10 pak umožňuje její poskytování v rámci vlastního sociálního prostředí pacienta. 

Upravena je také úhrada zdravotnické péče poskytované ošetřujícím lékařem v rámci 

obecné paliativní péče. 

7.2. Paliativní péče ve světě 

Koncept péče o těžce nemocné byl má v Evropě tradici již od středověku, kdy 

byly při klášterech zřizovány útulky pro těžce nemocné a zmrzačené. V roce 1842 bylo 

v Lyonu založeno společenství žen, které pečovaly o nevyléčitelně nemocné, a v roce 

1847 v Paříži toto společenství otevřelo první zařízení pojmenované hospic. 

                                                
158 SLÁMA, Ondřej; ŠPINKA, Štěpán. Koncepce paliativní péče v ČR : Pracovní materiál k odborné 

a veřejné diskuzi [online]. Praha : Hospicové občanské sdružení Cesta domů, 2004 [cit. 27. listopadu 

2015]. Dostupné z WWW: <http://www.cestadomu.cz/res/data/028/003426.pdf>. ISBN 80-239-4330-8. 
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V 50. letech 20. století anglická lékařka Cicela Sandersová formulovala zásady 

lékařské péče přizpůsobené potřebám a situaci nevyléčitelně nemocných. Vymezila 

i pojem tzv. celkové bolesti umírajících, která zahrnuje nejen utrpení fyzické, ale 

i psychologické, sociální a duchovní a ke které je potřeba přistupovat komplexně. To 

v roce 1967 v Anglii vyústilo v založení prvního hospice se zajištěním péče 

prostřednictvím multidisciplinárního týmu. Toto je považováno za počátek moderní 

hospicové péče, která se následně rozvinula především v USA a ve Velké Británii. 

V roce 1975 založil lékař Balfour Mount v Kanadě první oddělení paliativní 

péče v rámci nemocnice. Pojem paliativní péče zvolil proto, že s pojmem hospic jsou 

spojeny pejorativní konotace. Koncept paliativní péče vytvořil na základě konceptu 

klasické hospicové péče, jeho zásadou však bylo, že se nevymezoval oproti klasické 

medicíně, ale naopak se snažil o propojení obou směrů. Tento přístup se tak stal jedním 

ze základních pilířů paliativní péče a umožnil její další rozšíření.
159

 

V současné době je na světě evidováno více než 8 000 zařízení paliativní péče, 

z toho asi 3 000 zařízení je v Evropě a 4 000 v Severní Americe. Zejména v posledních 

desetiletích dochází k velkému rozšíření paliativní péče. Například v USA bylo v roce 

1982 ošetřeno zařízeními paliativní péče 25 000 pacientů, v roce 2003 to bylo 950 000 

pacientů a v roce 2011 již 1 650 000 pacientů. V roce 2011 v USA zemřelo 44,6 % 

všech zemřelých v paliativní péči. V 66,4 % případů se jednalo o domácí paliativní 

péči.
160

 Programy paliativní péče má 67 % nemocnic v USA.
161

 

Nejrozvinutější zemí z pohledu paliativní péče je však Velká Británie. Ta má 

podle indexu kvality paliativní péče nejlepší podmínky pro nevyléčitelně nemocné a lidi 

v konečné fázi života. Podstatnou složkou tohoto indexu je dostupnost paliativní péče 

a její úhrada z veřejných prostředků, dále pak procento dožívajících v rodinném 

                                                
159 VORLÍČEK, Jiří; SLÁMA, Ondřej. Paliativní medicína – historie a současnost. SANQUIS 

[online]. 2005, č. 41, [cit. 27. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art345>. 
160 National Hospice and Palliative Care Organization. NHPCO Facts and Figures : Hospice Care 

in America [online]. 2012 [cit. 27. listopadu 2015] Dostupné z WWW: 

<http://www.nhpco.org/sites/default/files/public/Statistics_Research/2012_Facts_Figures.pdf>. 
161 DUMANOVSKY, Tamara et al. The Growth of Palliative Care in U. S. Hospitals : A Status Report 

[online]. 29. září 2015 [cit. 27. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/jpm.2015.0351>. 
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prostředí a celková kvalita života před smrtí. Česká republika je podle tohoto indexu 

33. na světě.
162

 

Od 90. let 20. století se tomuto tématu věnují i národní a mezinárodní organizace 

a instituce, včetně Světové zdravotnické organizace či Rady Evropy. Ty deklarovaly, že 

nevyléčitelně nemocní mají právo na všeobecnou dostupnost paliativní péče.
163

 

V Evropě byla práva těchto pacientů kodifikována v roce 1999 v tzv. Chartě 

umírajících, dokumentu Rady Evropy.
164

 V roce 2003 zde také schválili doporučení 

O organizaci paliativní péče.
165

 Vliv na tento pokrok má zejména demografický vývoj 

ve vyspělých zemích, kde se zvyšuje průměrný věk dožití i podíl starších věkových 

kategorií na celkové populaci, což s sebou nese právě i výraznou potřebu zajištění 

paliativní péče.
166

 

7.3. Paliativní péče v České republice 

Vývoj paliativní péče v České republice je oproti vyspělým zemím opožděn. Její 

počátky sahají do první poloviny 90. let 20. století. První pokus o zřízení lůžkového 

oddělení paliativní péče byl v roce 1992, první samostatný lůžkový hospic pak vznikl 

v roce 1995 v Červeném Kostelci. Založila ho MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka 

hospicového hnutí u nás.
167

 Ke konci roku 2004 působilo v České republice 8 hospiců, 

v současné době je jich 16 a 2 oddělení paliativní péče, dohromady s celkovou 

kapacitou 460 lůžek. Kromě toho zde působí i několik tzv. mobilních hospiců, tedy 

organizací poskytujících domácí paliativní péči a 2 specializované ambulance pro 

onkologické pacienty v terminálním stádiu nemoci. V roce 2005 vznikla asociace 

                                                
162 The Economist Intelligence Unit. The 2015 Quality of Death Index : Ranking palliative care across 

the world [online]. 6. října 2015 [cit. 27. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.economistinsights.com/healthcare/analysis/quality-death-index-2015 >. 
163 Světová zdravotnická organizace toto upravuje například v dokumentu National Cancer Control 

Programmes. Policies and Managerial Guidelines z roku 2002. 
164 Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1418/1999 o ochraně práv a důstojnosti 

nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
165 Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o organizaci paliativní 

péče. 
166 SLÁMA, Ondřej; ŠPINKA, Štěpán. Koncepce paliativní péče v ČR : Pracovní materiál k odborné 

a veřejné diskuzi [online]. Praha : Hospicové občanské sdružení Cesta domů, 2004 [cit. 27. listopadu 

2015]. Dostupné z WWW: <http://www.cestadomu.cz/res/data/028/003426.pdf>. ISBN 80-239-4330-8. 
167 SLÁMA, Ondřej; ŠPINKA, Štěpán. Koncepce paliativní péče v ČR : Pracovní materiál k odborné 

a veřejné diskuzi [online]. Praha : Hospicové občanské sdružení Cesta domů, 2004 [cit. 27. listopadu 

2015]. Dostupné z WWW: <http://www.cestadomu.cz/res/data/028/003426.pdf>. ISBN 80-239-4330-8. 
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poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje jak lůžkové, tak mobilní 

hospice.
168

 

V péči hospiců, ať lůžkových či domácích, zemřelo v roce 2009 zhruba 3 000 

pacientů. Pouze 3 % ze všech úmrtí tak nastávají v rámci hospicové péče, ač je 

60 až 70 % úmrtí očekávaných, a specializovaná paliativní péče by byla adekvátní 

volbou.
169

 

7.4. Současná strategie rozvoje paliativní péče 

V České republice umírá asi 105 000 lidí ročně, z toho 25 % umírá na zhoubné 

nádory, 50 % na onemocnění oběhové soustavy a zbylých 25 % na ostatní nemoci 

a úrazy. Zhruba 60 až 70 000 z nich jsou chroničtí pacienti, kteří umírají na progresi 

nebo komplikaci svého onemocnění. Jejich smrt je tak většinou očekávaná. V této fázi, 

kdy původní onemocnění již není vyléčitelné, je pacient svou nemocí již výrazně 

limitován. Kvalitní paliativní péče je tak ideálním řešením. Bohužel však v současné 

době není potřebné skupině pacientů dostupná.
170

 

V roce 2011 Česká společnost paliativní medicíny ve spolupráci s Výborem 

Rady vlády pro lidská práva a biomedicínu dokončily dokument Strategie rozvoje 

paliativní péče v České republice na období 2011 – 2015, který vychází 

z mezinárodních dokumentů zaměřených na lidská práva a paliativní péči
171

 a který má 

za cíl realizovat doporučení daná Radou Evropy. Tento dokument shrnuje dosavadní 

vývoj a stav a stanoví koncepci rozvoje paliativní péče u nás. 

Mezi základní čtyři pilíře uvedené koncepce patří: 

                                                
168 SLÁMA, Ondřej; KABELKA, Ladislav; ŠPINKOVÁ, Martina. Paliativní péče v České republice 

v roce 2013 [online]. 12. února 2013 [cit. 27. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.paliativnimedicina.cz/paliativni-medicina/paliativni-pece-v-ceske-republice-v-roce-2013>. 
169 Česká společnost paliativní medicíny. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 

2011 – 2015 [online]. 2010 [cit. 27. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: <http://svp-

vzacnaonemocneni.cz/portal/wp-

content/uploads/dokumenty_ke_stazeni/strategie_paliativni_pece_cr.pdf>. 
170 SLÁMA, Ondřej; KABELKA, Ladislav; ŠPINKOVÁ, Martina. Paliativní péče v České republice 

v roce 2013 [online]. 12. února 2013 [cit. 27. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.paliativnimedicina.cz/paliativni-medicina/paliativni-pece-v-ceske-republice-v-roce-2013>. 
171 Např. Charta práv umírajících, Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o organizaci paliativní péče, 

Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči, Úmluva o lidských právech a biomedicíně nebo 

Evropská sociální charta. 
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- Změnit stávající legislativu a výslovně v ní upravit paliativní péči a péči 

o umírající, její dostupnost v České republice, včetně vymezení základních 

druhů této péče, které by měly být koordinovaně rozvíjeny. 

- Podporovat vzdělávání v oblasti paliativní péče napříč všemi vzdělávacími 

stupni. 

- Podporovat vědu a výzkum v oblasti léčby závažných onemocnění 

a možností paliativní léčby a péče. 

- Zvyšovat informovanost a povědomí veřejnosti o umírání, důstojném 

odchodu ze života a paliativní péči. 

Změny stávající legislativy jsou nejdůležitějším krokem pro zlepšení fungování 

paliativní péče a zajištění její dostupnosti širokému okruhu potřebných osob. Jde 

především o legislativní úpravu specializované paliativní péče, vymezení jejích druhů 

a podmínek jejího poskytování. V jejím rámci se pak jedná zejména o zákonné 

zakotvení mobilního hospice, tedy péče multiprofesního týmu v sociálním prostředí 

pacienta. Ačkoliv je stěžejním členem lékař, mobilní hospic poskytuje nejen 

zdravotnické služby, ale i služby sociální, psychologické, duchovní, případně 

i jakékoliv jiné odlehčení potřebné k naplnění komplexních potřeb umírajícího a jeho 

rodiny, a jeho péče je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Důležitým krokem na poli legislativy je zajištění a respektování práv pacientů 

s omezenou délkou života. Musí být zajištěno i rovné právo všech potřebných na přístup 

k paliativní péči, a to pomocí odborné pomoci a podpory pečujícím, vytvoření sítě 

mobilních paliativních služeb a vzdělávání odborníků. 

Z hlediska zákona o sociálních službách by se měl změnit postup při přidělování 

příspěvků na péči s ohledem na očekávanou délku života daného pacienta, neboť 

v současné době není systém dostatečně rychlý a pružný, aby dokázal včas příspěvek 

pro pečující osoby či instituce zajistit. Sama jsem zažila nedostatečnou rychlost systému 

výplat dávek. V tomto případě se nemoc objevila na počátku listopadu, posouzení 

zdravotního stavu pro účely invalidního důchodu však proběhlo až v březnu, kdy 

se podala i žádost o příspěvek na péči. Daná osoba zemřela v květnu. Do její smrti 
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přišla pouze záloha na invalidní důchod, až tři měsíce po ní pak došlo k vyplacení 

příspěvku na péči a dorovnání invalidního důchodu. V praxi mobilního hospice jsem 

pak viděla podobných situací více. To může vést v některých případech i k vážným 

existenčním problémům, které nelehkou situaci ještě výrazně zhoršují. 

Stejně tak by mělo dojít k úpravě pracovně právních vztahů a sociálního 

zabezpečení osob, které se podílí na péči o umírajícího v jeho přirozeném prostředí.
172

 

Návrh, který by zakotvoval dlouhodobé pečovatelské volno, v současnosti připravuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí.
173

 

  

                                                
172 Česká společnost paliativní medicíny. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 

2011 – 2015 [online]. 2010 [cit. 27. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: <http://svp-

vzacnaonemocneni.cz/portal/wp-

content/uploads/dokumenty_ke_stazeni/strategie_paliativni_pece_cr.pdf>. 
173 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Informace č.: 99 - 2015 (připomínky k návrhu 

Pečovatelského volna po připomínkách) [online]. 26. listopad 2015 [cit. 27. listopadu 2015]. Dostupné 

z WWW: < http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1467-informace-c-99-2015-

pripominky-k-navrhu-pecovatelskeho-volna-po-pripominkach.html>. 
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ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se snažila popsat jednotlivé možnosti zabezpečení osob 

s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem napříč všemi jeho systémy. Koncepci 

sociálního zabezpečení bylo po roce 1989 nutno zreformovat a uzpůsobit požadavkům 

nové politické a ekonomické situace u nás. Ačkoliv se tyto sociální reformy neobešly 

bez problémů, pomohly zakotvit rozumný systém sociálního zabezpečení, který je 

srovnatelný s moderními právními úpravami v jiných zemích. 

Rozumný systém však bohužel neznamená, že je systém vždy i spravedlivý. 

Ačkoliv se v teoretické rovině může zdát, že vše funguje, myslím, že existuje velké 

množství námětů na zlepšení systému zabezpečení osob s dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem. Osobně bych zvýšila výši dávek, nemoc a nepříznivý zdravotní stav 

totiž podle mě zasluhují nejvyšší míru sociální solidarity a neměly by se posuzovat 

primárně z ekonomického aspektu. 

Úprava by byla podle mého názoru možná například v těchto bodech: 

- Zabezpečení osob, které nejsou účastny nemocenského a důchodového 

pojištění. Ačkoliv chápu, že je náš systém zabezpečení v této oblasti založen 

na principu sociálního pojištění, myslím si, že alespoň minimální dávky by 

měly náležet v případě nemoci každému, bez ohledu na jeho účast 

na pojištění, a to zejména k zajištění zvýšených životních nákladů spojených 

s nemocí a k zamezení sociálního vyloučení těchto osob. 

- Rozšíření možností zabezpečení krátkodobě nemocných. Pokud je zdravotní 

stav osoby shledán za dlouhodobě nepříznivý, má nárok na invalidní důchod 

jako náhradu příjmu v rámci důchodového pojištění. Může mít i nárok 

na příspěvek na péči k jejímu zajištění, příspěvek na mobilitu a příspěvek 

na zvláštní pomůcku v rámci sociální pomoci. Dokud však její zdravotní stav 

není považován za dlouhodobý, má nárok pouze na nemocenské v rámci 

nemocenského pojištění, které má částečně nahradit příjem. Výše 

nemocenského tak nereflektuje často zvýšené náklady nemocného 

na živobytí, zajištění léků, zdravotních pomůcek a péče, které mohou být 
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srovnatelné s náklady dlouhodobě nemocného krytými pomocí výše 

uvedených dávek. 

- Zrušení karenční doby u nemocenského.  

- Zjednodušení a sjednocení úpravy důchodového pojištění, pojistného na něj 

a jeho organizace do jediné normy. 

- Zvýšení invalidních důchodů třetího stupně z mládí. 

- Zvýšení příspěvku na péči a jeho valorizace. 

-  V rámci poskytování sociálních služeb by měly být v zákoně zakotveny 

alespoň obecné nároky jejich příjemců, a to k zajištění jejich právní ochrany 

jakožto slabší strany. 

- Opožděná výměna průkazů osob se zdravotním postižením by neměla být 

spojena s novým posuzováním zdravotního stavu. 

- Urychlení výplat dávek. 

Z hlediska paliativní péče je však situace výrazně horší. Mezi největší obavy 

nevyléčitelně nemocných lidí patří, že budou trpět velkými bolestmi, že budou umírat 

sami a že budou umírat v cizím prostředí. Až 80 % lidí by si přálo zemřít doma, 

v okruhu svých nejbližších. 

Uvedené obavy lze v dnešní době výrazně eliminovat. Léky umožňují tlumit 

bolesti i ostatní projevy umírání. Hospice a domácí péče umožňují důstojné umírání 

mezi blízkými. Přesto doma umírá pouze 20 % zemřelých, a z toho jen 5 – 10 % jsou 

úmrtí očekávaná. Tento stav je způsoben celkovým přístupem k paliativní péči. Rodiny 

o ní nejsou buď informovány vůbec, nebo se bojí, zda by ji zvládly. 

Tuto situaci by vyřešila široká dostupnost specializované paliativní péče. 

Zkušenosti z vyspělých zemí, kde je již paliativní péče standardem, navíc ukazují, že lze 

tuto péči poskytovat plošně. S ohledem na zvyšující se věk dožití a počet starších osob 

v populaci, bude potřeba kvalitní paliativní péče stále větší. To jsou důvody 
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k implementaci specializované paliativní péče i do českého prostředí, a to pokud možno 

co nejdříve.
174

 

Plně se také ztotožňuji s cíli Strategie rozvoje paliativní péče v České republice 

na období 2011 – 2015. Ačkoliv již došlo k pokrokům v této oblasti, tento dokument je 

i nadále velmi aktuální. 

Z hlediska této práce bych pak doporučila buď změnu současné úpravy 

příspěvku na péči, nebo lépe zavedení nové dávky pro osoby v paliativní péči. Ta by 

reflektovala specifika těchto osob, tedy zejména velký nedostatek času, rychlé změny 

zdravotního stavu, které mají vliv i na závislost těchto osob, zajištění spoluúčasti rodiny 

a blízkých na péči a potřebu komplexní multidisciplinární péče. 

                                                
174 LOUČKA, Martin. Paliativní péče: O životě před smrtí [online]. 14. listopad 2014 [cit. 27. listopadu 

2015]. Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=Y1YkwsJIaTk>. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Porovnání počtu případů ukončených dočasných pracovních 

neschopností, počtu prostonaných dnů a průměrného počtu dní trvání jednoho 

případu dočasné pracovní neschopnosti v letech 2012 – 2014 

 

Zdroj dat: Česká správa sociálního zabezpečení. Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení 

za rok 2014 [online]. 2015 [cit. 28. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/13BF4AEB-9302-49DB-8722-839E9B952E28/0/ZoC_2014.pdf>. 

 

Příloha č. 2: Kontrola dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců 

Rok 

Počet 

provedených 

kontrol 

Počet podezření 

na porušení režimu 

dočasně 

práceneschopného 

pojištěnce 

Počet ověřených 

porušení režimu 

dočasně 

práceneschopného 

pojištěnce 

Počet 

postihů 

2011 151 951 37 142 4 337 3 004 

2012 151 410 33 933 4 159 2 977 

2013 146 025 32 770 3 662 2 609 

2014 167 744 36 791 4 468 3 391 

Vlastní zpracování (zdroj dat: Česká správa sociálního zabezpečení. Zpráva o činnosti České správy 

sociálního zabezpečení za rok 2014 [online]. 2015 [cit. 28. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/13BF4AEB-9302-49DB-8722-839E9B952E28/0/ZoC_2014.pdf>. 
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Příloha č. 3: Celkový počet poživatelů invalidního důchodu a jeho průměrná výše 

v roce 2014 

 

Invalidní důchod 

I. stupně 

Invalidní důchod 

II. stupně 

Invalidní důchod 

III. stupně 
Celkem 

Počet v roce 

2014 
161 657 67 264 199 377 428 298 

Průměrná 

výše v Kč 

v prosinci 

2014 

5 911 6 662 10 262 X 

Vlastní zpracování (zdroj dat: Česká správa sociálního zabezpečení. Důchodová statistika [online]. 2015 

[cit. 28. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: <http://www.cssz.cz/cz/o-

cssz/informace/statistiky/duchodova-statistika/>. 

 

Příloha č. 4: Vývoj počtu a průměrné výše nově přiznaných invalidních důchodů 

v letech 2012 – 2014 

 

Počet nově přiznaných 

důchodů v roce 

Průměrná výše nově 

přiznaných důchodů 

v Kč v roce 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Invalidní důchody prvního stupně 14 095 13 729 14 828 5 088 5 223 5 233 
Invalidní důchody druhého stupně 4 821 4 588 4 674 5 641 6 793 6 779 
Invalidní důchody třetího stupně 

z mládí 
572 527 423 9 031 9 238 9 212 

Invalidní důchody třetího stupně 

ostatní 
9 127 9 012 9 437 11 010 11 240 11 226 

Vlastní zpracování (zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Statistická ročenka z oblasti práce 

a sociálních věcí 2014 [online]. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 [cit. 28. listopadu 

2015]. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/22668/rocenka_prace_2014.pdf>. ISBN 

978-80-7421-104-1. 

  



70 

 

Příloha č. 5: Poměr jednotlivých stupňů nově přiznaných invalidních důchodů 

v roce 2014 

 

Vlastní zpracování (zdroj dat: Česká správa sociálního zabezpečení. Zpráva o činnosti České správy 

sociálního zabezpečení za rok 2014 [online]. 2015 [cit. 28. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/13BF4AEB-9302-49DB-8722-839E9B952E28/0/ZoC_2014.pdf>. 

 

Příloha č. 6: Vývoj délky řízení o invalidních důchodech ve dnech 

  2011 2012 2013 2014 

Invalidní důchody v prvním stupni 111 70 60 56 

Invalidní důchody ve druhém stupni 113 72 60 56 

Invalidní důchody ve třetím stupni 108 69 59 56 

Vlastní zpracování (zdroj dat: Česká správa sociálního zabezpečení. Zpráva o činnosti České správy 

sociálního zabezpečení za rok 2014 [online]. 2015 [cit. 28. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/13BF4AEB-9302-49DB-8722-839E9B952E28/0/ZoC_2014.pdf>. 

  

34,7 %

11,8 %25,6 %

27,9 %
Invalidita prvního stupně

Invalidita druhého stupně

Invalidita třetího stupně

Invalidita neuznána v 

žádném stupni
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Příloha č. 7: Posuzování závislosti v roce 2014 

  
Závislost 

v I. stupni 

Závislost 

v II. stupni 

Závislost 

v III. stupni 

Závislost 

v IV. stupni 
Závislost 

neuznána 

Celkový počet 

posouzení - 2014 
36 175 36 228 29 843 18 869 17 275 

 

Vlastní zpracování (zdroj dat: Česká správa sociálního zabezpečení. Zpráva o činnosti České správy 

sociálního zabezpečení za rok 2014 [online]. 2015 [cit. 28. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/13BF4AEB-9302-49DB-8722-839E9B952E28/0/ZoC_2014.pdf>. 

  

26,1 %

26,2 %
21,6 %

13,5 %

12,5 %

Závislost v I. stupni

Závislost v II. stupni

Závislost v III. stupni

Závislost v IV. stupni

Závislost neuznána
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Příloha č. 8: Posuzování nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku v roce 2014 

 

Zvláštní 

pomůcka pro 

osobu 

s těžkou 

vadou 

nosného nebo 

pohybového 

ústrojí 

Zvláštní 

pomůcka 

pro osobu 

s těžkým 

zrakovým 

postižením 

Zvláštní 

pomůcka 

pro osobu 

s těžkým 

sluchovým 

postižením 

Motorové 

vozidlo 
Příspěvek 

nepřiznán 

Celkový počet 

posouzení - 2014 
2 587 1 709 222 3 002 6 101 

 

Vlastní zpracování (zdroj dat: Česká správa sociálního zabezpečení. Zpráva o činnosti České správy 

sociálního zabezpečení za rok 2014 [online]. 2015 [cit. 28. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/13BF4AEB-9302-49DB-8722-839E9B952E28/0/ZoC_2014.pdf>. 

  

19,0 %

12,6 %

1,6 %

22,0 %

44,8 %

Zvláštní pomůcka pro osobu s 

těžkou vadou nosného nebo 

pohybového ústrojí

Zvláštní pomůcka pro osobu s 

těžkým zrakovým postižením

Zvláštní pomůcka pro osobu s 

těžkým sluchovým postižením

Motorové vozidlo

Příspěvek nepřiznán
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Příloha č. 9: Zemřelí podle místa úmrtí v roce 2014 

Místo úmrtí 
Absolutně % 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

Doma 11 996 9 721 21 717 22,4 18,7 20,6 

V nemocnici 34 730 34 411 69 141 64,6 66,3 65,4 

V léčebném ústavu 497 658 1 155 0,9 1,3 1,1 

Na ulici či veřejném místě 1 416 360 1 776 2,6 0,7 1,7 

Při převozu 335 244 579 0,6 0,5 0,5 

V sociálním zařízení 1 907 4 687 6 594 3,5 9 6,2 

Ostatní 2 859 1 844 4 703 5,4 3,5 4,5 

Celkem 53 740 51 925 105 665 100 100 100 

Vlastní zpracování (zdroj dat: Český statistický úřad. Demografická ročenka České republiky - 2014 

[online]. Kód publikace 130067-15. 1. října 2015 [cit. 28. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-ceske-republiky-2014>. 

 

Příloha č. 10: Mapa dostupnosti mobilní paliativní péče v České republice 

 

Zdroj dat: Umírání.cz. Adresář služeb [online]. 2015 [cit. 28. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.umirani.cz/adresar-sluzeb#8/49.883/15.491>. 
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Příloha č. 11: Mapa dostupnosti lůžkových hospiců v České republice 

 

Zdroj dat: Umírání.cz. Adresář služeb [online]. 2015 [cit. 28. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.umirani.cz/adresar-sluzeb#8/49.883/15.491>. 

 

Příloha č. 12: Mapa dostupnosti lůžek hospicového typu v České republice 

 

Zdroj dat: Umírání.cz. Adresář služeb [online]. 2015 [cit. 28. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 
<http://www.umirani.cz/adresar-sluzeb#8/49.883/15.491>. 
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Příloha č. 13: Mapa dostupnosti ambulancí paliativní medicíny v České republice 

 

Zdroj dat: Umírání.cz. Adresář služeb [online]. 2015 [cit. 28. listopadu 2015]. Dostupné z WWW: 

<http://www.umirani.cz/adresar-sluzeb#8/49.883/15.491>. 
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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. 
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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. 
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SUMMARY 

The aim of this thesis is to summarize all the possible obligations from the social 

security system for which a person with a long-term unfavourable heath condition is 

entitled, simultaneously taking the perspective of palliative care into focus. 

In the introductory chapters this issue is set into the domestic and international 

legislative frame. Obligations within particular subsystems of social security are 

described in chapter four, five and six. The last chapter is focused on palliative care. 

In the first chapter the term social security is investigated and basic terminology 

taken from Czech legislation related to this topic is defined. The second chapter offers 

an overview of the historical development of social care and of rights of persons 

with disabilities. In the third chapter influence of significant international organizations 

on the issue of social security is reviewed. 

Chapter four deals with the system of sickness insurance. In its six subchapters 

the thesis provides a general characterization of sickness insurance, sickness insurance 

participation, sickness benefits entitlement, reimbursement, support period, the amount 

of sickness benefits and work capacity assessment. 

Chapter five defines pension insurance, pension insurance participation, 

entitlement and reimbursement, the amount of pension contribution and medical 

condition and disablement assessment. 

Chapter six is divided into five subchapters that describe the system of social 

care. The characterization of social care, social care contribution, social services, 

mobility contribution and special aid contribution, and disabled status identification 

card are summarized here. Within the scope of social care contribution its general 

description, entitlement, and assessing the extent of social care dependency are closely 

looked at. Within the scope of social services attention is paid to its characterization 

and the actual services offered. The topic that deals with disabled status identification 

card deals with the card entitlement and rights that the card holders have. 

In chapter seven palliative care is described and its concept is set into domestic 

and international framework, and strategies of its development are outlined. 
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