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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se v teoretické �ásti zabývá vývojem systému dávek pro rodiny s 

d�tmi p�ed vznikem státní sociální podpory, dále vznikem a vývojem systému státní soci-

ální podpory, popisuje dávky poskytované z tohoto systému a rozpracovává postup �ízení o 

t�chto dávkách. V praktické �ásti se v�nuje porovnání rodinných dávek Slovenska, N�-

mecka, Velké Británie a Švédska se systémem státní sociální podpory v �eské republice. 

Dále je zhodnocen význam agendy z hlediska nároku na státní rozpo�et a na záv�r uveden 

vlastní návrh na zm�nu celého systému.   

Klí�ová slova: státní sociální podpora, sociální dávky, p�ídavek na dít�, rodi�ovský p�ísp�-

vek, životní minimum, zahájení �ízení, ú�astníci �ízení, rozhodnutí, odvolání 

ABSTRACT 

This thesis deals with the teoretical part of the evolution of benefits for the family with 

children before the State Social Support and explains the benefits which are provided from 

this new system. The practical part is devoted to the comparison of family benefits in Slo-

vakia, Germany, Great Britain and Sweden with the system of State Social Support in the 

Czech republic. Followed by the evolution and importance of the State budget and in 

conclusion proposes the changes to the whole system.  

Keywords: state social support, social benefits, child benefit, parental subsidy, living wage, 

commencement of proceedings, participants in proceedings, decision, appeal 
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ÚVOD 

Zajišt�ní sociálních jistot ob�an� je jedním ze základních cíl� státu. K realizaci tohoto cíle 

je v �eské republice (dále �R) využíván systém sociálního zabezpe�ení, jehož sou�ástí je i 

státní sociální podpora (dále SSP), prost�ednictvím které stát p�ispívá p�edevším rodinám 

s nezaopat�enými d�tmi v p�ípad� uznané sociální situace, na jejíž �ešení rodina vlastními 

prost�edky nesta�í. Je uplat	ován princip solidarity bezd�tných rodin s rodinami s d�tmi a 

mezi vysokop�íjmovými rodinami a rodinami s p�íjmy nízkými. 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala SSP, z d�vodu praxe v této oblasti státní 

správy, která m� nutí uvažovat o celkové efektivnosti a hospodárnosti tohoto systému. A 

zcela zásadní zm�na v agend� SSP, která nastala k 1. 1. 2008 p�ijetím zákona �. 261/2007 

o stabilizaci ve�ejných rozpo�t�, moje rozhodnutí ješt� podpo�ila. 

Prvním ze stanovených cíl� mé práce, který se pokusím naplnit v prvních t�ech kapitolách, 

je základní seznámení se systémem SSP, protože v�tšina obyvatel našeho státu má pouze 

rámcovou p�edstavu o tom, co tento pojem vlastn� obsahuje. Ráda bych p�iblížila proble-

matiku jednotlivých dávek systému, vysv�tlila jejich ú�el a popsala podmínky jejich náro-

ku, výše a výplaty. K celému systému pat�í i n�které základní pojmy, které je nutné v sou-

vislosti s tímto dávkovým systémem také blíže vymezit.  

Druhým cílem je po komparaci rodinných dávek Slovenska, N�mecka, Velké Británie a 

Švédska zpracovat doporu�ení pro �R, které se pokusím nastínit v kapitole �tvrté. 

T�etím cílem, v d�sledku novely, je porovnání úprav a výší dávek v roce 2007 s rokem 

2008 a jejich zhodnocení. 

B�hem své praxe jsem si vytvo�ila názor, že SSP je pro vyplácení v�tšiny dávek neefektiv-

ní a že jejich výplata by se dala zrealizovat s daleko nižšími náklady v jiných systémech 

sociálního zabezpe�ení. Proto posledním cílem mé práce je po d�kladné analýze agendy 

SSP a na základ� srovnání dávek s vybranými zem�mi EU vytvo�ení vlastního návrhu na 

zm�nu celého systému.  

V práci je využita zejména metoda popisu, analýzy a komparace. Právní stav zpracování 

této diplomové práce je platný k 28.b�eznu 2008. 
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 11 

 

1 POPIŠTE VZNIK A VÝVOJ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY  

1.1 Vývoj dávek pro rodiny a d�ti p�ed vznikem státní sociální podpory  

Soustava spole�enské pomoci rodinám s d�tmi byla tvo�ena prvky p�ímé i nep�ímé finan�-

ní pomoci, pomocí naturální a službami. Dávky dopl	ovaly nebo nahrazovaly p�íjem rodin 

anebo �ešily specifické sociální situace. Dávky lze rozd�lit do n�kolika skupin: 

• dávky, posilující p�íjmy rodin s d�tmi po celou dobu jejich pé�e o nezaopat�ené d�-

ti, tj., státní vyrovnávací p�ísp�vek a p�ídavky na d�ti, 

• specifické dávky poskytované za stanovených podmínek – rodi�ovský p�ísp�vek,  

podpora p�i narození dít�te, zaopat�ovací p�ísp�vek, dávky p�stounské pé�e, poh�ebné, 

• dávky, poskytované v p�ípad�, kdy p�íjmy rodiny klesnou pod hranici životního 

minima, tj. dávky, které jsou dnes poskytovány ze systému sociální pomoci, 

• stipendia a státní p�ísp�vek novomanželským p�j�kám.  

1.1.1 Státní vyrovnávací p�ísp�vek  

Tato dávka ur�ená pro všechny ob�any byla zavedena od 1. 7. 1990 v souvislosti 

s liberalizací cen. Její výše �inila 140 K� m�sí�n� a byla ur�ena ke kompenzaci zvýšených 

životních náklad� v souvislosti s r�stem spot�ebitelských cen. Od 1. 5. 1991 by p�ísp�vek 

zvýšen na 220 K� nezaopat�eným d�tem a d�chodc�m a od 1. 1. 1992 byl zrušen osobám 

ekonomicky aktivním. Nezaopat�eným d�tem, d�chodc�m a osobám, které pobírali rodi-

�ovský p�ísp�vek ve výši 140 K� byl ponechán. Další omezení p�išlo 1. 1. 1993, kdy p�í-

sp�vek již nenáležel poživatel�m d�chodu, jejichž p�íjem z výd�le�né �innosti dosáhl mi-

nimální mzdy (2 200 K�) nebo byl vyšší. S ú�inností od 1. 4. 1993 bylo zavedeno další 

omezující kritérium pro nezaopat�ené d�ti a p�íjemce rodi�ovského p�ísp�vku, a to p�íjem 

do výše dvojnásobku životního minima spole�n� posuzovaných osob. Toto opat�ení si vy-

žádalo pravidelné �tvrtletní dokládání �istého p�íjm�, tedy po ode�tení daní a pojistného na 

sociální zabezpe�ení, p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti a zdravotní pojišt�ní. U 

osob samostatn� výd�le�n� �inných se za �istý p�íjem považoval vym��ovací základ stano-

vený pro placení pojistného. O dávku bylo t�eba si pravideln� žádat. Vzhledem k t�žké 

situaci rodin s d�tmi s nízkými p�íjmy a v souvislosti s posunem termínu zavedení státní 

sociální podpory od 1. 1. 1996 se vyrovnávací p�ísp�vek nezaopat�eným d�tem v rodinách 
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s p�íjmem do 1,5násobku životního minima zvýšil od 1. 4. 1994 na 320 K�. Od 1. 10. 1994 

byl p�ísp�vek zrušen u p�íjemc� rodi�ovského p�ísp�vku a stal se jeho sou�ástí. Obdobn� 

byl zrušen k 1. 12. 1994 poživatel�m d�chodu a stal se pevnou sou�ástí d�chodu.1  

Od roku 1991 byl tedy postupn� omezován okruh p�íjemc� p�ísp�vku. Z dávky, která byla 

p�i svém vzniku zcela plošná, se tak postupn� stala dávka sociální a adresn� vyplácená, 

omezená p�íjmem a ur�ená d�tem, které žily v nízkop�íjmových rodinách. Zcela zásadní 

logiku pak má transformace státního vyrovnávacího p�ísp�vku do systému SSP jako zákla-

du pro sociální p�íplatek – dávce ur�ené rodinám s nízkými p�íjmy.  

1.1.2 P�ídavky na d�ti  

Byly dávkou nemocenského pojišt�ní a od roku 1985 až do roku 1993 nebyly m�n�ny ani 

upravovány. P�ídavky na d�ti byly vypláceny podle po�tu d�tí v rodin�. Na jedno dít� �ást-

ka �inila 200 K�, na dv� 650 K�, na t�i 1 210 K� a na �ty�i d�ti 1 720 K� a na každé další 

dít� 350 K� m�sí�n�. Jelikož se jednalo o dávku nemocenského pojišt�ní tak nárok na ni 

byl pozbyt nepln�ním pracovních povinností. Za nespravedlivé se považovalo to, že nejde 

o nárok dít�te, což bylo zd�razn�no v návrhu sociální reformy. To je také d�vod, pro� p�í-

davky nebyly valorizovány. K úprav� došlo až k 1. 11. 1993, a to s p�ihlédnutím k tehdy 

již zpracovaným zám�r�m navrhovaného systému SSP. Podstatnou zm�nou bylo, že se 

výše p�ídavk� na d�ti odvodila od životního minima, které se lišilo podle v�ku dít�te. Výše 

byla koncipována jako jedna t�etina �ástky na výživu a ostatní základní pot�eby dít�te 

podle tehdy platné sazby životního minima. �ástky tedy m�sí�n� �inily 340 K� na dít� do 

6 let, 380 K� na dít� ve v�ku 6-10 let, 450 K� na dít� od 10-15 let a 490 K� na dít� nezao-

pat�ené, starší 15 let. Tato úprava byla prvním krokem k realizaci nového systému SSP. 

P�íplatek k p�ídavku na dít� byl poskytován vedle p�ídavku na dít� jako dávka nemocen-

                                                 

 

1 KUDLOVÁ, Marie. P�ehled a vývoj dávek rodinám s nezaopat�enými d�tmi. Sociální politika. 1996, ro�. 

22, �. 5, s. 6-8. ISSN 0049-0961 
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ského pojišt�ní rodinám s  nemocnými a zdravotn� postiženými d�tmi ve výši 500 K� a p�i 

náro�né pé�i 700 K�. K 1. 10. 1994 se dávka zvýšila na 600 K� a 800 K�.2 

Tato dávka se stala  po vzniku SSP sou�ástí sociálního p�íplatku, konkrétn� jeho zvýšení 

z d�vodu zdravotního postižení.  

1.1.3 Rodi�ovský p�ísp�vek 

Byl uzákon�n k 1. 10. 1990 a nahradil dosavadní mate�ský p�ísp�vek, který náležel matce 

p�i pé�i o jedno dít� do dvou let v�ku a p�i pé�i o dv� d�ti do dvou let v�ku mladšího dít�-

te, pokud se narodilo do 1. 1. 1988. Pokud se narodilo po tomto datu, vyplácel se do t�í let 

v�ku. Zákonná úprava o rodi�ovském p�ísp�vku sjednotila poskytování této dávky do t�í 

let v�ku dít�te a to v jednotné �ástce 900 K� m�sí�n�. Touto úpravou se odstranilo znevý-

hodn�ní rodin s jedním dít�tem. P�ísp�vek byl zvýšen k 1. 4. 1992 na 1 200 K� a k dalšímu 

zvýšení došlo k 1. 2. 1994 na 1 500 K� m�sí�n�. Výše byla vždy upravována v návaznosti 

na zm�ny �ástek životního minima tak, aby výše p�ísp�vku pokrývala �ástku pot�ebnou 

z zajišt�ní výživy a základních pot�eb osoby pe�ující o dít�. Poslední úprava výše dávky 

byla provedena k 1. 10. 1994 , a to na 1 740 K� m�sí�n�. Sou�asn� byl však zrušen státní 

vyrovnávací p�ísp�vek ve výši 140 K�, takže skute�né zvýšení �inilo 100 K�. P�i pobíraní 

p�ísp�vku musela být spln�na podmínka osobní �ádné celodenní pé�e o dít�, avšak zákon 

umož	oval rodi�i možnost p�ivýd�lku. Ten byl omezen bu
 �asov�, na maximáln� dv� 

hodiny denn� nebo výší výd�lku, která však nebyla omezená u osam�lého rodi�e. Podmín-

kou však bylo, že dít� nesm�lo být umíst�no v jeslích nebo obdobném za�ízení a rodi� mu-

sel po dobu výd�le�né �innosti zajistit pé�i o dít� jinou osobou. Tyto podmínky byly 

zm�k�eny pokud se jednalo o zdravotn� postižené dít�. V tomto p�ípad� se p�ísp�vek vy-

plácel do sedmi let v�ku a dít� mohlo navšt�vovat p�edškolní za�ízení, vzhledem k pot�eb� 

rehabilitace a sociální integrace.3 

                                                 

 

2 KEPKOVÁ, Michaela. Státní sociální podpora. 1. vyd. Praha: Socioklub, 1997. ISBN 80-902260-5-1. s. 9-

10 

3 KUDLOVÁ, Marie. P�ehled a vývoj dávek rodinám s nezaopat�enými d�tmi. Sociální politika. 1996, ro�. 

22, �. 5, s. 6-8. ISSN 0049-0961 
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Lze konstatovat, že touto dávkou stát kryl životní minimum osoby pe�ující o dít�. Rodi-

�ovský p�ísp�vek byl od 1. 10. 1995 transformován do systému SSP. 

1.1.4 Podpora p�i narození dít�te 

Jednalo se o jednorázovou dávku nemocenského pojišt�ní ve výši 2 000 K�, kterou se p�i-

spívalo k �áste�nému pokrytí náklad� vznikajících v souvislosti s narozením dít�te. 

V pr�b�hu let 1990 – 1994 byla dávka t�ikrát zvýšena. Poprvé k 1. 3. 1991 na 3 000 K�, od 

1. 5. 1993 na 4 000 K� a s ú�inností k 1. 10. 1994 na 4 500 K�. Každé navýšení bylo od�-

vodn�no r�stem cen pot�eb pro novorozence. Tato dávka se stala pod názvem porodné 

sou�ástí SSP. Další dávkou spojenou s narozením d�tí byl p�ísp�vek p�i narození t�í a více 

d�tí sou�asn�, který byl poskytován z d�vodu zvýšených výdaj� na nákup výbavy pro d�ti 

a zabezpe�ení jejich pot�eb.  

Byl vyplácen jednorázov� ve výši 5 000 K� na každé dít� bez ohledu na sociální pot�eb-

nost. Mohl mít i formu v�cného pln�ní. P�ísp�vek byl pro popula�ní charakter k 1. 10. 

1995 zrušen.  

1.1.5 Zaopat�ovací p�ísp�vek a p�ísp�vek na byt vojáka  

Do tohoto okruhu byly zahrnuty dávky, které byly vypláceny v dob� konání základní, 

pop�. náhradní vojenské služby. Zaopat�ovací p�ísp�vek byl zvýšen od 1. 8. 1991 na man-

želku vojáka z 650 K� na 750 K� m�sí�n� pro dít� vojáka ze 400 K� na 500 K� m�sí�n�. 

Sou�asn� byla upravena i horní hranice p�ísp�vku na úhradu za užívání bytu vojáka z 300 

K� na 400 K� m�sí�n�. Od 1. 1. 1994 byly tyto dávky zvyšovány již systémov�, a to 

v souladu s koncepcí SSP, ve které se navrhovalo stanovit p�ísp�vek pro manželku vojáka 

a dít� ve výši 2/3 �ástky životního minima pot�ebné k zajišt�ní jejich výživy a ostatních 

osobních pot�eb. Zaopat�ovací p�ísp�vek pro manželku vojáka byl zvýšen na 910 K�, od 

1. 10. 1994 na 1 000 K� a pro dít� vojáka došlo ke zvýšení na 680 K�, od 1. 10. 1994 na 

750 K� m�sí�n�. Horní hranice p�ísp�vku na úhradu za užívání bytu se zvýšila na 600 K�, 

od 1. 10. 1994 na 660 K� m�sí�n�.4 

                                                 

 

4 KEPKOVÁ, Michaela. Státní sociální podpora. 1. vyd. Praha: Socioklub, 1997. ISBN 80-902260-5-1. s. 
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1.1.6 Dávky p�stounské pé�e  

Dávka p�ísp�vek na úhradu pot�eb dít�te se poskytovala d�tem sv��eným do p�stounské 

pé�e, protože jejich výchova rodi�i nebyla nebo nemohla být zajišt�na. P�stoun m�l o dít� 

�ádn� pe�ovat, ale nem�l k n�mu vyživovací povinnost. Výše dávky odpovídala minimál-

ním náklad�m na výživu dít�te. Další dávka, odm�na p�stouna, která za výkon p�stounské 

pé�e náležela, p�edstavovala ocen�ní této �innosti a nem�la jiný v�cný dosah. Výše �inila 

na každé dít� 400 K�, od 1. 5. 1993 500 K�, od 1. 2. 1994 750 K�. Jestliže r�st životních 

náklad� u nezaopat�ených d�tí �inil alespo	 10 %, zákon zmoc	oval vládu zvýšit �ástku 

p�ísp�vku na úhradu pot�eb a sou�asn� zvýšit odm�nu p�stouna, a to s p�ihlédnutím k r�stu 

životních náklad� a r�stu p�íjm� z výd�le�né �innosti. Naposledy byly dávky p�stounské 

pé�e zvýšeny k 1. 10. 1994 a jejich výše byla stanovena v souladu se zám�ry SSP tak, že 

�ástky pro d�ti se stanovily na úrovni �ástek životního minima dle v�ku dít�te a odm�na 

p�stouna v polovi�ní výši �ástky na výživu a osobní pot�eby dosp�lé osoby. T�etí dávkou 

p�stounské pé�e byla  jednorázová dávka p�ísp�vek p�i p�evzetí dít�te, jejíž výše �inila u 

dít�te v p�edškolním v�ku 3 000 K�, jinak 5 000 K� a poslední �tvrtou dávkou byl p�ísp�-

vek na zakoupení motorového vozidla, která byla ur�ená p�stounovi, pe�ujícímu alespo	 o 

�ty�i d�ti, který zakoupil �i nutn� opravil osobní automobil. �ástka byla fakultativní a hor-

ní hranice byla 6 000 K�.5 

Všechny dávky p�stounské pé�e se op�t staly sou�ástí systému SSP.  

1.1.7 Poh�ebné  

Než se poh�ebné stalo dávkou systému SSP bylo dávkou nemocenského nebo d�chodové-

ho zabezpe�ení. Dávka se poskytovala jednorázov� ve výši 1 000 K�, od 1. 10. 1994 se 

zvýšila na 3 000 K� rodinným p�íslušník�m na zajišt�ní poh�bu.  

 

                                                 

 

5 KEPKOVÁ, Michaela. Státní sociální podpora. 1. vyd. Praha: Socioklub, 1997. ISBN 80-902260-5-1. s. 
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1.1.8 Jednorázový p�ísp�vek 

Obtížnou finan�ní situaci rodin s d�tmi s nízkými p�íjmy se rozhodla v roce 1993 �ešit vlá-

da adresnou formou, a to výplatou jednorázové dávky. Dávka byla ur�ena pro ty, jejichž 

p�íjem byl nižší než 1,25násobek životního minima. Zvýhodn�ni byli poživatelé výchov-

ného a d�ti, žijící s jedním rodi�em. Tomuto okruhu náležel p�ísp�vek do výše p�íjmu niž-

šího než dvojnásobek jejich životního minima. Jednorázový p�ísp�vek byl vyplacen 

v srpnu 1993 na každé dít� žijící v domácnosti, které spl	ovalo stanovená kritéria, a to ve 

výši �ástky životního minima stanoveného k zajišt�ní výživy a ostatních osobních pot�eb 

podle v�ku dít�te.6 

Tento systém dávek se tvo�il postupn� a byl zna�n� rozt�íšt�ný. Z vý�tu jednotlivých zm�n 

dávek je dob�e patrná chaoti�nost, nesystémovost a nahodilost úprav, která vedla až 

k administrativní nezvládnutelnosti distribuce dávek zam�stnavateli. 

1.2 Vznik systému státní sociální podpory  

Jedním z nejd�ležit�jších krok� sociální reformy v �eské republice bylo vytvo�ení dávko-

vého systému SSP jako jednoho ze t�í systém� sociální ochrany obyvatel. Jeho p�íprava 

trvala p�t let, od ledna 1990 do �íjna 1995, kdy byl Poslanecké sn�movn� Parlamentu �R 

p�edložen vládní návrh zákona o státní sociální podpo�e, jenž byl Parlamentem p�ijat dne 

26. kv�tna 1995. Nabytí ú�innosti zákona bylo stanoveno na den 1. �íjna 1995, s výjimkou 

ustanovení upravujících dávky závislé na výši p�íjmu, jejichž ú�innost byla posunuta až na 

1. leden 1996.7  

Postupn� tak byl zaveden nový systém, jehož sou�ástí se vedle d�chodového pojišt�ní, 

nemocenského pojišt�ní a sociální pomoci stala také SSP jako jedna ze základních forem 

zajišt�ní osob p�i zákonem stanovených sociálních událostech. 

                                                 

 

6 KUDLOVÁ, Marie. P�ehled a vývoj dávek rodinám s nezaopat�enými d�tmi. Sociální politika. 1996, ro�. 

22, �. 5, s. 6-8. ISSN 0049-0961 

7 VOJT�CHOVSKÁ, Petra. Jak vznikal systém státní sociální podpory. Demografie. 2001, ro�. 43, �. 2, s. 

151-152. ISSN 0011-8265 
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Dávky, které jsou dnes poskytovány v rámci tohoto systému, byly d�íve poskytovány 

z r�zných sociálních systém�, jejichž právní úprava byla nep�ehledná a v �ad� p�ípad� ne-

odpovídala pot�ebám vývoje. V návaznosti na valoriza�ní úpravy byly v první polovin� 

devadesátých let postupn� m�n�ny základní principy jejich konstrukce tak, aby zavedení 

SSP do praxe bylo co nejjednodušší. Cílem tohoto postupu bylo: 

 • definovat základní podmínky a principy jednotlivých dávek, d�raz p�itom dát na 

transformaci nejvýznamn�jších dávek, tj. p�ídavku na d�ti a státního vyrovnávacího p�í-

sp�vku, 

   • �ešit ty sociální situace, které dosud nebyly �ešeny (nov� byl tvo�en p�ísp�vek na 

bydlení a p�ísp�vek na dopravu), 

    • sjednocení dávek poskytovaných rodinám s d�tmi do jednoho systému (nap�. p�í-

davky na d�ti byly dávkou nemocenského pojišt�ní, rodi�ovský p�ísp�vek byl státní dáv-

kou, p�ísp�vek p�i narození troj�at byl dávkou sociální pé�e).8 

Zavedení systému p�edstavovalo velmi náro�ný úkol, protože byl vytvá�en zcela nový sys-

tém plátc�, a to k jednomu datu. Pro d�ív�jší systém dávek byla typická r�znost plátc�. 

Dávky vypláceli hlavn� zam�stnavatelé a okresní správy sociálního zabezpe�ení (pro pra-

covníky malých závod�, OSV�9 a nezam�stnané), v n�kterých p�ípadech vyplácely dávky 

okresní ú�ady nebo pov��ené ú�ady. Po�et zam�stnavatelských subjekt� se s postupující 

ekonomickou transformací soustavn� zvyšoval (z asi osmi tisíc na po�átku roku 1990 na 

zhruba 33 tisíc v roce 1995), z �ehož vyplývá, že kontrola správnosti poskytování jednotli-

vých dávek se stávala velmi obtížnou. Také p�echod od plošného poskytování dávek k ad-

resnému systému byl doprovázen sledováním a vyhodnocováním v�tšího množství údaj� 

než doposud. A pokud zvážíme, jaké problémy má dnes �ada zam�stnavatel� s vyplácením 

mzdy v �ádném termínu, bylo jen dob�e pov��it výplatou dávek SSP okresní ú�ad jako nej-

                                                 

 

8 PR�ŠA, Ladislav. Zamyšlení nad zákonem o státní sociální podpo�e. Sociální politika. 1996, ro�. 22, �. 3, 

s. 4. ISSN 0049-0961 

9 Osoby samostatn� výd�le�n� �inné 
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nižší �lánek státní správy. P�enesením výplaty dávek na státní orgán  se zaru�ovalo, že ve 

stanovený termín každá rodina dostane dávky, na které má nárok.10  

K základním princip�m systému SSP pat�í komplexnost, jednotnost, sociální spravedlnost, 

skladebnost, valorizace, dostupnost, operativnost a nenáro�nost. 

Byly stanoveny cíle, aby tento systém omezoval nad�azenost státu a zvyšoval ú�ast ob�an� 

na �ešení svých sociálních situací. Dalším cílem  bylo snižovat závislost rodin na sociál-

ních p�íjmech a také podíl sociálních výdaj� na hrubém domácím produktu. Byl vysloven 

požadavek, aby byla sociální politika cílená a opustila dosavadní plošnost, se kterou byly 

r�zné dávky poskytovány všem stejn� bez ohledu na skute�nou pot�ebu.  

Konstrukce dávek SSP je prakticky odvozena od �ástek životního minima. V jednotlivých 

dávkách je životní minimum využito bu
 jako parametr ke stanovení nároku (nárok zani-

ká, má-li rodina vyšší p�íjem než je stanovený násobek životního minima) nebo ke stano-

vení výše p�ísp�vku. Stát se touto novou koncepcí snaží regulovat solidaritu ve sm�ru od 

vysoko p�íjmových rodin k rodinám s nízkými p�íjmy a od bezd�tných rodin k rodinám 

s d�tmi.  

První sm�r, vyjad�ující solidaritu bohatých s chudými, p�estavují dávky, jejichž výše �i 

nárok je spjatá s celkovou p�íjmovou situací rodiny. S r�stem p�íjmu v rodin� klesá výše 

poskytnuté dávky. Tedy rodina na hranici životního minima bude pobírat více než rodina, 

které kv�li vysokému p�íjmu st�ží vznikne nárok. Do této skupiny pat�í p�ídavek na dít�, 

sociální p�ísp�vek, p�ísp�vek na bydlení a v sou�asnosti již nevyplácený p�ísp�vek na do-

pravu.  

Druhému sm�ru odpovídají dávky univerzální. Jedná se o rodi�ovský p�ísp�vek, porodné a 

dávky p�stounské pé�e. U této skupiny dávek se netestuje p�íjem, jsou tedy poskytovány 

za spln�ní podmínek nároku na tyto dávky, každému. Mimo oba sm�ry stojí poh�ebného, 

které je stanoveno pevnou �ástkou ve výši 5 000 K�.11   

                                                 

 

10 DLOUHÝ, Ji�í. Co ukázala analýza adresnosti systému sociálních dávek. Sociální politika. 1996, ro�. 22, 

�. 11. s. 9-11. ISSN 0049-0961 

11 KREBS, V., PR�ŠA, L. Státní sociální podpora. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0065-4. s. 16-
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Takto vytvo�eným systémem je možné velmi snadno m�nit výši jednotlivých dávek a to 

pouhou valorizací �ástek životního minima. Rovn�ž lze pom�rn� jednoduše zm�nit po�et 

p�íjemc� dávek, a to zm�nou násobku �ástky životního minima p�i nároku. T�mito nená-

ro�nými zm�nami lze dost výrazn� zvýšit nebo snížit výdaje státního rozpo�tu na SSP. 

A�koli jsou dávky SSP ur�eny p�edevším rodinám s d�tmi, �eší i n�které sociální situace 

týkající se všech ob�an�. Zavedením tohoto systému stát vyjád�il zájem podílet se na ná-

kladech souvisejících s narozením dít�te a pé�í o toto dít�, které nemá vlastní p�íjem, ne-

bo� tyto náklady nemohou být �asto kryty p�íjmem rodi�� ani z úspor. Z výše uvedeného 

vyplývá, že životní úrove	 rodin s d�tmi, resp. osob v nich žijících, je z tohoto d�vodu 

nižší než životní úrove	 osob, které d�ti nevyživují. Rovn�ž náklady na bydlení, a to nejen 

u rodin s d�tmi, znateln� ovliv	ují hmotné podmínky života rodiny, proto je v systému 

SSP obsažena dávka, která pomáhá krýt náklady na tuto pot�ebu. Další specifickou situací, 

která stále více získává na d�ležitosti, je podpora náhradní rodinné pé�e. 

To, že vyplácení dávek stát financuje ze státního rozpo�tu a provád�ní systému organizuje 

prost�ednictvím obecných orgán� státní správy, charakterizuje SSP z hlediska postavení 

státu jako všeobecné povinné státní zabezpe�ení. 

Stát zavedením tohoto nového systému získal nástroj na ú�innou podporu sociálních situa-

cí, u nichž má zájem podílet se na jejich �ešení formou obligatorních dávek.  

1.3 Právní úprava státní sociální podpory 

1.3.1 Zákon �. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo�e  

Hlavním pramenem, který poskytuje komplexní úpravu SSP je zákon �. 117/1995 Sb., o 

státní sociální podpo�e, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon o SSP). Za dobu své 

více než dvanáctileté existence se nevyhnul �etným zm�nám a dopln�ním.  

Zákon �. 137/1996 Sb., který nabyl ú�innosti dne 1. 7. 1996 byl první novelou, obsahoval 

pouze drobné zm�ny týkající se vymezení nezaopat�enosti dít�te a posuzování nároku na 

p�ísp�vek na dopravu. Zákon �. 132/1997 Sb., který nabyl ú�innosti dne 1. 7. 1997, rušil 

zú�tování sociálního p�íplatku a p�ísp�vku na bydlení. Novelu nejrozsáhlejší p�edstavoval 

zákon �. 242/1997 Sb., kterým došlo k zásadn�jším zm�nám dosavadní právní úpravy. 

V návaznosti na poznatky z praxe bylo t�eba up�esnit n�která ustanovení a v neposlední 

�ad� také zjednodušit právní úpravu jak z hlediska osob uplat	ujících nárok na n�kterou 
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z dávek, tak i z hlediska ú�ad� poskytujících dávky. Uvedeným zákonem byl v souvislosti 

se zavedením n�kterých úsporných opat�ení do�asn� (na období od 1. 10. 1997 do 31. 12. 

1998) omezen okruh rodin, jimž byl vyplácen p�ídavek na dít�, snížením hranice p�íjmu 

rozhodného pro nárok na tuto dávku, a to z dosavadního 3,0násobku na 2,2násobek život-

ního minima rodiny, a sou�asn� došlo u v�tšiny oprávn�ných také ke snížení této dávky. 

Další úpravou byl zákon �. 91/1998 Sb., kterým byl zvýšen koeficient p�ísp�vku na bydle-

ní z 1,40 na 1,60 a v návaznosti na novelu zákona o rodin� dopln�n do p�íslušného ustano-

vení poru�ník. Zákon �. 158/1998 Sb., zvýšil koeficienty u p�stounských dávek. Následu-

jící novela, zákon �. 360/1999 Sb., byla p�ijata v návaznosti na zákon �. 359/1999 Sb., o 

sociáln�-právní ochran� d�tí.12  

Zákonem �. 118/2000 Sb., o ochran� zam�stnanc� p�i platební neschopnosti zam�stnavate-

le a o zm�n� n�kterých zákon�, byl zm�n�n pouze § 5 odst. 2 (stanovuje okruh zapo�ita-

telných p�íjm� pro ú�ely dávek) zákona o SSP, kde úprava spo�ívala v dopln�ní o zápo�et 

mzdových nárok� vyplacených ú�adem práce v �ástce, která nebyla zaú�tována zam�stna-

vatelem. Zákonem �. 132/2000 Sb., o zm�n� a zrušení n�kterých zákon� souvisejících se 

zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních ú�adech a zákonem o hlavním 

m�st� Praze, byly provedeny zm�ny v ustanoveních �ešících p�sobnost MPSV �R, a to 

p�enesením v�tšiny dosavadních �inností na orgány kraje. Zákonem �. 155/2000 Sb., kte-

rým se m�nil zákon �. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které 

další zákony, byly provedeny v návaznosti na zavedení rodi�ovské dovolené nezbytné 

úpravy u dávky rodi�ovský p�ísp�vek. Další úpravou byl zákon �. 492/2000 Sb., kterým 

byly provedeny zm�ny navazující na zavedení tzv. paušální dan�.  

Pom�rn� rozsáhlou novelu p�estavoval zákon �. 271/2001 Sb., který nabyl ú�innosti 1. 10. 

2001. Nejvýznamn�jšími zm�nami bylo zvýšení koeficientu pro výpo�et porodného, zvý-

šení možného p�ivýd�lku poživatele rodi�ovského p�ísp�vku a up�esn�ní, která ukládala 

                                                 

 

12 B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora. 5. vyd. Olomouc: Anag, 2000. 

ISBN 80-7363-028-8. s. 5-6 
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povinnost odpov�dnosti osobám spole�n� posuzovaným s p�íjemcem dávky. Po této novele 

bylo vyhlášeno pod �íslem 402/2001 Sb. úplné zn�ní zákona.13  

Dále byl zákon o SSP novelizován s ú�inností od 1. 1. 2003 zákonem �. 151/2002 Sb., a to 

v souvislosti s p�ijetím soudního �ádu správního. Další drobná zm�na provedená zákonem 

�. 309/2002 Sb., souvisela s p�ijetím tzv. služebního zákona a nabyla ú�innosti až k 1. 1. 

2007. Zákonem �. 320/2002 Sb., byl �ešen zejména p�echod kompetencí ze zrušených 

okresních ú�ad� na obecní ú�ady obcí s rozší�enou p�sobností s tím, že na p�echodnou do-

bu (do 31. 3. 2004) budou dávky SSP poskytovány obecními ú�ady v místech dosavadních 

okresních ú�ad�. 

V roce 2003 bylo schváleno p�t novelizací zákona o SSP. Zákon �. 125/2003 Sb., který 

nabyl ú�innosti 1. 7. 2003 zkrátil u opakujících se dávek období, za které lze p�iznat dávku 

zp�tn�, z dosavadního roku na t�i m�síce. U jednorázových dávek žádná zm�na nenastala. 

Novelizace provedená zákonem �. 362/2003 Sb., která nabyla ú�innosti 1. 1. 2005, pouze 

jinak stanovila n�které odkazy ve vý�tu zapo�itatelných p�íjm�. Obdobná úprava vstoupila 

v ú�innost k 1. 1. 2004 zákonem �. 438/2003 Sb., v návaznosti na novelizaci zákona o da-

ních z p�íjm�.  

Úprava zákonem �. 424/2003 Sb., která je sou�ástí tzv. technické novely, m�nila s ú�in-

ností od 1. 1. 2004 ustanovení týkající se ukládání, zpracování a p�edávání údaj� pot�eb-

ných pro ú�ely SSP a stanovila též podmínky p�edávání údaj� z informa�ního systému SSP 

pro ú�ely jiných subjekt�.   

Nejvýznamn�jší z p�ti novel p�ijatých v roce 2003 byla poslední z nich, a to zákon 

�. 453/2003 Sb. Hlavní zm�nou, která nabyla ú�innosti 1. 4. 2004, byl p�evod kompetencí 

ve SSP na ú�ady práce (výjimkou z�stalo území hlavního m�sta Prahy).  

Další podstatnou zm�nou, která nabyla ú�innosti již od 1. 1. 2004, bylo zrušení dosavadní-

ho omezení výd�le�né �innosti poživatel� rodi�ovského p�ísp�vku. S ú�inností od 1. 7. 

2004 došlo k novému zp�sobu stanovení minimální fiktivní výše p�íjm� osob samostatn� 

výd�le�n� �inných (50 % pr�m�rné mzdy v národním hospodá�ství) pro ú�ely posouzení 

nároku a stanovení výše dávek a dále ke zrušení p�ísp�vku na dopravu s ur�ením, že polo-

                                                 

 

13 B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora. 7. vyd. Olomouc: Anag, 2001. 

ISBN 80-7263-092-X. s. 7-8 
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vina dosavadních náklad� na tuto dávku bude uvoln�na ze státního rozpo�tu na slevy jízd-

ného žák� a student� dojížd�jících do školy. Úprava byla provedena cenovým vým�rem 

Ministerstva financí �eské republiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy �eské repub-

liky.  

Ke zm�n� v poskytování dávek došlo také dnem 1. 5. 2004  v souvislosti se vstupem �R 

do Evropské unie (dále EU). Tímto dnem za�alo mít p�ednost právo EU p�ed právem vnit-

rostátním.  

V roce 2004 byly schváleny �ty�i novely zákona o SSP. První novelou byl zákon 

�. 53/2004 Sb., který nabyl ú�innosti dnem 1. 4. 2004 a provedl úpravy v ustanoveních 

týkajících se poskytování údaj�, které jsou pot�ebné p�i provád�ní systému SSP , od Minis-

terstva vnitra �eské republiky. Dále s ú�inností od 1. 5. 2004, zákonem �. 237/2004 Sb., 

došlo ke zvýšení rodi�ovského p�ísp�vku z dosavadních 1,1násobku p�íslušné �ástky ži-

votního minima na 1,54násobek. Zákon �. 315/2004 Sb. rozší�il s ú�inností od 27. 5. 2004 

okruh osob, které mají nárok na p�stounské dávky, o osoby, u nichž probíhá �ízení o usta-

novení poru�níkem dít�te a které osobn� pe�ují o dít�, k n�muž nemají vyživovací povin-

nost. Zákon �. 436/2004 Sb. upravil ustanovení týkající se uchaze�� o zam�stnání a jejich 

hmotného zabezpe�ení s ú�inností od 1. 1. 2005. Poslední novelou v roce 2004 byl zákon 

�. 562/2004 Sb., který se týkal  vymezení r�zných typ� studia.  

K velké zm�n� v podob� zrušení vojenské základní a civilní služby došlo od 1. 1 2005. 

Zákon o SSP sice nebyl v této souvislosti novelizován, ale d�sledkem t�chto právních 

úprav je skute�nost, že od 1. 1. 2005 již nelze p�iznat zaopat�ovací p�ísp�vek, který byl 

dávkou náležející p�i výkonu vojenské základní nebo civilní služby. 

Rok 2005 p�idal dalších 5 novel. Novela, p�ijatá zákonem �. 124/2005 Sb., obsahuje právní 

úpravu, kterou se odlišn� �eší posuzování p�íjm� osob samostatn� výd�le�n� �inných vy-

konávajících tuto �innost jako vedlejší, protože použití minimálního fiktivního p�íjmu ve 

výši poloviny pr�m�rné mzdy v národním hospodá�ství se u t�chto osob neosv�d�il. Záko-

nem �. 168/2005 Sb., byla s ú�inností od 1. 6. 2005 zavedena dávka odm�na p�stouna ve 

zvláštních p�ípadech. Zákonem �. 204/2005 Sb., s ú�inností k 1. 1. 2006, se upravily pod-

mínky pro poskytování rodi�ovského p�ísp�vku. Následující novelou v podob� zákona 

�. 218/2005 Sb. s ú�inností od 1. 10. 2005 byl do zákona o SSP nov� vložen p�ísp�vek na 
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pé�i o dít� v za�ízení pro d�ti vyžadující okamžitou pomoc. Jen drobné úpravy p�inesly 

zbývající novely zve�ejn�né ve Sbírce zákon� v roce 2005.14  

Zákon �. 377/2005 Sb. p�inesl drobnou úpravu v poukazování dávek; zákon �. 381/2005 

Sb. uložil povinnost orgán�m SSP poskytovat informace Ve�ejnému ochránci práv a po-

slední novela, zákon �. 552/2005 Sb., reagovala na novelu zákona o vysokých školách tím, 

že jmenovit� ur�ila, které druhy stipendií se nezapo�ítávají do rozhodných p�íjm�. Násled-

n� byla zákonem �. 113/2006 Sb., ú�inným od 1. 4. 2006, všechna stipendia z okruhu roz-

hodných p�íjm� vy	ata. Krom� up�esn�ní stávajících ustanovení zákona a razantního zvý-

šení porodného, byl okruh dávek rozší�en o novou dávku, kterou je p�ísp�vek na školní 

pom�cky. Zárove	 došlo k rozší�ení zákona o ustanovení upravující správní delikty a p�e-

stupky, jichž se mohou dopustit fyzické a právnické osoby, které nesplní povinnost, kterou 

jim zákon o SSP ukládá. Následující novela ú�inná od 1. 6. 2006 daná zákonem 

�. 134/2006 Sb., upravovala p�stounské dávky a došlo ke zrušení p�ísp�vku ur�enému za-

�ízením pro okamžitou pomoc v SSP a transformaci této dávky v upravené podob� do zá-

kona o sociáln�-právní ochran� d�tí. Další drobná novela, provedená zákonem �. 115/2006 

Sb., ú�inná od 1. 7. 2006, souvisela s p�ijetím zákona o registrovaném partnerství a rozší�i-

la okruh spole�n� posuzovaných osob o partnera. Další z �ady je zákon �. 214/2006 Sb., 

jenž nabyl ú�innosti 1. 8. 2006, kterým se upravilo v souvislosti s novelou živnostenského 

zákona zasílání oznámení. Následující 4 novely, vyhlášené ve sbírce zákon� v roce 2006, 

nabyly ú�innosti dnem 1. 1. 2007. Zm�ny v možnosti pobírání rodi�ovského p�ísp�vku 

v souvislosti s p�ijetím zákona o sociálních službách p�inesl zákon �. 109/2006 Sb. P�ije-

tím zákona o životním a existen�ním minimu došlo k další úprav�, zákonem �. 112/2006 

Sb., a to zm�nami ve stanovení �ástek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši. Touto 

novelou byla také provedena konstruk�ní zm�na u p�ísp�vku na bydlení. Další d�ležitou 

úpravou bylo razantní zvýšení rodi�ovského p�ísp�vku a zavedení vazby jeho výše na 

pr�m�rnou mzdu. Dále došlo zákonem �. 189/2006 Sb. k drobným, spíše terminologickým 

úpravám v návaznosti na p�ijetí zákona o nemocenském pojišt�ní. Následující novela, zá-

kon �. 585/2006 Sb., zasahuje do SSP v zásad� legislativn� technickými úpravami, 

                                                 

 

14 B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora. 10.  vyd. Olomouc: Anag, 2005. 

ISBN 80-7363-288-4. s. 7-10 
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s výjimkou zm�ny v �ešení soub�hu rodi�ovského p�ísp�vku s p�ísp�vkem o pé�i. Zákon 

nabyl ú�innosti k 1. 1. 2007, s výjimkou �l. VI bod� 1, 5, 7, 10 a 12, které nabyly ú�innosti 

až k 1. 1. 2008. Rok 2007 p�inesl zákon �. 213/2007 Sb., který nabyl ú�innosti 22. 8. 2007, 

a m�nil dávku odm�na p�stouna ve zvláštních p�ípadech. Dále k 1. 1. 2008 nabyl ú�innosti 

zákon �. 269/2007 Sb., který znamenal drobnou úpravu zákona v návaznosti na zm�nu 

zákona o informa�ních systémech ve�ejné správy a zákon �. 267/2006 Sb., který je dopro-

vodným zákonem k zákonu o úrazovém pojišt�ní.15 

P�ijetím zákona �. 261/2007 o stabilizaci ve�ejných rozpo�t�, došlo od 1. 1. 2008 k zásad-

ním zm�nám dávek.  

1.3.2 Právní p�edpisy provád�jící 

Spolu se zákonem o SSP byl schválen zákon �. 118/1995 Sb.16 Tento právní p�edpis obsa-

hoval zm�ny zákon�, které bylo t�eba v návaznosti na úpravu SSP provést. V�tšinou se 

jednalo o legislativn� technické zm�ny vyplývající ze vzájemné provázanosti jednotlivých 

právních p�edpis�.   

Zákon o SSP obsahuje n�kolik zmocn�ní pro vydání právních p�edpis�.  

Na základ� zmocn�ní v § 9 odst. 2 byla p�ijata vyhláška MPSV �. 207/1995 Sb., kterou se 

stanoví stupn� zdravotního postižení a zp�sob jejich posuzování pro ú�ely dávek. Tato 

vyhláška byla s ú�innosti od 1. 3. 2008 novelizována vyhláškou �. 62/2008 Sb.  

Dále byla na základ� zmocn�ní v § 15 vydána vyhláška Ministerstva školství, mládeže a 

t�lovýchovy �. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, pop�ípad� výuka, se 

pro ú�ely SSP a d�chodového pojišt�ní považuje za studium na st�edních nebo vysokých 

školách, kterou nahradila vyhláška 322/2005 Sb. V p�íloze vyhlášky je uveden taxativní 

vý�et jednotlivých kurz�, pop�. škol. Poslední novela �. 167/2006 Sb. nabyla ú�innosti 

k 30. 4. 2006. 

Dále mezi p�edpisy navazující pat�í: 

                                                 

 

15 B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentá�em a p�íklady k 1. 5.  

2007. 11. vyd. Olomouc: Anag, 2007. ISBN 978-80-7263-402-6. s. 10 

16 118/1995 Sb, Zákon, kterým se m�ní a dopl	ují n�které zákony v souvislosti s p�ijetím zákona o státní 

sociální podpo�e 
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 • Sd�lení MPSV �. 137/2007 Sb., kterým se vyhlašuje �ástka odpovídající 50 % pr�-

m�rné m�sí�ní mzdy v národním hospodá�ství pro ú�ely životního a existen�ního minima a 

�ástka 50 % a 25 % pr�m�rné m�sí�ní mzdy v národním hospodá�ství pro ú�ely SSP, 

           • Na�ízení vlády �. 367/2007 Sb., kterým se pro ú�ely p�ísp�vku na bydlení ze SSP 

pro rok 2008 stanoví výše náklad� srovnatelných s nájemným, �ástky, které se zapo�ítávají 

za pevná paliva, a �ástky normativních náklad� na bydlení.          

1.3.3 Právní p�edpisy související 

Vedle právních p�edpis� provád�cích je t�eba zmínit i další právní p�edpisy, které mají se 

zákonem o SSP t�snou souvislost. Jedním z nejd�ležit�jších je zákon �. 110/2006  Sb., o 

životním a existen�ním minimu. Dalšími souvisejícími p�edpisy jsou zákon �NR17 

�. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, na jehož ustanovení, 

které vymezuje p�íjmy, se zákon o SSP odvolává. Tento zákon prochází velmi �asto nove-

lami, což se promítá �astými zm�nami zákona o SSP.   

Nový správní �ád, zákon �. 500/2004 Sb., který nahradil p�edešlou úpravu obsaženou 

v zákon� �. 71/1967 Sb., o správním �ízení, p�inesl do oblasti správního �ízení ve v�cech 

dávek SSP, pokud jde o podp�rná pravidla �ízení, mnoho nových prvk�, které dosavadní 

zákon neupravoval.  

Úprava postupu posuzování zdravotního stavu pro ú�ely SSP byla do 30. 6. 2006 obsažena 

v zákon� �NR �. 582/1991 Sb., o organizaci a provád�ní sociálního zabezpe�ení, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. Na základ� novelizace provedené zákonem �. 109/2006 Sb. je zdra-

votní stav pro všechny nepojistné systémy posuzován léka�i ú�adu práce. 

Po vstupu �R do EU nelze p�i sumarizaci pramen� vztahujících se k SSP zapomenout na 

Na�ízení Rady EEC 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpe�ení na osoby zam�st-

nané, samostatn� výd�le�n� �inné a jejich rodinné p�íslušníky pohybující se v rámci Spole-

�enství, Na�ízení Rady EEC je provád�jící 574/72 a Na�ízení Rady EEC 1612/68 o volném 

pohybu pracovník� v rámci Spole�enství. Tato na�ízení jsou pro orgány odpov�dné za pro-

vád�ní SSP p�ímo závazná.  

                                                 

 

17 �eské národní rady 
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1.4 Informa�ní systém státní sociální podpory  

Informa�ní systém SSP uvedlo Ministerstvo práce a sociálních v�cí �eské republiky (dále 

MPSV �R) do provozu 1. �íjna 1995. V sou�asnosti plošn� pokrývá celou �eskou republi-

ku, je provozován s p�ibližn� 3 000 uživateli a n�kolika miliony klienty na zhruba 400 mís-

tech. Po�et vyplacených dávek �iní asi 45 milion� ro�n�, p�i�emž po�et jednotlivých ope-

rací s daty je �ádov� 20 miliard ro�n� a jednotlivé centrální databáze mají objem až 50 GB. 

Správcem informa�ního systému je MPSV �R. Systém má hierarchickou t�ístup	ovou 

strukturu, kontaktní místa SSP, krajský ú�ad a MPSV �R. Prost�ednictvím pracoviš� SSP a 

jejich kontaktních míst jsou vy�izovány žádosti o dávky, provádí se jejich testování, vý-

po�ty, p�iznávání a výplata. Na centrální úrovni je provozován kontrolní registr klient�, 

databáze duplicit, kontrolní databáze vyplácených dávek, dochází zde k celostátní kontrole 

duplicit, statistickým výpo�t�m a zajišt�ní návaznosti na další orgány ve�ejné správy 

(zejména finan�ní ú�ady). V aplika�ním programu je automaticky kontrolována úplnost 

vstupních dat, vyhodnocuje se nárok na dávku a tisknou se jednotné tiskové výstupy (vý-

zvy, p�ehled vyplacených dávek, p�edvolání, oznámení o p�iznání, rozhodnutí, doru�enky). 

Údaje z tohoto informa�ního systému sd�luje MPSV �R ostatním orgán�m SSP v souvis-

losti s �ízením o dávkách, a to v rozsahu nezbytném pro provád�ní SSP. Elektronická ko-

munikace v rámci datové sít� WAN umožnila efektivní výkon jednotné agendy na území 

celé �R zejména podstatné zjednodušení zp�sobu potvrzování p�íjm� a dokládání dalších 

skute�ností, které jsou rozhodné pro p�iznání a stanovení výše dávek.  

Klienti nemusí obíhat s papírovými formulá�i další ú�ady, místo toho si odpov�dní pracov-

níci vym�	ují datové soubory a mají možnost b�hem n�kolika sekund on-line p�istoupit 

k pot�ebným evidovaným údaj�m.18 

Klient�m systému jsou také k dispozici informa�ní kiosky, kterými vybavuje MPSV �R 

pracovišt� SSP a ú�ady práce již od roku 1996. Jde o samoobslužná za�ízení, obsahující 

standardní po�íta�, tiskárnu, dotykovou obrazovku, klávesnici a u nov�jších typ� kiosk� i 

�te�ku �ipových karet. Kiosky umož	ují klient�m vyhledávat velké množství informací 

                                                 

 

18 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V�CÍ �R. Státní sociální podpora. 1. vyd. Praha: MPSV, 

2005. ISBN 80-86878-28-7. s.11-12 
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bez nutnosti osobního kontaktu s dávkovými specialisty. V sou�asné dob� je v systémech 

SSP a služeb zam�stnanosti k dispozici kolem  400 informa�ních kiosk�.  

Od prosince 2004 funguje Integrovaný informa�ní portál MPSV  (http://portal.mpsv.cz).  

MPSV �R jako první z úst�edních orgán� ve�ejné správy zve�ejnilo na své webové adrese 

www.mpsv.cz elektronické formulá�e pro SSP. Je možné si formulá�e jen vytisknout a 

ru�n� vyplnit nebo �áste�n� vyplnit a vytisknout a nebo v rámci úplné elektronické komu-

nikace formulá�e podat p�ímo, podepsané elektronicky pomocí zaru�eného elektronického 

podpisu, vydaného akreditovaným poskytovatelem certifika�ních služeb. Výhodou �ešení 

pro žadatele je skute�nost, že p�i jakékoli elektronické komunikaci se systémem SSP je 

vždy identifikován p�id�leným bezvýznamovým elektronickým identifikátorem a není nut-

ná jeho fyzická návšt�va na ú�adu. Na všech pracovištích SSP po celé republice je systém 

nastaven na p�ijetí a ov��ení elektronicky podané žádosti a automatické p�enesení dat 

z formulá�e do aplika�ního programového vybavení systému SSP. P�ímé p�evzetí dat 

umož	uje eliminovat p�ípadné chyby vzniklé ru�ní manipulací.  

MPSV �R uvedlo prost�ednictvím zelených linek do provozu hlasový informa�ní systém. 

Náklady na provoz tohoto systému hradí MPSV �R. Hlasový informa�ní systém je možno 

ovládat hlasem v �eském jazyce a nebo pomocí tónové volby telefonních p�ístroj�. Ob�a-

n�m z celé �R jsou po celých 24 hodin denn� zdarma podávány informace o dávkách 

SSP.19 

                                                 

 

19 Hlasový informa�ní systém MPSV. Integrovaný portál MPSV. [online]. 2007  [cit. 2008-17-03] dostupný 

z WWW: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/his>. 
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2 CHARAKTERIZUJTE DRUHY DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ 

PODPORY 

2.1 Vymezení základních pojm	  

Zákon o SSP upravuje podmínky nároku  na dávky, jejich výši a výplatu, organizaci a �í-

zení. Pro snadn�jší pochopení systému SSP je nutné se zam��it na vysv�tlení základních 

pojm�. 

2.1.1 P�íjem a rozhodné období   

Okruh zapo�itatelných p�íjm� pro stanovení rozhodného p�íjmu pro nárok na dávky SSP je 

taxativn� vymezen v § 5 zákona o SSP, což znamená, že jiné než uvedené p�íjmy nelze do 

rozhodného p�íjmu zahrnout. Tento vý�et slouží k napln�ní zásady adresnosti dávek po-

skytovaných v závislosti na p�íjmu rodiny. Zákon o SSP vychází p�i stanovení okruhu p�í-

jm� bu
 ze zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjmu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, nebo 

je výslovn� uvádí. Vymezení okruhu p�íjm� se postupn� m�nilo v souvislosti se zm�nou 

uvedených p�edpis�. Systém pracuje s tzv. �istým p�íjmem, což je p�íjem po ode�tu nákla-

d� na získání a udržení p�íjmu, po ode�tení p�ísp�vk� na sociální pojišt�ní, p�ísp�vku na 

státní politiku zam�stnanosti, zdravotní pojišt�ní a dan� z p�íjmu. Zákon o SSP zná i tzv. 

fiktivní �ástku pro výpo�et p�íjmu osob samostatn� výd�le�n� �inných, kte�í nevykazovali 

v p�edchozích posuzovaných obdobích p�íjem nebo nedosahovali svým p�íjmem �ástku 

stanovenou fiktivním výpo�tem. Dle zákona �. 155/1995 Sb., o d�chodovém pojišt�ní, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�, se v uvedených p�ípadech u osob, které vykonávali �innost jako 

hlavní, za p�íjem považuje �ástka odpovídající 50 % pr�m�rné m�sí�ní mzdy v národním 

hospodá�ství za p�edchozí kalendá�ní rok a u osob, které vykonávali �innost jako vedlejší 

(d�chodci, studenti, osoby pobírající rodi�ovský p�ísp�vek), �ástka odpovídající 25 % 

pr�m�rné m�sí�ní mzdy v národním hospodá�ství za p�edchozí kalendá�ní rok.20  

                                                 

 

20 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V�CÍ �R. Státní sociální podpora. 1. vyd. Praha: MPSV, 

2005. ISBN 80-86878-28-7. s. 13 
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Rozhodný p�íjem se zjiš�uje v rozhodném období, které je rozdíln� stanoveno pro p�ídavek 

na dít�, kdy je rozhodným obdobím kalendá�ní rok, a pro p�ísp�vek na bydlení a sociální 

p�íplatek, kdy je rozhodným obdobím kalendá�ní �tvrtletí.21  

Od 1. 1. 2008 se do p�íjmu nov� nezapo�ítává výživné, které v rozhodném období platila 

osoba dít�ti, se kterým je pro ú�ely stanovení rozhodného p�íjmu osobou spole�n� posuzo-

vanou. 

2.1.2 Oprávn�ná osoba, žadatel a okruh spole�n� posuzovaných osob 

Oprávn�nou osobou je vždy fyzická osoba, které náleží dávka SSP. U každé z dávek je 

stanoveno, kdo má na tuto dávku nárok, tudíž, kdo je oprávn�nou osobou. Sama oprávn�ná 

osoba nemusí být totožná s p�íjemcem dávky, což je typické u nezletilých oprávn�ných 

osob, kdy p�íjemcem dávky je zpravidla jejich zákonný zástupce �i ústav, ve kterém pobý-

vají. Dávka však musí být využita ve prosp�ch oprávn�né osoby. Zákon také stanoví pro 

vznik nároku na dávky obecnou podmínku hlášení trvalého pobytu na území �R. Spln�ní 

této podmínky pak specificky upravuje pro cizince, kte�í nejsou v �R hlášeni k trvalému 

pobytu, a to ješt� s další výjimkou pro žadatele o azyl ubytovaného v pobytovém st�edisku 

Ministerstva vnitra, a pro ob�any stát� EU. Podmínka trvalého pobytu se nezkoumá u ne-

zletilých d�tí sv��ených na území �R do pé�e nahrazující pé�i rodi�� nebo do ústavní pé-

�e. V od�vodn�ných p�ípadech m�že být podmínka trvalého pobytu prominuta.22 

Dávky SSP mohou být p�iznány jen na základ� platné písemné žádosti a za spln�ní všech 

podmínek stanovených zákonem. Žadatelem o dávky je sama oprávn�ná osoba, v p�ípad� 

nezletilé osoby její zákonný zástupce nebo opatrovník. Jde-li o porodné nebo rodi�ovský 

p�ísp�vek, má právo jednat v �ízení o tuto dávku i nezletilý rodi� starší 16 let a tato dávka 

mu m�že být i vyplácena. 

                                                 

 

21 B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentá�em a p�íklady k 1. 5. 

2007. 11. vyd. Olomouc: Anag, 2007. ISBN 978-80-7263-402-6. s. 44 

22 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V�CÍ �R. Státní sociální podpora. 1. vyd. Praha: MPSV, 

2005. ISBN 80-86878-28-7. s. 13-14 
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Za rodinu zákon o SSP považuje oprávn�nou osobu a spole�n� s ní posuzované osoby, 

kterými dle zákona jsou:  

  • nezaopat�ené d�ti, 

  • nezaopat�ené d�ti a jejich rodi�e, p�i�emž za rodi�e se považují i osoby, jimž byly 

nezaopat�ené d�ti sv��eny do pé�e nahrazující pé�i rodi�� na základ� rozhodnutí p�ísluš-

ného orgánu, dále manžel, partner, druh nebo družka rodi�e nebo uvedené osoby a vdovec 

nebo vdova po rodi�i nebo uvedené osob�, 

  • manželé, partne�i nebo druh a družka, 

  • nezaopat�ené d�ti, jejich rodi�e, pokud jsou nezaopat�enými d�tmi a jsou osam�lí, 

a rodi�e t�chto rodi��, pokud s oprávn�nou osobou trvale žijí a spole�n� uhrazují náklady 

na své pot�eby, 

  • pro ú�ely p�ísp�vku na bydlení se za spole�n� posuzované osoby považují i další 

osoby hlášené v témže byt� k trvalému pobytu.23 

Není-li t�chto osob, považuje se za rodinu pouze oprávn�ná osoba, protože v �ad� p�ípad� 

žije sama. Vždy se samo považuje za rodinu nezaopat�ené dít� v plném p�ímém zaopat�ení 

za�ízení pro pé�i o d�ti nebo mládež, které se nezapo�ítává ani do okruhu spole�n� posu-

zovaných osob pro ú�ely p�ísp�vku na bydlení. Zákon obsahuje speciální úpravu pro p�í-

pady, kdy se n�která ze spole�n� posuzovaných osob nachází ve vazb� nebo ve výkonu 

trestu odn�tí svobody.  

2.1.3 Nezaopat�enost, nep�íznivý zdravotní stav 

Za nezaopat�ené dít� se vždy pro pot�eby zákona o SSP považuje dít� plnící povinnou 

školní docházku a dále dít�, které se soustavn� p�ipravuje na budoucí povolání nebo se na 

budoucí povolání nem�že p�ipravovat nebo vykonávat výd�le�nou �innost pro nemoc �i 

úraz anebo je z d�vodu dlouhodob� nep�íznivého zdravotního stavu neschopno vykonávat 

výd�le�nou �innost, nejdéle však do 26 let. 

Za soustavnou p�ípravu dít�te na budoucí povolání je považováno studium na st�edních a 

vysokých školách v �R nebo v cizin�, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mlá-

                                                 

 

23 Zákon �. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo�e 
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deže a t�lovýchovy je postaveno na rove	 studia na �eských st�edních nebo vysokých ško-

lách a praktická a teoretická p�íprava pro zam�stnání nebo jinou výd�le�nou �innost pro 

osoby se zdravotním postižením provád�ná podle p�edpis� o zam�stnanosti. 

Dít� požívající plného invalidního d�chodu, se nepovažuje pro ú�ely dávek SSP za nezao-

pat�ené dít�. Po skon�ení povinné školní docházky do 18 let je považováno za nezaopat�e-

né rovn�ž dít�, které je vedeno v evidenci ú�adu práce jako uchaze� o zam�stnání a nemá 

nárok na podporu v nezam�stnanosti nebo podporu p�i rekvalifikaci.  

S nezaopat�eností dít�te souvisí pojem nep�íznivý zdravotní stav, který podle poznatk� 

léka�ské v�dy má trvat déle než jeden rok. Dlouhodob� nep�íznivý zdravotní stav zvyšuje 

životní náklady rodiny. Z této skute�nosti se vycházelo p�i konstrukci nárok� na n�které 

dávky a jejich výši. Pro oblast SSP byla vytvo�ena t�ístup	ová klasifikace zdravotního 

postižení. Od 20 % do 49 % se považuje nezaopat�ené dít� za dlouhodob� nemocné, od 50 

% do 79 % za dlouhodob� zdravotn� postižené a od 80 % do 100 % za dlouhodob� t�žce 

zdravotn� postižené.24 

2.2 Životní minimum  

Systém SSP navazuje na životní minimum stanovené zákonem �. 110/2006 Sb. o životním 

a existen�ním minimu. Vztah k životnímu minimu se promítá v n�kterých p�ípadech do 

podmínek nároku na dávky SSP a dále také do výše n�kterých dávek, pokud se odvozují 

od �ástek životního minima vynásobených ur�itým koeficientem. Do 31. 12. 2006 vychá-

zely �ástky životního minima ze zákona �. 463/1991 Sb. o životním minimu ve zn�ní poz-

d�jších p�edpis�, a výše �ástek byla upravována na�ízením vlády podle skute�ného r�stu 

náklad� na výživu a ostatní základní osobní pot�eby a náklad� na domácnost vyjád�eného 

r�stem p�íslušných index� spot�ebitelských cen za domácnosti ve stanoveném období. To-

to životní minimum bylo konstruováno dvousložkov�.  

 

 

                                                 

 

24 B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentá�em a p�íklady k 1. 5. 

2007. 11. vyd. Olomouc: Anag, 2007. ISBN 978-80-7263-402-6. s. 55-56 
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Tab. 1. Vývoj �ástek životního minima ( zdroj: Ministerstvo financí �R) 

ú�in-
nost 
od 

XI.91 III.93 II.94 I.95 I.95 X.96 VII.97 IV.98 IV.00 X.01 I.05 I.06 

�ástka k zajišt�ní výživy a ostatních základních osobních pot�eb 

Dít� 
do 6 
let 

900 1020 1120 1230 1320 1410 1480 1560 1600 1690 1720 1750 

od 6 
do 10 

let 
1000 1130 1240 1360 1460 1560 1640 1730 1780 1890 1920 1950 

od 10 
do 15 

let 
1200 1360 1500 1620 1730 1850 1940 2050 2110 2230 2270 2310 

od 15 
do 26 

let  
1300 1470 1620 1780 1900 2030 2130 2250 2310 2450 2490 2530 

Ostat-
ní 

ob�a-
né 

1200 1360 1500 1680 1800 1920 2020 2130 2190 2320 2360 2400 

�ástka k zajišt�ní nezbytných náklad� na domácnost 

1 
osoba 500 600 660 760 860 970 1020 1300 1580 1780 1940 2020 

2 
osoby 650 780 860 1000 1130 1270 1330 1700 2060 2320 2530 2630 

3 nebo 
4 

osoby 
800 960 1060 1240 1400 1570 1650 2110 2560 2800 3140 3260 

5 a 
více 
osob 

950 1140 1260 1400 1580 1770 1860 2370 2870 3230 3520 3660 

 

Podle nové právní úpravy od 1. 1. 2007 zákon rozlišuje životní a existen�ní minimum. 

Úprava zm�nila výši životního minima, spole�n� posuzované skupiny osob a z výpo�tu  

byla vyjmuta složka nezbytných náklad� na domácnost. Touto zm�nou dostala úpln� no-

vou podobu dávka p�ísp�vek na bydlení. Životní minimum fyzické osoby je stanoveno 

jako minimální hranice pen�žních p�íjm� ur�ená k zajišt�ní výživy a ostatních základních 

osobních pot�eb. Jde-li o ur�ení životního minima spole�n� posuzovaných osob jsou �ástky 

životního minima odstup	ovány podle po�adí osob, které se stanoví tak, že se nejd�íve po-

suzují osoby, které nejsou nezaopat�enými d�tmi, a poté osoby, které jsou nezaopat�enými 

d�tmi. Po�adí v každé z t�chto skupin se stanoví podle v�ku od nejstarší po nejmladší oso-
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bu. V�kem osoby rozhodným pro stanovení �ástek životního minima je v�k, kterého osoba 

dosáhne v kalendá�ním m�síci, za který je životní minimum zjiš�ováno.25 

Jak životní, tak existen�ní minimum bývají zvyšovány na�ízením vlády a to vždy od 1. 

ledna podle vývoje spot�ebitelských cen. Jestliže nár�st náklad� na zajišt�ní výživy a ji-

ných osobních pot�eb p�esáhne v daném období 5 %, dojde k navýšení životního i exis-

ten�ního minima a to tak, aby z�stala zachována jejich reálná úrove	. Jelikož ohlášená 

inflace dosahuje jen 4 %, z�staly �ástky životního a existen�ního minima stanovené od 1. 

1. 2007 v platnosti i od 1. 1. 2008.  

Tab. 2. Životní a existen�ní minimum ( zdroj: Ministerstvo financí �R) 

 2007 2008 

jednotlivec 3126 3126 

první dosp�lá osoba 2880 2880 

druhá a další dosp�lá osoba 2600 2600 

nezaopat�ené dít� do 6 let 1600 1600 

nezaopat�ené dít� od 6 - 15 let 1960 1960 

Životní minimum 

nezaopat�ené dít� od 15 - 26 let 2250 2250 

Existen�ní minimum osoba 2020 2020 

 

2.3 Dávky státní sociální podpory  

Dávky rozd�lujeme do následujících skupin: 

  • dávky testované, poskytované v závislosti na výši p�íjmu 

         a.  P�ídavek na dít� 

         b.  Sociální p�íplatek 

                                                 

 

25 KOCIANOVÁ, Jitka. Životní a existen�ní minimum, pomoc v hmotné nouzi od 1. 1. 2007. Servis. [onli-

ne]. 2007  [cit. 2008-12-03] dostupný z WWW:  < 

http://rsu07.php5.cz/view.php?cisloclanku=2007031207>. 
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         c.  P�ísp�vek na bydlení 

 

  • ostatní dávky–netestované 

         a.  Rodi�ovský p�ísp�vek  

                 b.  Dávky p�stounské pé�e 

         c.  Porodné 

         d.  Poh�ebné 

 

  • dávky horizontální–výše �ástky vyplácené dávky je dlouhodob� stejná 

                  a.  P�ídavek na dít� 

          b.  Rodi�ovský p�ísp�vek 

          c.  Dávky p�stounské pé�e 

          d.  Porodné 

          e.  Poh�ebné 

 

  • dávky horizontální–výše �ástky vyplácené dávky je krátkodobá a r�zná  

         a.  Sociální p�íplatek 

           b. P�ísp�vek na bydlení 

2.3.1 P�ídavek na dít�  

P�ídavek na dít� je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s d�tmi, která 

pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopat�ených d�tí.  

Nárok na dávku má nezaopat�ené dít�, maximáln� do 26 let, za spln�ní podmínek rozhod-

ného p�íjmu v rodin� do výše 2,4násobku životního minima.26  

Jedná se o tzv. ro�ní dávku s prekluzívní dobou t�i m�síce. Nárok se uplat	uje vždy od 

1. 10. daného roku a platnost je do 30. 9. následujícího roku,  kdy se k žádosti dokládá p�í-

jem za p�edcházející zda	ovací období. Pro období od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 se posu-

zuje p�íjem za kalendá�ní rok 2005 a pro období od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008 p�íjem za 

kalendá�ní rok 2006.  

                                                 

 

26 Zákon �. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo�e 
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Zvláštností této dávky je to, že pokud je oprávn�nou osobou nezletilé nezaopat�ené dít�, 

žadatelem je bu
 jeden z rodi�� nebo osoba, mající dít� v p�ímém zaopat�ení. Tato odliš-

nost od ostatních dávek se však m�ní v moment�, kdy dít� dovrší zletilosti. Poté se nezao-

pat�ené zletilé dít� stane nejen oprávn�nou osobou, ale i žadatelem. 

Z toho vyplývá, že dávka se vyplácí nezaopat�enému zletilému dít�ti nebo osob�, která má 

nezaopat�ené nezletilé dít� v p�ímém zaopat�ení a to do konce kalendá�ního m�síce, 

v n�mž nezaopat�ené dít� dovrší zletilosti. V p�ípad�, že je dít� umíst�no v plném p�ímé 

zaopat�ení ústavu pro d�ti nebo mládež, je výplata dávky zasílána na ú�et ústavu. Žádost 

podává rodi�. Pokud tak neu�iní do dvou m�síc� ode dne, kdy mu byla zaslána písemná 

výzva ú�adem SSP, aby o dávku pro nezletilé dít� požádal, žádost podává ústav.27 

2.3.2 Sociální p�íplatek  

Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými p�íjmy krýt náklady, spojené se zabezpe-

�ováním pot�eb jejich d�tí. Tato dávka je nejvíce vyplácena do rodin s p�íjmy minimálními 

nebo žádnými, rodin, ve kterých jsou osoby s nep�íznivým zdravotním stavem a v nemalé 

mí�e i do rodin s v�tším po�tem nezaopat�ených d�tí.  

Nárok na tuto dávku má rodi�, který pe�uje alespo	 o jedno nezaopat�ené dít�, pokud roz-

hodný p�íjem v rodin� nep�evyšuje 2,0násobek životního minima rodiny. 

Výslovn� se vylu�uje nárok na dávku pro d�ti sv��ené do pé�e p�edp�stounské �i p�stoun-

ské nebo do pé�e poru�níka. D�vodem je skute�nost, že t�mto d�tem náleží vedle p�ídavku 

na dít� p�ísp�vek na úhradu pot�eb dít�te. Dále jsou vylou�eny d�ti, které mají nárok na  

p�ísp�vek na úhradu pot�eb dít�te a d�ti v plném p�ímém zaopat�ení ústavu pro pé�i o d�ti 

nebo mládež.28  

O tuto dávku se žádá každé �tvrtletí, tzn. od 1. 1. do 31. 3., od 1. 4. do 30. 6., od 1. 7. do 

30. 9. a od 1. 10. do 31. 12., a je možné si žádat po celou dobu �tvrtletního období. Preklu-

zívní doba je t�ím�sí�ní. Pro výpo�et dávky se posuzuje p�íjem za p�edchozí kalendá�ní 

                                                 

 

27 Zákon �. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo�e 

28 B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentá�em a p�íklady k 1. 5. 

2007. 11. vyd. Olomouc: Anag, 2007. ISBN 978-80-7263-402-6. s. 87-88 
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�tvrtletí. Tím, že nárok a výše dávky se odvíjí od p�íjmu rodiny v p�edchozím �tvrtletí, 

dokáže pružn� reagovat na momentální finan�ní situaci rodiny. 

Vzorec pro výpo�et dávky:  

                               ŽMD x P 

SP = ŽMD  -  ----------------------  

                               ŽM x 2,0 

SP……..výše sociálního p�ísp�vku 

ŽMD.…�ástka životního minima dít�te (d�tí) 

P……....p�íjem rodiny v rozhodném období (jestliže je p�íjem nižší než je životní mini-

mum, uvede se �ástka životního minima rodiny) 

ŽM……životní minimum p�íslušné rodiny 

Do výše sociálního p�íplatku se promítají r�zné sociální situace. K jednotlivým situacím 

rozhodným pro stanovení výše sociálního p�íplatku se vždy p�i�azuje ur�itý koeficient, 

který zvyšuje sociální p�íplatek.  

Na stran� dít�te se m�že jednat o n�který ze stup	� zdravotního postižení. V tomto p�ípad� 

�ástku životního minima nezaopat�eného dít�te násobíme: 

 

  • koeficientem 3,00, pokud jde o dít� dlouhodob� t�žce zdravotn� postižené (stupe	 

zdravotního postižení od 80 % do 100 %), 

  • koeficientem 2,67, pokud jde o dít� dlouhodob� zdravotn� postižené (stupe	 zdra-

votního postižení od 50 % do 79 %), 

  • koeficientem 1,34, pokud jde o dít� dlouhodob� nemocné (stupe	 zdravotního po-

stižení od 20 % do 49 %).29 

Uvedené koeficienty se nezohlední, jde-li o nezaopat�ené dít�, které je poživatelem �áste�-

ného invalidního d�chodu. 
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Další skute�nost ovliv	ující výši sociálního p�íplatku je víced�tný porod. Narodí-li se sou-

�asn� dv� a více d�tí �ástku životního minima násobíme koeficientem 1,22 a to až do do-

sažení t�í let jejich v�ku. 

Jak již bylo výše uvedeno, je tato dávka zam��ena na rodiny sociáln� slabé. Tento problém 

se dotýká také rodin, kdy rodi�e jsou zdravotním stavem handicapováni a nemají možnost 

si svou finan�ní situaci vlastním p�i�in�ním vylepšit. Zákon pamatuje i na tyto ob�any a 

rozlišuje celkem t�i možnosti pro úpravu dávky s násobky životního minima stanoveným 

pevn� koeficientem: 

   • koeficientem 1,35, pokud jsou oba rodi�e dlouhodob� t�žce zdravotn� postižení,  

    • koeficientem 1,05, pokud je jeden z rodi�� dlouhodob� t�žce zdravotn� postižen, 

   • koeficientem 1,30, pokud osam�lý rodi� je dlouhodob� t�žce zdravotn� postiže-

ný.  

 

Další skute�ností na stran� rodi�e je osam�lost. Za osam�lého se považuje rodi� ovdov�lý, 

rozvedený nebo svobodný, který nežije s druhem. V tomto p�ípad� se �ástka životního mi-

nima nezaopat�eného dít�te násobí koeficientem 1,17.30 

Dokazování osam�losti je možné nap�íklad rodným listem, rozsudkem o rozvodu nebo je 

možné požádat ú�ad SSP o neposuzování k osob� spole�n� posuzované (podáním žádosti o 

neposuzování, m�že p�íslušný ú�ad žadateli vyhov�t, jestliže prokazateln� doloží, že po 

dobu t�í m�síc� se spole�n� posuzovanou osobou nežije). Stejn� je tomu i u p�ídavku na 

dít�. 

A poslední zvýhodn�ní je ur�eno pro dít�, které studuje na st�ední škole v denní form� 

studia nebo na vysoké škole v prezen�ní form� studia ve studijním programu poskytujícím 

vysokoškolské vzd�lání, a to koeficientem 1,20. 

2.3.3 P�ísp�vek na bydlení  

Tato dávka byla zavedena do systému SSP s ohledem na rostoucí náklady na bydlení, ru-

šení slev a dotací v této oblasti. Ú�elem p�ísp�vku na bydlení je p�isp�t nejen rodinám 

s nezaopat�enými d�tmi, ale i rodin� bezd�tné nebo jednotlivci na náklady spojené 
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s bydlením. Oprávn�nou osobou je vlastník nebo nájemce bytu, který je v byt� hlášen 

k trvalému pobytu a spl	uje stanovené podmínky nároku. Za nájemce bytu se považuje 

také nájemce obytné místnosti v za�ízeních ur�ených k trvalému bydlení podle zvláštního 

právního p�edpisu. Zatímco v dávkách p�ídavek na dít� a sociální p�íplatek tvo�í okruh 

spole�n� posuzovaných osob nezaopat�ené d�ti, u tohoto p�ísp�vku to není podmínkou. 

Okruh spole�n� posuzovaných osob zde m�že tvo�it více zaopat�ených i nezaopat�ených 

osob, hlášených v témže byt� k trvalému pobytu, a to bez ohledu na to, zda spolu trvale žijí 

a spole�n� uhrazují náklady na své pot�eby, �i nikoliv. Do okruhu spole�n� posuzovaných 

osob se nezapo�ítává nezaopat�ené dít� v plném p�ímém zaopat�ení ústavu pro pé�i o d�ti a 

mládež.31  

M�že nastat p�ípad, kdy si žadatel nep�eje, aby se n�která osoba uvedená v žádosti zahrno-

vala do okruhu spole�n� posuzovaných osob. V tomto p�ípad� si m�že podat žádost o ne-

p�ihlížení a doložit k ní d�v�ryhodné d�kazní materiály, na jejichž základech se bude po-

suzovat, zda bude žádosti o nep�ihlížení vyhov�no �i ne. Aby bylo této žádosti vyhov�no, 

musí žadatel prokazateln� doložit, že uvedená osoba po dobu t�í m�síc� byt neužívá. 

Na p�ísp�vek na bydlení m�li podle legislativy roku 2006 nárok osoby, jejichž p�íjem ne-

p�esahoval 1,6násobek životního minima domácnosti. Vypo�ítal se pak podle výše p�íjmu 

domácnosti a m�sí�ní �ástky k zajišt�ní spole�ných pot�eb domácnosti. Protože tato �ástka 

byla od 1. 1. 2007 se zm�nou zp�sobu výpo�tu i výše životního minima zrušena, je zcela 

logické, že se zm�nil i zp�sob výpo�tu této adresné dávky. Zm�na výpo�tu navíc reaguje 

na r�zn� vysoké náklady na bydlení v r�zných lokalitách a na zrychlenou deregulaci ná-

jemného. Nov� koncipovaná dávka vychází ze zásady, že jednotlivec �i rodina m�že za 

bydlení vynaložit jen ur�itou �ást svých p�íjm�.          

Nárok na p�ísp�vek na bydlení vzniká pokud 30 % (v Praze 35 %) p�íjm� rodiny nesta�í 

k pokrytí náklad� na bydlení a zárove	 t�chto 30 % (v Praze 35 %) p�íjm� rodiny je nižší 

než p�íslušné normativní náklady stanovené zákonem. Oproti dosavadní úprav� závisí výše 

dávky na skute�ných nákladech, které však mají stanovené ur�ité limity. 

                                                 

 

31 B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentá�em a p�íklady k 1. 5. 

2007. 11. vyd. Olomouc: Anag, 2007. ISBN 978-80-7263-402-6. s. 96-98 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 39 

 

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako pr�m�rné náklady na bydlení podle 

po�tu �len� v domácnosti a velikosti obce a jsou propo�ítány na p�im��ené velikosti byt� 

pro daný po�et osob v nich trvale bydlících. Zahrnují pro nájemní byty �ástky nájemného 

v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastník� obdobné nákla-

dy, které vycházejí z propo�t� tzv. imputovaného nájemného. Do normativních náklad� 

jsou zahrnuty také služby a ceny energií propo�ítané podle pr�m�rné spot�eby na po�et 

osob v domácnosti.32 

Tab. 3. Normativní náklady ( zdroj: MPSV �R) 

Normativní náklady bydlení v nájemních bytech 

Po�et obyvatel obce  Po�et 
osob  
v rodin�  

Praha       
   

nad 100 000 obyva-
tel  

50 000 – 99 999 oby-
vatel  

10 000 – 49 999 oby-
vatel  

do 9 999 
obyvatel  

1  3 339 K�  2 893 K�  2 659 K�  2 518 K�  2 460 K�  

2  4 926 K�  4 233 K�  3 913 K�  3 721 K�  3 640 K�  

3  6 764 K�  5 858 K�  5 440 K�  5 188 K�  5 083 K�  

4 a více  8 545 K�  7 453 K�  6 948 K�  6 644 K�  6 517 K�  

Normativní náklady bydlení v bytech v družstevním a osobním vlastnictví 

Po�et obyvatel obce  Po�et 
osob  
v rodin�  

Praha       
   

nad 100 000 obyva-
tel  

50 000 – 99 999 oby-
vatel  

10 000 – 49 999 oby-
vatel  

do 9 999 
obyvatel  

1  2 236 K�  2 236 K�  2 236 K�  2 236 K�  2 236 K�  

2  3 362 K�  3 362 K�  3 362 K�  3 362 K�  3 362 K�  

3  4 730 K�  4 730 K�  4 730 K�  4 730 K�  4 730 K�  

4 a více  5 978 K�  5 978 K�  5 978 K�  5 978 K�  5 978 K� 

 

Výše p�ísp�vku na bydlení je rovna rozdílu mezi normativními náklady na bydlení a p�í-

jmem domácnosti vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35 pro Prahu. V p�ípad�, že 

p�íjem rodiny, z n�hož se vychází p�i stanovení výše p�ísp�vku na bydlení, nedosahuje 

�ástky životního minima rodiny, zapo�ítává se jako rozhodný p�íjem rodiny �ástka odpo-

vídající životnímu minimu této rodiny. Další p�ípad m�že nastat v p�ípad�, pokud jsou 
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náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, potom náleží p�ísp�vek na 

bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným p�íjmem rodiny vynásobe-

ným koeficientem 0,30, resp. 0,35 pro Prahu.33 

Náklady na bydlení u byt� užívaných na základ� nájemní smlouvy jsou skute�né náklady 

konkrétních posuzovaných osob na nájemné a náklady za pln�ní poskytovaná s užíváním 

bytu a to za podmínky, že tyto náklady nejsou sou�ástí nájemného. Pat�í sem: 

  • náklady na plyn, elekt�inu, odvoz odpadu, vodné a sto�né, centrální vytáp�ní nebo 

na pevná paliva, u kterých je p�ímo zákonem stanovena zapo�itatelná �ástka (pro 1 osobu 

475 K�, pro 2 osoby 650 K�, pro 3 osoby 850 K�, pro 4 a více osob 1 050 K�), dále popla-

tek za úklid spole�ných prostor, �išt�ní komín� apod., 

  • zálohy, doplatky, p�eplatky na službách spojených s bydlením, které byly uhra-

zeny v rozhodném kalendá�ním �tvrtletí. 

Náklady na bydlení u družstevních byt� a byt� vlastník�: 

  • srovnatelné náklady s náklady na nájemné u byt� užívaných na základ� nájemní 

smlouvy, které jsou zákonem taxativn� ur�eny (pro 1 osobu 651 K�, pro 2 osoby 890 K�, 

pro 3 osoby 1 164 K�, pro 4 a více osob 1 404 K�), 

  • náklady na plyn, elekt�inu, odvoz odpadu, vodné a sto�né, centrální vytáp�ní nebo 

na pevná paliva, u kterých je p�ímo zákonem stanovena zapo�itatelná �ástka (pro 1 osobu 

475 K�, pro 2 osoby 650 K�, pro 3 osoby 850 K�, pro 4 a více osob 1 050 K�), dále popla-

tek za úklid spole�ných prostor, �išt�ní komín� apod., 

  • zálohy, doplatky, p�eplatky na službách spojených s bydlením, které byly uhra-

zeny v rozhodném kalendá�ním �tvrtletí.  

Pro nárok na p�ísp�vek na bydlení a stanovení jeho výše se náklady na bydlení stanoví 

formou pr�m�ru za kalendá�ní �tvrtletí bezprost�edn� p�edcházející �tvrtletí, na které se 

nárok na výplatu dávky prokazuje, pop�ípad� nárok na dávku uplat	uje. 

Zákon obsahuje zmocn�ní pro vládu, aby každý rok svým na�ízením upravila pro období 

od 1. ledna do 31. prosince p�íslušného roku normativní náklady na bydlení podle nár�stu 
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nájemného, náklad� srovnatelných s nájemným a zm�n spot�ebitelských index� p�ísluš-

ných komodit. Tím se zajiš�uje, aby výše vyplacené dávky odpovídala vývoji nájemného a 

zm�n� cen služeb a energií.  

2.3.4 Rodi�ovský p�ísp�vek  

Dne 1. 1. 2008 nabyl ú�innosti zákon �. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve�ejných rozpo�t�, 

který krom� jiného nov� upravil nárok na rodi�ovský p�ísp�vek tak, aby rodi�, který pe�u-

je o malé dít�, se mohl sám rozhodnout po jakou dobu bude rodi�ovský p�ísp�vek pobírat a 

v jaké výši. Nová úprava vytvá�í podmínky pro pružn�jší skloubení pracovní dráhy s vý-

chovou malých d�tí a odpovídá moderním mezinárodním trend�m pé�e o d�ti. Všem rodi-

��m, kte�í m�li v prosinci roku 2007 na rodi�ovský p�ísp�vek nárok, tento nárok ze zákona 

zanikl a pokud cht�li p�ísp�vek pobírat i nadále, bylo t�eba si podat na p�íslušném ú�ad� 

SSP novou žádost a doložit všechny pot�ebné údaje pro výplatu rodi�ovského p�ísp�vku od 

ledna 2008. Do rodiny se poskytuje v kalendá�ním m�síci rodi�ovský p�ísp�vek jen jeden. 

Nárok na rodi�ovský p�ísp�vek se p�iznává vždy na nejmladší dít� v rodin�, a to i v p�ípa-

d� narození více d�tí, rodi�i, který po celý kalendá�ní m�síc osobn�, celodenn� a �ádn� 

pe�uje o toto dít�. Zp�sob �erpání rodi�ovského p�ísp�vku se vztahuje na všechny d�ti, 

tzn. i na d�ti narozené p�ed ú�inností tohoto zákona.34 

Zákon rozlišuje t�i výše rodi�ovského p�ísp�vku dané pevnými m�sí�ními �ástkami, a to: 

  • sníženou vým�ru ve výši 3 800 K�, 

  • základní vým�ru ve výši 7 600 K�,  

  • zvýšenou vým�ru ve výši 11 400 K�, 

a �ty�i doby �erpání rodi�ovského p�ísp�vku  

  • do 2 let v�ku dít�te,  

  • do 3 let v�ku dít�te,  

  • do 4 let v�ku dít�te,  

  • do 7 let v�ku dít�te (u  zdravotn� postižených d�tí). 
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Zákon stanovuje dva termíny pro možnost volby doby �erpání rodi�ovského p�ísp�vku. 

Jestliže rodi� neuplatní žádost o volbu �erpání p�ísp�vku do 2 nebo 3 let v�ku dít�te, náleží 

mu automaticky od kalendá�ního m�síce následujícího po m�síci, ve kterém dít� dosáhlo 

21. m�síc života, rodi�ovský p�ísp�vek ve snížené vým��e a to až do 4 let v�ku dít�te. Vol-

ba se provádí na základ� písemné žádosti oprávn�né osoby (na p�edepsaném tiskopisu) a 

podává se ú�adu SSP, který o rodi�ovském p�ísp�vku a volb� nároku rozhoduje. Touto 

volbou si rodi� zárove	 zvolí i k ní p�íslušnou výši p�ísp�vku. Volbu nároku nelze m�nit, a 

to ani rodi�em, kterým bylo dít� p�evzato do pé�e poté, kdy už byla volba nároku provede-

na a lze ji provést pouze do budoucna.35  

�erpání rodi�ovského p�ísp�vku do 2 let v�ku dít�te 

Volbu nároku na �erpání rodi�ovského p�ísp�vku do 2 let v�ku dít�te ve zvýšené vým��e je 

oprávn�n provést rodi�, kterému vznikl nárok na pen�žitou pomoc v mate�ství (dále jen 

PPM) nebo na pen�žitou pomoc z d�vodu porodu nebo p�evzetí dít�te zakládajícího nárok 

na rodi�ovský p�ísp�vek nejmén� ve výši 380 K� za kalendá�ní den. K této form� �erpání 

musí být provedena volba nároku a to do konce kalendá�ního m�síce následujícího po ka-

lendá�ním m�síci, v n�mž dít� zakládající nárok na rodi�ovský p�ísp�vek dosáhlo 22 týdn� 

života nebo 31 týdn� života, pokud se zárove	 narodily dv� nebo více d�tí. Do provedení 

volby nároku náleží rodi�ovský p�ísp�vek v základní výši 7 600 K� m�sí�n�.  

�erpání rodi�ovského p�ísp�vku do 3 let v�ku dít�te 

Tuto volbu nároku na �erpání p�ísp�vku do 3 let v�ku dít�te v základní vým��e je oprávn�n 

provést rodi�, kterému vznikl nárok na PPM nebo nemocenské dávky v souvislosti s poro-

dem dít�te. Op�t musí být provedena volba a to do konce kalendá�ního m�síce, ve kterém 

dít� dosáhlo 21. m�síc života.  

�erpání rodi�ovského p�ísp�vku do 4 let v�ku dít�te 

V tomto p�ípad� se volba nároku na �erpání dávky neprovádí. Na �erpání p�ísp�vku má 

automaticky nárok rodi�, který neprovedl volbu �erpání rodi�ovského p�ísp�vku do 2 nebo 
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do 3 let v�ku dít�te. Tento režim �erpání m�že využít rodi�, který má nárok na PPM a au-

tomaticky je do n�ho za�azen rodi�, kterému nárok na PPM nevznikl a který z tohoto d�-

vodu nem�že uplatnit možnosti volby �erpání rodi�ovského p�ísp�vku do 2 nebo do 3 let 

v�ku dít�te. Jedná se o pomalejší �erpání, tzn. v základní vým��e do 21 m�síc� v�ku dít�te 

a dále ve snížené vým��e do 4 let dít�te. 

�erpání rodi�ovského p�ísp�vku do 7 let v�ku dít�te 

U zdravotn� postižených d�tí má rodi� nárok ode dne podání žádosti o posouzení dít�te 

jako dít�te dlouhodob� zdravotn� postiženého nebo dlouhodob� t�žce zdravotn� postiže-

ného na rodi�ovský p�ísp�vek v základní vým��e do 7 let v�ku dít�te, a to bez ohledu na 

d�íve zvolenou možnost �erpání rodi�ovského p�ísp�vku (p�ed posouzením zdravotního 

stavu dít�te). 

Se zm�nou úpravy rodi�ovského p�ísp�vku nastaly situace, p�i kterých možnost volby není 

a to v p�ípadech: 

  • jestliže nejmladší dít� v rodin� dosáhlo k 31. 12. 2007 21 m�síc� v�ku a k 1. 1. 

2008 bylo mladší 3 let, náleží rodi�i, který o toto dít� pe�uje od 1. ledna 2008 rodi�ovský 

p�ísp�vek v základní vým��e do 3 let v�ku tohoto dít�te a následn� p�ísp�vek ve snížené 

vým��e do 4 let v�ku dít�te, 

  • jestliže nejmladší dít� v rodin� dosáhlo 3 let v�ku p�ed 1. 1. 2008, náleží rodi�i 

od 1. ledna 2008 rodi�ovský p�ísp�vek ve snížené vým��e a to do 4 let v�ku dít�te.36 

 

 

 

 

Tab. 4. Formy �erpání rodi�ovského p�ísp�vku ( zdroj: MPSV �R) 

 V�k dít�te 

                                                 

 

36 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V�CÍ �R. Informace �. 4/2007 o nároku na rodi�ovský p�í-

sp�vek dle novely zákona o státní sociální podpo�e od 1. ledna 2008. Praha. 2007. s. 2-3 
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   0 týdn� 
až 22 týd-

n� 

22 týdn� 
až 21 m�-

síc� 

21  
až 24 m�-

síc� 

24  
až 36 m�-

síc� 

36 
až 48 

m�síc� 
rychlejší �erpání PPM zvýšená 

vým�ra 
zvýšená 
vým�ra 

  

klasické �erpání PPM základní 
vým�ra 

základní 
vým�ra 

základní 
vým�ra 

 

pomalejší �erpání PPM základní 
vým�ra 

snížená 
vým�ra 

snížená 
vým�ra 

snížená 
vým�ra 

pomalejší �erpání (ná-
rok na PPM nevznikl) 

základní 
vým�ra 

základní 
vým�ra 

snížená 
vým�ra 

snížená 
vým�ra 

snížená 
vým�ra 

 

Výše rodi�ovského p�ísp�vku v p�ípad�, že jeden z rodi�� má v rodin� nárok na PPM, pe-

n�žitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, je od 1. 1. 2008 

vždy ve výši rozdílu mezi rodi�ovským p�ísp�vkem a uvedenými dávkami nemocenského 

pojišt�ní, je-li rodi�ovský p�ísp�vek vyšší. Nárok na uvedené dávky je sledován u obou 

rodi��, a doba trvání nároku na n� sta�í jen po �ást m�síce.  

Podmínka osobní celodenní pé�e o dít� není spln�na, je-li dít� umíst�no v jeslích, mate�ské 

škole nebo jiném za�ízení pro d�ti p�edškolního v�ku s t�mito výjimkami: 

  • dít� mladší 3 let navšt�vuje jesle nebo obdobné za�ízení pro p�edškolní d�ti nejvýše 

p�t kalendá�ních dn� v m�síci, 

          • dít�, starší 3 let navšt�vuje mate�skou školu nebo jiné obdobné za�ízení pro p�ed-

školní d�ti v rozsahu nep�evyšujícím �ty�i hodiny denn� nebo nejvýše p�t kalendá�ních 

dn�, 

          • dít� pravideln� navšt�vuje lé�ebn� rehabilita�ní za�ízení, mate�skou školu nebo její 

t�ídu z�ízenou pro zdravotn� postižené d�ti �i jesle se zam��ením na vady zraku, sluchu, 

�e�i a na d�ti t�lesn� postižené a mentáln� retardované v rozsahu nep�evyšujícím �ty�i ho-

diny denn�, 

 • dlouhodob� zdravotn� postižené dít� nebo dlouhodob� t�žce zdravotn� postižené 

dít� pravideln� navšt�vuje p�edškolní za�ízení v rozsahu nep�evyšujícím �ty�i hodiny den-

n� a dít� školního v�ku navšt�vuje základní školu speciální v rozsahu nep�evyšujícím �ty�i 

hodiny denn�, 

  • dít� navšt�vuje p�edškolní za�ízení v rozsahu nep�evyšujícím �ty�i hodiny denn�, 

pokud je zdravotní postižení sluchu �i zraku obou rodi�� (osam�lého rodi�e) v rozsahu 

50 % a více. 
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V m�síci, kdy dít� dovrší v�kovou hranici 3 let má rodi� možnost volby návšt�vy dít�te 

t�chto za�ízení bu
 na �ty�i hodiny denn� nebo p�t kalendá�ních dn�. Dobu pobytu nelze 

v kalendá�ním m�síci kombinovat, a to ani v m�síci narození, jako tomu bylo doposud.37 

P�íjem rodi�e není testován, rodi� m�že být výd�le�n� �inný, aniž ztratí právo na pobírání 

rodi�ovského p�ísp�vku. Po dobu své výd�le�né �innosti musí však rodi� zajistit pé�i o 

dít� jinou zletilou osobou. 

2.3.5 Dávky p�stounské pé�e  

Dávky p�stounské pé�e byly upraveny zákonem �. 50/1973 Sb., o p�stounské pé�i. V rám-

ci t�chto dávek byla poskytována pouze odm�na p�stouna a p�ísp�vek na úhradu pot�eb 

dít�te. Zákon o SSP uvedené dávky p�evzal a doplnil je o další dv� nárokové dávky, p�í-

sp�vek p�i p�evzetí dít�te a p�ísp�vek na zakoupení motorového vozidla. 

Dávky p�stounské pé�e jsou ur�eny ke krytí nezbytných náklad� souvisejících s pé�í o 

dít�,  

o které se vlastní rodi�e nemohou nebo necht�jí starat, a které je sv��eno do pé�e p�stouna. 

Mají za úkol finan�n� podpo�it náhradní rodinnou pé�i. I p�es jejich název však náleží po-

ru�níkovi, ustanovenému soudem, který osobn� pe�uje o sv��ené dít�. Pokud dojde ke sv�-

�ení dít�te do p�edp�stounské pé�e, vzniká nárok na p�ísp�vek na úhradu pot�eb dít�te, 

odm�nu p�stouna a p�ísp�vek p�i p�evzetí dít�te. 

S výjimkou sociálního p�íplatku mají dít� i jeho p�stoun, p�i spln�ní podmínek nároku, 

možnost pobírat další dávky SSP, nap�. p�ídavek na dít� nebo rodi�ovský p�ísp�vek.  

Dávkami p�stounské pé�e jsou: 

  • p�ísp�vek na úhradu pot�eb dít�te, 

  • odm�na p�stouna, 

  • p�ísp�vek p�i p�evzetí dít�te, 

  • p�ísp�vek na zakoupení motorového vozidla. 

                                                 

 

37 Informace pro rodi�e, kte�í dnes pobírají rodi�ovské p�ísp�vky. Interní materiál odboru SSP v Prost�jov�. 

2008. s. 3 
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2.3.5.1 P�ísp�vek na úhradu pot�eb dít�te  

Jedná se o opakující se p�íjmov� netestovanou dávkou, která p�edstavuje nárok dít�te sv�-

�eného do p�stounské pé�e. P�ísp�vek se poskytuje do dosažení zletilosti dít�te nebo nejdé-

le do 26 let, jestliže jde o nezaopat�ené dít�, které žije ve spole�né domácnosti s osobou, 

která byla do dosažení zletilosti jeho p�stounem. P�ísp�vek nenáleží po dobu, kdy je dít� 

v plném p�ímém zaopat�ení ústavu pro pé�i o d�ti nebo mládež, nebo v pé�i jiné osoby na 

základ� rozhodnutí p�íslušného orgánu. Pokud je dít� zabezpe�eno d�chodem z d�chodo-

vého pojišt�ní, který je nižší než p�ísp�vek na úhradu pot�eb dít�te, náleží dít�ti p�ísp�vek 

ve výši rozdílu obou dávek.38 

Výše p�ísp�vku na úhradu pot�eb nezaopat�eného dít�te �iní 2,3násobek životního minima 

dít�te a pro zaopat�ené nezletilé dít� se stanoví jako sou�in �ástky životního minima  dít�te 

a koeficientu 1,40. V p�ípad� zdravotn� postiženého dít�te se koeficient, kterým se násobí 

životní minimum dít�te, zvyšuje úm�rn� stupni postižení a �iní 3,10 u dlouhodob� t�žce 

zdravotn� postiženého dít�te, 2,90 u dlouhodob� zdravotn� postiženého dít�te a 2,35 u 

dlouhodob� nemocného dít�te. 

2.3.5.2 Odm�na p�stouna 

Tato dávka p�edstavuje ur�itý zp�sob spole�enského uznání osob�, která se jako p�stoun 

stará o cizí dít�. Jedná se o opakující se p�íjmov� netestovanou dávku. Nárok na dávku má 

p�stoun až do zletilosti dít�te a poté po dobu, po kterou má dít� nárok na p�ísp�vek na 

úhradu pot�eb dít�te. Nárok vzniká i v p�ípad�, kdy dít� požívá d�chod, který je vyšší  ne-

bo stejný než uvedený p�ísp�vek. 

Výše odm�ny p�stouna je stanovena jako sou�in životního minima jednotlivce a koeficien-

tu 1,0 za každé dít� sv��ené do p�stounské pé�e, tj. 3 126 K� m�sí�n� za jedno dít�.  

Dávka nenáleží, jestliže dít�, které bylo sv��eno do p�stounské pé�e, je v plném p�ímém 

zaopat�ení ústavu pro pé�i o d�ti nebo mládež nebo je v pé�i jiné osoby na základ� roz-

hodnutí p�íslušného orgánu. Výslovn� je také vylou�en soub�h dávky a výkon p�stounské 

                                                 

 

38 Státní sociální podpora. Integrovaný portál MPSV. [online]. 2007  [cit. 2008-17-03] dostupný z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/cs/2>. 
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pé�e, kterou vykonává p�stoun ve za�ízeních pro výkon p�stounské pé�e a je mu za to po-

skytována odm�na. 

S ú�inností od 1. �ervna 2005 byla zavedena nová dávka - odm�na p�stouna ve zvláštních 

p�ípadech, která náleží p�stounovi, pe�uje-li alespo	 o t�i sv��ené d�ti nebo alespo	 o jed-

no sv��ené dít�, které je osobou st�edn� t�žce, t�žce nebo úpln� závislou na pomoci jiné 

fyzické osoby. Výše dávky za kalendá�ní m�síc �iní sou�in �ástky životního minima jed-

notlivce a koeficientu 5,5. Za každé další dít� v p�stounské pé�i se odm�na p�stouna zvy-

šuje o 0,5 životního minima jednotlivce za každé sv��ené dít� a o 0,75 životního minima 

jednotlivce, jde-li o další dít� se stupn�m závislosti. Odm�na p�stouna ve zvláštních p�ípa-

dech se posuzuje jako plat, tudíž p�stoun nem�že být po celý kalendá�ní m�síc výd�le�n� 

�inný.39 

2.3.5.3 P�ísp�vek p�i p�evzetí dít�te  

Jedná se o jednorázovou p�íjmov� netestovanou nárokovou dávkou, která náleží p�stouno-

vi, který p�evzal dít� do p�stounské pé�e. Ú�elem této dávky je p�isp�t na nákup pot�eb-

ných v�cí pro dít� p�icházející do náhradní rodinné pé�e obvykle bez vlastních osobních 

v�cí. 

Do 31. 12. 2007 p�ísp�vek náležel ve výši 4,45násobku životního minima dít�te, od 1. 1. 

2008 je výše p�ísp�vku stanovena pevnými �ástkami dle v�ku dít�te 

  • do 6 let �iní výše �ástky 8 000 K�  

  • od 6 do 15 let �iní výše �ástky 9 000 K�  

  • od 15 do 26 let �iní výše �ástky 10 000 K�40  

2.3.5.4 P�ísp�vek na nákup motorového vozidla  

Jedná se o jednorázovou p�íjmov� netestovanou dávkou, na kterou má p�stoun nárok jen 

p�ípad�, že pe�uje minimáln� o �ty�i d�ti a pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo 

                                                 

 

39 Státní sociální podpora. Integrovaný portál MPSV. [online]. 2007  [cit. 2008-17-03] dostupný z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/cs/2>. 

40 Pr�vodce zm�nami sociálního systému od 1.1.2008. Integrovaný portál MPSV. [online]. 2007  [cit. 2008-

17-03] dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/4912/Prace_socpol_12.pdf>. 
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m�l náklady spojené se zajišt�ním nezbytné celkové opravy osobního vozidla. Toto vozi-

dlo nesmí být používáno k výd�le�né �innosti. 

P�ísp�vek je poskytnut ve výši 70 % po�izovací ceny vozidla, resp. prokázané ceny opravy 

vozidla, maximáln� však 100 000 K�. Podmínkou je též, že sou�et poskytnutých p�ísp�vk� 

v období posledních deseti kalendá�ních let p�ede dnem podání žádosti nesmí p�ekro�it 

�ástku 200 000 K�. P�ísp�vek m�že být poskytnut v bezhotovostní form� i p�ed zakoupe-

ním vozidla, p�i�emž je p�stoun povinen prokázat, že p�ísp�vek použil na jeho zakoupení. 

Jestliže tak neu�inil, je povinen p�ísp�vek vrátit. V p�ípad�, že p�stoun vozidlo do p�ti let 

ode dne, kdy mu byl p�ísp�vek poskytnut prodal, daroval nebo za�al používat pro výd�le�-

nou �innost anebo p�estal vykonávat p�stounskou pé�i, je povinen vrátit pom�rnou �ást 

p�ísp�vku odpovídající dob� z období p�ti let, kdy uvedené podmínky nespl	oval. Pokud 

p�stoun p�estal vykonávat p�stounskou pé�i z vážných zdravotních d�vod�, výše uvedená 

sankce se na n�ho nevztahuje.41   

2.3.6 Porodné  

Porodné je jednorázovou p�íjmov� netestovanou dávkou, která je poskytována matce dít�te 

v souvislosti s jeho narozením. Pokud žena, která porodila dít�, zem�ela a nebylo ji porod-

né vyplaceno, vznikne nárok na dávku otci dít�te. Na porodné má také nárok osoba, která 

p�evzala dít� do jednoho roku v�ku do trvalé pé�e nahrazující pé�i rodi��.  

Na každé narozené dít� je vyplácena jednotná dávka ve výši 13 000 K�. 

2.3.7 Poh�ebné  

Touto dávkou kon�í vý�et dávek, na které je možné uplatnit nárok v systému dávek SSP. 

Poh�ebné je jednorázovou p�íjmov� netestovanou dávkou na kterou má nárok osoba, která 

vypravila poh�eb nezaopat�enému dít�ti nebo osob�, která byla ke dni smrti rodi�em neza-

opat�eného dít�te. Podmínkou je, že zem�elá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na 

území �R.42 

                                                 

 

41 Zákon �. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo�e 

42 Dávky státní sociální podpory-zm�ny od 1.1.2008. Integrovaný portál MPSV.  [online]. 2007 [cit. 2008-

12-03] dostupný z WWW:< http://portal.mpsv.cz/sz/local/bk_info/aktuality_ssp/davky_0108> 
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2.4 Spole�ná ustanovení o dávkách  

Nárok na dávku vzniká spln�ním všech zákonem stanovených podmínek. Vzniká bez ohle-

du na to, zda oprávn�ný o dávku požádá �i nikoliv.  

Nárok na výplatu dávky vzniká spln�ním podmínek nároku a podáním žádosti o p�iznání 

dávky. Nárok na dávku nebo její výplatu vždy trvá jen po dobu, po kterou jsou pln�ny zá-

konem stanovené podmínky. Pokud spl	uje nárok na dávku více osob, náleží dávka osob�, 

která sv�j nárok uplatnila jako první. V p�ípad�, že se osoby nemohou domluvit, kdo nárok 

uplatní, rozhodne o takové osob� ú�ad SSP. Do ciziny se dávky s výjimkou dávek uzna-

ných v rámci EU nevyplácejí a výše dávky se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Dávky 

se vyplácí m�sí�n�, a to do konce následujícího m�síce od data podání žádosti. Nedosahu-

jí-li dávky �ástky 50 K� m�sí�n�, vyplácí se v této výši. Pokud �ástka dávky nedosahuje 

m�sí�n� 100 K�, vyplácí se po uplynutí kalendá�ního �tvrtletí, za které náležela, ale je 

možné po dohod� s p�íjemcem ji vyplácet za delší období, p�i�emž nesmí být p�esáhnuta 

doba jednoho roku. Nestanoví-li zákon jinak, nárok na dávku nezaniká uplynutím �asu. 

Zm�ní-li se v období, na n�ž byla dávka p�iznána, okruh spole�n� posuzovaných osob ne-

bo jiné skute�nosti rozhodné pro nárok na dávku nebo její výši, posoudí se nov� nárok na 

dávku a její výši ke dni, ke kterému k takové zm�n� došlo a dávka se bu
 p�izná, vyplatí 

nebo se zvýší, a to zp�tn� nejvýše t�i m�síce ode dne, kdy orgán rozhodující o dávce zjistil, 

že je t�eba nov� nárok na dávku nebo její výši posoudit, nebo kdy oprávn�ná osoba o p�i-

znání dávky, zvýšení nebo její výplatu požádá anebo se odejme, její výplata se zastaví ne-

bo se výše dávky sníží, a to ode dne následujícího po dni, jimž uplynulo období, za které 

již byla dávka vyplacena. V p�ípad�, že byla dávka neprávem vyplácená, p�iznaná nebo 

vyplácená ve vyšší �ástce, než v jaké náleží, dojde k jejímu odejmutí nebo se její výplata 

zastaví nebo sníží, a to dnem následujícím po dni, jímž uplynulo období, za které již byla 

vyplacena. 

Pokud byla dávka neprávem p�iznaná v nižší �ástce, než v jaké náleží, nevyplácená nebo 

vyplacená v nižší �ástce, než v jaké náleží, p�iznaná od pozd�jšího data, než od jakého 

náleží nebo odep�ená, zákon o SSP stanoví p�iznání nebo zvýšení dávky, a to ode dne, od 

kterého dávka nebo její zvýšení náleží, nejvýše však t�i roky nazp�t ode dne, kdy to orgán 
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rozhodující o dávkách zjistil, nebo ode dne, kdy o p�iznání nebo o zvýšení dávky oprávn�-

ná osoba požádala.43 

Za sou�asných podmínek je stanovena t�ím�sí�ní prekluzívní lh�ta (tj. doba po kterou je 

možno podat žádost o dávku zp�tn�), pouze u porodného, poh�ebného, p�ísp�vku na za-

koupení motorového vozidla a p�ísp�vku p�i p�evzetí dít�te je tato doba stanovena na jeden 

rok od vzniku nároku. Nárok na dávky není p�edm�tem d�dictví, nelze jej postoupit  nebo 

dát do zástavy.  
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3 ANALYZUJTE �ÍZENÍ O DÁVKÁCH STÁTNÍ SOCIÁLNÍ 

PODPORY  

3.1 Orgány rozhodující o dávkách  

Systém SSP spravuje MPSV �R a financuje jej ze své kapitoly ve státním rozpo�tu, proto-

že podle zákona náklady na SSP hradí v celém rozsahu stát. MPSV �R je také kontrolním 

orgánem a dohlíží na dodržování zákona o dávkách. 

Od roku 1995 byl výkon agendy SSP vykonáván prost�ednictvím okresních ú�ad�, které 

vznikly v roce 1990 po zániku okresních národních výbor�. Byl nov� z�ízen referát SSP, 

který tuto �innost vykonával až do 31. 12. 2002, kdy byla ukon�ena �innost okresních ú�a-

d�. �innost referátu byla od 1. 1. 2003 p�evedena na obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sob-

nosti a od 1. 4. 2004 tuto agendu vykonávají orgány SSP jimiž jsou: 

V prvním stupni �ízení: 
 
         • ú�ady práce (odbory SSP), 
 
  • ú�ady m�stských �ástí v Praze ur�ené Statutem hlavního m�sta Prahy. 

 
V druhém stupni �ízení (výkon p�enesené p�sobnosti): 
 
          • krajské ú�ady, 

  • Magistrát hlavního m�sta Prahy. 

 

Místní p�íslušnost ú�adu SSP se �ídí místem, kde je oprávn�ná osoba hlášena k trvalému 

pobytu podle zvláštních p�edpis�. 

3.2 Zahájení �ízení  

Základním p�edpisem upravující �ízení o dávkách je, tak jako v jiných oblastech, správní 

�ád 44. Odchylky od správního �ízení vedoucí k zjednodušení tohoto procesu jsou upraveny 

v zákon� o SSP. Je zde tedy uplatn�n princip subsidiarity.  

                                                 

 

44 Zákon �. 500/2004 Sb., správní �ád 
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„�ízení o p�iznání dávky se zahajuje na základ� písemné žádosti oprávn�né osoby po-

dané p�íslušnému ú�adu SSP na tiskopisu p�edepsaném Ministerstvem práce a sociálních 

v�cí“.45 

„�ízení o zm�n� výše již p�iznané dávky nebo o jejím odn�tí nebo o zastavení její vý-

platy se zahajuje na návrh oprávn�né osoby nebo z moci ú�ední ú�adem státní sociální pod-

pory“.46 

Zahájení �ízení o p�iznání dávky upravuje zákon �áste�n� odchyln� od správního �ádu. 

�ízení o dávce lze zahájit pouze na základ� písemné žádosti oprávn�né osoby, nelze jej 

tedy zahájit z moci ú�ední. Žádost musí být podána na tiskopise p�edepsaném MPSV �R. 

Nov� je tomu tak i u �ízení o volb� nároku na rodi�ovský p�ísp�vek. Pokud žádost neobsa-

huje všechny stanovené údaje (viz § 68 zákona o SSP), je t�eba údaje doplnit a to 

v souladu s § 37 správního �ádu. Podle uvedeného ustanovení správního �ádu, pokud podá-

ní nemá p�edepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pom�že správní orgán podateli 

tyto nedostatky odstranit nebo jej vyzve k jejich odstran�ní a k tomu mu poskytne p�im�-

�enou lh�tu. Správní orgán je povinen podateli pomoci odstranit vady podání radou a pou-

�ením. Za tímto ú�elem p�íslušný orgán bezprost�edn� po p�evzetí žádosti, ješt� za p�ítom-

nosti podatele, její obsah zkontroluje. Je v rozporu se zásadou rychlosti �ízení a procesní 

ekonomie, aby p�íslušný orgán vadu, kterou mohl odstranit na míst�, následn� procesn� 

odstra	oval písemn�. V p�ípad�, kdy není odstran�ní vad možné neformáln�, pop�. na mís-

t� samém, vyzve p�íslušný orgán písemn� podatele k odstran�ní jeho vad a stanoví mu 

p�im��enou lh�tu. Za p�im��enou lh�tu se považuje doba, ve které je ú�astník technicky i 

organiza�n� schopen podání doplnit bez nep�im��ených náklad� nebo pracnosti. Tato lh�ta 

se posuzuje individuáln� podle okolností p�ípadu a je v�cí správního uvážení. O prodlou-

                                                 

 

45 Zákon �. 117 ze dne 26. kv�tna 1995 o státní sociální podpo�e. In Sbírka zákon� �eské republiky. 1995, 

�ástka 31, s. 1649. Dostupný také WWW:< http://www.mvcr.cz/sbirka/1995/sb31-95.pdf > 

46 Zákon �. 117 ze dne 26. kv�tna 1995 o státní sociální podpo�e. In Sbírka zákon� �eské republiky. 1995, 

�ástka 31, s. 1649. Dostupný také WWW:< http://www.mvcr.cz/sbirka/1995/sb31-95.pdf > 
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žení této lh�ty m�že podatel požádat, a p�íslušný ú�ad je mu v od�vodn�ných p�ípadech 

povinen vyhov�t, pokud to není v rozporu se zásadou rychlosti �ízení.47  

�ízení o p�iznání dávky m�že být tedy zahájeno, jsou-li spln�ny podmínky § 67 odst. 1.  

zákona o SSP. Pokud jedna z t�chto podmínek spln�ná není, �ízení o p�iznání dávky zahá-

jeno není. �ízení lze zahájit jen z podn�tu oprávn�né osoby, a ne z podn�tu osoby pro ná-

rok na dávky SSP spole�n� posuzované. Uvedené p�esn� formalizované zahájení �ízení 

vyplývá z toho, že v �ad� p�ípad� se musí p�i podání žádostí o dávky prokazovat skute�-

nosti mající vztah nejen k oprávn�né osob�, ale i k ostatním osobám, které jsou s touto 

osobou spole�n� posuzovanými. Mén� formalizovaný p�ístup by mohl vést k �ad� nep�es-

ností a omyl� p�i rozhodování o dávkách. Jiná je situace, jde-li o �ízení o zm�n� p�iznané 

dávky, a� už jde o zm�nu její výše, její odn�tí �i zastavení výplaty. Zde se �ízení zahajuje 

z podn�tu oprávn�né osoby nebo v uvedených p�ípadech z podn�tu p�íslušného ú�adu.  

K rozhodnutí o dávce SSP musí být úpln� a p�esn� zjišt�n skute�ný stav v�ci. Tiskopisy 

jsou formulovány p�esn� podle daných podmínek nároku na každou z konkrétních dávek, 

mají za cíl zjistit všechny údaje, které jsou pro rozhodnutí o nároku na dávku SSP nezbyt-

né. I p�i nejv�tší snaze o srozumitelnost a jednoduchost však dochází k tomu, že žadatelé 

p�i vypl	ování nerozumí pojm�m, a proto n�které údaje vypl	ují chybn� nebo n�které ko-

lonky nechávají bez údaj�.  

V § 67 zákona o SSP není stanovena odchylka od správního �ádu v otázce postoupení pro 

nep�íslušnost. Vzhledem ke složitosti státní správy dochází pom�rn� �asto v praxi k tomu, 

že ob�an p�esn� neví, který ze správních orgán� je v�cn� nebo místn� p�íslušný k vy�ízení 

žádosti a podá svou žádost u nep�íslušného správního orgánu. Pro tyto p�ípady slouží usta-

novení § 12 správního �ádu umož	ující postoupit v�c nep�íslušným správním orgánem 

jinému správnímu orgánu, který je k vy�ízení takové v�ci v�cn� nebo místn� p�íslušný, u 

žádosti o dávku SSP konkrétn� ú�ad práce podle místa trvalého pobytu oprávn�né osoby. 

Postoupení se realizuje formou usnesení, které se ke snížení administrativního zatížení 

nevydává ve formalizované podob�, ale pouze poznamenává do spisu. Samotné postoupení 

žádosti se provede formou ú�edního p�ípisu, ve kterém se uvede kdy a kým bylo podání 

                                                 

 

47 ONDRUŠ, Radek. Správní �ád / nový zákon s d�vodovou zprávou a poznámkami. 1. vyd. Praha: Linde, 

2005. ISBN 80-7201-523-0. s. 149-150 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 54 

 

zasláno, jeho stru�ný obsah, d�vody, pro� se považuje tento správní orgán za nep�íslušný 

k vy�ízení dané v�ci, jakož i d�vody, které vedly k záv�ru žádost postoupit.48  

Zákonodárc�v zájem byl, aby správní �ízení probíhalo rychle, bez zbyte�ných pr�tah�. 

Proto stanovil, že nep�íslušný správní orgán je povinen postoupit v�c bezodkladn�. Zpra-

vidla to bude nejbližší pracovní den poté, co se o vlastní nep�íslušnosti dozv�d�l. V praxi 

se toleruje maximáln� t�ídenní lh�ta pro odeslání v�ci. �ízení je tedy zahájeno dnem, kdy 

p�íslušný ú�ad žádost p�ijal. Pro oprávn�nou osobu není tedy výhodná možnost podání 

sm��ovat nep�íslušnému správnímu ú�adu.  

3.3 Náležitosti žádosti  

V žádostech o dávky SSP má žadatel povinnost uvést všechny údaje, které jsou pro posu-

zování nároku na dávku, její výši a výplatu nezbytné.  

Pro všechny dávky je t�eba uvést: 

  • základní osobní údaje oprávn�né osoby a všech spole�n� s ní posuzovaných osob- 

jméno, p�íjmení, rodné �íslo, místo trvalého pobytu, 

          • písemný souhlas oprávn�né osoby a spole�n� s ní posuzovaných osob s tím, aby 

bylo možné si pro ú�ely �ízení o dávkách zjiš�ovat pot�ebné údaje a to v rozsahu pot�eb-

ném pro rozhodování o dávce, její výši a výplat�, 

          • zp�sob výplaty dávky-na ú�et u pen�žního ústavu v �R vedeném v �eských koru-

nách; na ú�et u pen�žního ústavu na Slovensku vedeném ve slovenských korunách; na ú�et 

zahrani�ního pen�žního ústavu v EU; v hotovosti poštovní poukázkou na adresu trvalého 

pobytu v �R nebo poštovní poukázkou na jinou adresu v �R. 

V žádosti se dále uvádí celá �ada dalších údaj�, vztahujících se ke konkrétní dávce. Jedná-

li se o dávku poskytovanou v závislosti na výši p�íjmu v rodin� je t�eba doložit doklad o 

výši p�íjmu oprávn�né osoby a spole�n� s ní posuzovaných osob za rozhodné období. Pro-

kazovat pot�ebné údaje je možné r�zným zp�sobem. M�že se jednat o r�zná potvrzení; 
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osobní doklady spole�n� posuzovaných osob a žadatele, z nichž lze pot�ebné údaje zjistit; 

výslech sv�dk�; záznam z jiných ú�edních jednání; rozhodnutí jiných orgán�. 

K p�ídavku na dít�, sociálnímu p�íplatku a p�stounským dávkám je nutné doložit doklad o 

nezaopat�enosti dít�te a k sociálnímu p�íplatku navíc skute�nosti prokazující nep�íznivý 

zdravotní stav. 

Pro p�ísp�vek na bydlení je vyžadován doklad o tom, že byt je užíván na základ� vlastnic-

tví k nemovitosti nebo na základ� nájemní smlouvy, dále doklad o výši nájemného, nákla-

d� za pln�ní poskytovaná s užíváním bytu a ostatních náklad� pot�ebných pro stanovení 

výše dávky.  

Pro dávku rodi�ovský p�ísp�vek je požadován doklad o dob� a výši pobírání PPM, pen�ži-

té pomoci nebo nemocenského, poskytovaného v souvislosti s porodem. Dále ú�ad vyžadu-

je potvrzení o pobytu dít�te, zakládajícího nárok na rodi�ovský p�ísp�vek, v jeslích, mate�-

ské škole, jiném obdobném za�ízení pro d�ti p�edškolního v�ku nebo speciální základní 

škole. K p�stounským dávkám se vyžaduje rozhodnutí o sv��ení dít�te do p�stounské pé�e 

nebo rozhodnutí o ustanovení poru�níkem, pop�ípad� rozhodnutí p�íslušného orgánu o 

do�asném sv��ení dít�te do pé�e osoby, která se chce stát p�stounem nebo návrh, podaný 

soudu na zahájení soudního �ízení o ustanovení osoby poru�níkem dít�te, jestliže tato oso-

ba o dít�, k n�muž nemá vyživovací povinnost, osobn� pe�uje. 

Aby se zamezilo vyžadování stejných doklad� pro r�zné ú�ely, zákon stanovuje, že pokud 

lze skute�nosti prokázat z jiných, již doložených doklad�, tak se tyto údaje použijí. Pokud 

však v budoucnosti dojde ke zm�n� skute�ností existuje zde povinnost p�íjemce dávky tuto 

zm�nu do osmi dn� nahlásit. Veškerá písemná podání v �ízení o dávkách je nutné p�edklá-

dat v �eštin�. 

3.4 Ú�astníci �ízení  

Speciální právní úpravu má zákon o SSP také pro ú�astníky �ízení. Podle správního �ádu 
49zákon d�lí ú�astníky �ízení do n�kolika základních kategorií. Pro �ízení o dávkách SSP je 
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stanoveno, že v �ízeních o p�iznání dávek je ú�astníkem �ízení pouze oprávn�ná osoba. 

Kdo je oprávn�nou osobou u jednotlivých dávek, bylo již popsáno výše. 

Dalším ú�astníkem �ízení je zákonem o SSP stanoven p�íjemce dávky. Vzhledem k tomu, 

že nároky na n�které z dávek vznikají nezaopat�eným d�tem, ur�uje pro tyto p�ípady zákon 

p�íjemcem zákonného zástupce. Odchylka je stanovena pro p�ípady, kdy je dít� sv��eno do 

náhradní rodinné pé�e nebo pokud je dít� v ústavní pé�i.  

Dalším z vý�tu ú�astník� �ízení je osoba spole�n� posuzovaná s oprávn�nou osobou, další 

fyzická nebo právnická osoba, jde-li o �ízení o p�eplatku na dávce podle § 62 a 63a zákona 

o SSP. Dávku SSP, která byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší �ástce, než náležela, 

z toho d�vodu, že p�íjemce nesplnil n�kterou jemu uloženou povinnost, je p�íjemce povi-

nen vrátit. Stejnou povinnost má p�íjemce také tehdy, jestliže p�ijal dávku nebo její �ást, 

a�koliv musel z okolností p�edpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší �ástce, 

než náležela. V neposlední �ad� je p�íjemce povinen vrátit takovou dávku, která byla vy-

placena neprávem nebo v nesprávné výši jeho zavin�ním.  

V �ízení o p�eplatku je ú�astníkem �ízení ten, komu je p�eplatek stanoven k úhrad�, tedy 

bu
 oprávn�ná osoba, nebo osoba s oprávn�nou osobou posuzovaná. Pro p�ípady, kdy 

p�eplatek zp�sobily spole�n�, je zavedena solidární odpov�dnost. Ob� osoby tedy odpoví-

dají za vrácení p�eplatku na dávce spole�n� a nerozdíln�. Vypo�ádání mezi t�mito osobami 

prob�hne nezávisle na správních orgánech, které poskytují dávky SSP a rozhodují o p�e-

platcích.50  

Pro zajišt�ní sou�innosti dalších fyzických nebo právnických osob bylo do zákona vloženo 

ustanovení o jejich odpov�dnosti za zp�sobený p�eplatek. P�eplatek p�itom m�že být zp�-

soben jak p�edložením nesprávných údaj�, tak i nep�edložením pot�ebných údaj�, vždy se 

však musí jednat o p�í�innou souvislost mezi jednáním �i ne�inností právnické nebo fyzic-

ké osoby a vznikem p�eplatku.51  

Posledním ú�astníkem �ízení je stanoven zvláštní p�íjemce.  

                                                 

 

50 B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentá�em a p�íklady k 1. 5. 
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P�íslušný ú�ad m�že stanovit zvláštního p�íjemce dávky, a to v p�ípad�, když je z�ejmé, že 

by docházelo ke zneužití dávky. Taková situace m�že nap�íklad nastat u dít�te, jehož rodi� 

nevyužívá p�ídavku na dít� pro pot�eby dít�te. Zvláštního p�íjemce lze dále ustanovit 

i tehdy, když oprávn�ná osoba nem�že dávku p�ijímat, nap�. pro t�žké zdravotní postižení. 

V t�chto p�ípadech musí být dán souhlas s ustanovením zvláštního p�íjemce a ten je povi-

nen používat dávku podle pokyn� oprávn�né osoby. Obecn� musí p�íjemce používat dávku 

jen ve prosp�ch oprávn�né osoby. Zvláštní úpravu má p�ísp�vek na bydlení, jenž je p�í-

jemce oprávn�n použít i bez souhlasu oprávn�né osoby k úhrad� nedoplatku nájemného a 

úhrad� za pln�ní poskytovaná s užíváním bytu. Zvláštním p�íjemcem m�že být ustanovena 

jak fyzická, tak právnická osoba, podmínkou je však její souhlas s ustanovením do této 

funkce.  

3.5 Vydávání rozhodnutí 

Správní �ád definuje obsah a formu rozhodnutí a podrobn�ji stanovuje jeho obligatorní 

náležitosti. Lh�ty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny jako kogentní, nep�ekro�itelné a 

neprodloužitelné s výjimkou taxativn� stanovených p�ípad�, kdy tyto lh�ty neb�ží, což 

bezprost�edn� souvisí s úpravou ne�innosti správního orgánu podle § 80 správního �ádu.52  

Rozhodnutí obsahuje výrokovou �ást, od�vodn�ní a pou�ení ú�astník�. Absence n�které 

základní �ásti rozhodnutí je �iní nezákonným, kdy k této nezákonnosti odvolací ú�ad p�i-

hlíží z ú�ední povinnosti. Výjimkou je ustanovení § 68 správního �ádu, kde je �e�eno, že 

od�vodn�ní není t�eba, vyhovuje-li se všem ú�astník�m �ízení v plném rozsahu. 

Výroková �ást obsahuje v prvé �ad� výrok nebo více výrok�, kterými se �eší otázka, jež je 

p�edm�tem �ízení. Výrok je vlastní autoritativní konstitutivní rozhodnutí nebo deklaratorní 

osv�d�ení. Výrok musí být jednozna�ný, jasný a vrchnostenský, který v sob� soust�edí jak 

prvek moci tak i prvek rozhodnutí. Sou�ástí výrokové �ásti je odkaz na konkrétní hmotn�-

právní ustanovení, podle kterého bylo rozhodováno. Další obligatorní náležitostí výrokové 

�ásti je ozna�ení ú�astník� �ízení podle § 27 odst. 1 správního �ádu, a to v p�ípad� fyzic-
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kých osob jménem, p�íjmením a datem narození, v p�ípad� osob právnických názvem a 

sídlem. Jiné identifika�ní údaje k ú�astník�m �ízení se neuvád�jí. Stejn� tak se v p�ípad� 

ú�astník� �ízení ve výrokové �ásti neuvádí, kdo je oprávn�n za n� jednat, pop�. kdo je 

v �ízení zastupuje. Dále se ve výrokové �ásti uvádí lh�ta ke spln�ní ukládané povinnosti, 

pop�ípad� jiné údaje pot�ebné k jejímu �ádnému spln�ní. 

V od�vodn�ní se uvád�jí d�vody výroku rozhodnutí. Tato �ást obsahuje vý�et podklad� 

pro rozhodnutí. Není ú�elem od�vodn�ní, aby opisovalo správní spis, podklady pro roz-

hodnutí se zde proto uvedou odkazov�. D�ležitou sou�ástí od�vodn�ní je p�esné rozvedení 

úvah, kterými se správní ú�ad �ídil p�i hodnocení d�kaz�. V od�vodn�ní se zásadn� neopi-

sují zn�ní konkrétních právních norem, na které se od�vodn�ní odkazuje. Hlavním zákla-

dem od�vodn�ní jsou vlastní d�vody, pro� správní ú�ad rozhodl tak, jak je uvedeno ve 

výrokové �ásti rozhodnutí. Tyto d�vody musí být jasné, p�esv�d�ivé a musí vycházet 

z provedeného dokazování. Dále by od�vodn�ní m�lo obsahovat informace o tom, jak se 

správní orgán vypo�ádal s návrhy a námitkami ú�astník� a s jejich vyjád�ením 

k podklad�m rozhodnutí. �ádn� od�vodn�né rozhodnutí p�ispívá rovn�ž napln�ní zásady 

procesní ekonomie, nebo� p�edstavuje d�ležité vodítko pro ú�astníky �ízení p�i jejich roz-

hodování zda využijí oprávn�ní podat proti správnímu rozhodnutí opravný prost�edek.  

Pou�ení o odvolání musí být �ádné a úplné v minimálním rozsahu stanoveném zákonem. 

Obecn� je obligatorní pou�ení o �ádných opravných prost�edcích, nebo� zákon ustanovení 

o odvolání vztahuje i na �ízení o rozkladu. Není obligatorní povinností pou�ovat v rámci 

odvolání o mimo�ádných opravných prost�edcích, i když takové pou�ení jsoucí nad rámec 

zákona nezákonnost rozhodnutí rozhodn� nezakládá. Není-li proti rozhodnutí �ádný oprav-

ný prost�edek p�ípustný, správní �ád to v rozhodnutí o pou�ení uvede, p�i�emž odkáže na 

ustanovení, které �ádný opravný prost�edek proti takovému rozhodnutí vylu�uje.53  
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Písemné vyhotovení rozhodnutí musí obsahovat ozna�ení správního orgánu, který jej vy-

dal, datum vyhotovení, �íslo jednací, otisk ú�edního razítka, jméno, p�íjmení, funkci nebo 

služební �íslo a podpis oprávn�né ú�ední osoby.54 

Pro vydání rozhodnutí platí v �ízení o dávkách zvláštní úprava a to ta, že písemné rozhod-

nutí se nevydává vždy, ale jen v zákonem vymezených p�ípadech. 

Zákon o SSP stanoví v § 69 odst. 1 taxativní vý�et p�ípad�, ve kterých se rozhodnutí vydá-

vá:  

• dávka nebyla p�iznána nebo v požadovaném rozsahu, 

• výplata dávky byla zastavena, nejde-li o p�ípad uvedený v § 51 odst. 1 a 2 a § 58 

odst. 2, 

• dávka byla odejmuta, 

• jde o p�eplatek na dávce, s výjimkou p�ípadu uvedeného v § 62 odst. 5, 

• p�ichází v úvahu více oprávn�ných a ú�ad SSP rozhoduje o tom, komu se bude dáv-

ka vyplácet, bude-li ú�ad SSP rozhodovat podle § 7 odst. 7 nebo o zvláštním p�í-

jemci podle § 59, 

• se rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 3. Proti  tomuto 

rozhodnutí se nelze odvolat ani je nelze p�ezkoumat mimo odvolací �ízení, 

• jde o zamítnutí volby nároku rodi�e na rodi�ovský p�ísp�vek podle § 30 a 30a.55 

Rozhodnutí o zastavení výplaty se vydává dle zákona o SSP ve všech p�ípadech krom� 

níže popsaných p�ípad�, ve kterých se dávky zastavují automaticky. 

Dávky SSP, jde-li o dávky, které se poskytují opakovan�, lze rozd�lit do dvou skupin 

z hlediska doby, na kterou se p�iznávají. Ty dávky, jejichž nárok není podmín�n výší p�í-

jm� v rodin�, nemají ur�enou dobu, na kterou se taková dávka p�iznává. Druhou skupinou 

dávek jsou dávky, jejichž nárok závisí na výši p�íjmu v rodin� a ty se p�iznávají na ur�ené, 
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stanovené období, pop�. v rámci tohoto období na dobu kratší, jsou-li spln�ny podmínky 

nároku na dávky jen na takovou kratší dobu. Navíc se tato období, na n�ž se dávky p�izná-

vají, liší podle toho, o jaké dávky jde. V zásad� jde o dávky, kde se zjiš�uje rozhodný p�í-

jem za kalendá�ní rok – p�ídavek na dít� nebo jde o dávky, u nichž se zjiš�uje rozhodný 

p�íjem za kalendá�ní �tvrtletí – sociální p�íplatek a p�ísp�vek na bydlení.  

U p�ídavku na dít� je oprávn�ná osoba povinna vždy do konce zá�í prokázat výši p�íjmu za 

p�edchozí kalendá�ní rok. V p�ípad�, že tak neu�iní, p�estane se dávka automaticky vyplá-

cet, a není-li tento p�íjem prokázán ani do konce m�síce �íjna, nárok na dávku zaniká. Da-

tum 30. zá�í pro prokazování p�íjm� bylo zvoleno s ohledem na možnost doložení nezao-

pat�enosti dít�te staršího 15 let, které zákon striktn� vyžaduje a které musí obsahovat práv� 

zá�ijové datum.  

Sociální p�íplatek a p�ísp�vek na bydlení se p�iznávají na období jednoho roku, a to vždy 

od 1. �ervence do 30. �ervna. Pro trvání nároku na výplatu t�chto dávek je však nutno vždy 

do konce �íjna, ledna, dubna prokázat rozhodný p�íjem a u p�ísp�vku na bydlení také ná-

klady na bydlení. Co je za rozhodný p�íjem považováno vymezuje § 5 zákona o SSP. Ne-

stane-li se tak, zastaví se výplata dávky. Neprokáže-li se rozhodný p�íjem ani do konce 

prosince, b�ezna nebo �ervna zaniká nárok na dávku.56  

V p�ípad�, že dojde v pr�b�hu vyplácení opakujících se dávek ke zm�n� místa, v n�mž je 

oprávn�ná osoba hlášena k trvalému pobytu, tak p�íslušný ú�ad, který byl dosud k výplat� 

dávek p�íslušný, jejich výplatu zastaví. Zastavit výplatu musí nejpozd�ji do konce kalen-

dá�ního m�síce následujícího po m�síci, v n�mž se o takové zm�n� dozv�d�l. Poté se pod-

klady rozhodné pro nárok na dávky p�edají nov� p�íslušnému ú�adu, který za�ne dávky 

vyplácet od kalendá�ního m�síce následujícího po m�síci, v n�mž byla výplata zastavena.  

Rozhodnutí se také nevydává v p�ípad�, jde-li o p�eplatek na dávce do 100 K� u jednoho 

druhu dávky. V tomto p�ípad� se p�eplatek pouze eviduje.  
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Velkou odchylkou od správního �ádu je rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu 

podle § 3 odst. 3. zákona. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat ani je nelze p�ezkoumat  

mimo odvolací �ízení.  

Vydávání rozhodnutí o dávkách  musí obsahovat náležitosti uvedené ve správním �ádu. 

Stejn� tak lh�ty pro vydání rozhodnutí a zp�sob jeho oznámení stanovené správním �ádem 

jsou pro �ízení o dávkách závazné.  

Správní orgán je povinen po zahájení �ízení vydat rozhodnutí-pokud je to možno-bez zby-

te�ného odkladu. Jestliže nelze rozhodnutí vydat bezodkladn�, je správní orgán povinen 

vydat rozhodnutí nejpozd�ji do 30 dn� od zahájení �ízení. Když je zapot�ebí na�ídit ústní 

jednání nebo místní šet�ení, je-li t�eba n�koho p�edvolat, n�koho nechat p�edvést nebo do-

ru�ovat ve�ejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazateln� neda�í doru�ovat, nebo jde-li o 

zvláš� složitý p�ípad, p�ipo�ítává se k t�mto 30 dn�m dalších až 30 dn�. K provedení do-

žádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doru�ení písemnosti do ciziny se p�ipo-

�ítává doba nezbytn� nutná. Po dobu nezbytnou k opat�ení údaj� od dot�ené osoby lh�ty 

pro vydání rozhodnutí neb�ží.57 

Správní �ád upravuje dvojí možný zp�sob oznámení rozhodnutí. K ú�innému oznámení je 

zásadn� t�eba jeho doru�ení do vlastních rukou. Pouze pokud se ú�astník vzdá nároku na 

doru�ení písemného vyhotovení, má ú�inky oznámení již ústní vyhlášení. Podmínkou však 

je, aby všichni ú�astníci �ízení byli p�ítomni ústnímu vyhlášení rozhodnutí.  

Rozhodnutí, která se oznamují doru�ením do vlastních rukou, nabývají právní moci uply-

nutím lh�ty pro odvolání, jakmile se proti nim nelze odvolat. Ústn� vyhlášené rozhodnutí, 

pokud se ú�astník sou�asn� vzdá nároku na doru�ení písemného vyhotovení, nabývá práv-

ní ú�inky oznámením a pokud se ú�astník práva na odvolání vzdal, nabývá právní moci. 

Vzdání se nároku na doru�ení rozhodnutí se poznamená do spisu. V p�ípad�, že se všichni 

vzdají nároku na doru�ení písemného vyhotovení rozhodnutí, u�iní se o tom pro zm�nu 
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záznam do spisu, který má náležitosti jako ústn� vyhlášené rozhodnutí. Vzdát se není mož-

no doru�ení kone�ného rozhodnutí a rozhodnutí, jímž se ukládá povinnost.58  

3.6 Vydávání oznámení 

Podle zákona o SSP se správní �ád nevztahuje na �ízení, kde se p�i rozhodování o nároku 

na dávku vydává oznámení.  

„Rozhoduje-li ú�ad státní sociální podpory o dávce v p�ípadech, kdy se nevydává roz-

hodnutí, je povinen žadateli doru�it písemné oznámení o dávce a její výši. Písemné ozná-

mení se nedoru�uje, nenáleží-li výplata dávky podle §51 odst. 1 v�ty t�etí a odst. 2 v�ty 

�tvrté. Písemné oznámení o dávce se nedoru�uje do vlastních rukou“.59 

V p�ípadech, kdy ú�ad rozhoduje o dávce a nejde o p�ípady uvedené v § 69 zákona o SSP, 

se rozhodnutí nevydává. P�jde v zásad� o všechny p�ípady, kdy bude žadateli vyhov�no a 

dávka mu bude p�iznána.  

Namísto rozhodnutí je doru�ováno oprávn�né osob� jen oznámení o dávce a její výši.  Pro 

vydání oznámení p�itom zákon nestanoví žádné formální náležitosti, jaké jsou vyžadovány 

u rozhodnutí. Je ale vhodné, i z hlediska praktického, aby oznámení m�lo v zásad� stejné 

náležitosti jaké jsou vyžadovány u rozhodnutí. To znamená, že krom� údaje o tom, kdy 

byla dávka p�iznána a v jaké výši, by m�lo oznámení obsahovat i ú�elné od�vodn�ní 

a pou�ení o možnosti podat námitky a pou�ení o p�ípadném dalším možném odvolání.  

Uvedením ú�elného od�vodn�ní lze zabránit �asto zbyte�nému podání námitek, k n�muž 

by mohlo dojít z nedostate�né informovanosti oprávn�né osoby. 

Pro oznámení je p�edepsána písemná forma, ale pro její doru�ení zp�sob stanoven není, 

pouze je stanoveno, že oznámení není doru�ováno do vlastních rukou. M�že být proto po-

sláno b�žnou poštou �i p�edáno ú�adu práce k doru�ení �i doru�eno jiným zp�sobem. Zá-

konem je výslovn� stanoveno, kdy se oznámení nedoru�uje.  
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Pro oprávn�nou osobu je i v p�ípadech, kdy se vydává písemné oznámení zachována mož-

nost, aby jí bylo vydáno rozhodnutí o dávce. Musí však proti postupu, uvedeném v ozná-

mení podat námitku, a to ve lh�t� 30 dn� ode dne výplaty první splátky dávky po jejím 

p�iznání, ode dne výplaty dávky nebo v p�ípad� rodi�ovského p�ísp�vku po dovršení v�ko-

vé hranice dít�te, která zakládá nárok na volbu rodi�e na tuto dávku, jde-li o volbu nároku 

rodi�e podle § 30 odst. 1 a ú�ad SSP rozhodnutí nevydal. Námitky se musí podat vždy pí-

semn� u p�íslušného ú�adu, který dávku p�iznal. Pokud byly námitky podány písemn�, ale 

u jiného p�íslušného ú�adu, nelze je považovat za podané. Pokud nebyly námitky podány 

v�as, písemn� a u p�íslušného ú�adu, nelze už jiným zp�sobem docílit zm�nu p�iznané 

dávky nebo zm�nu její výše.60  

Pokud byly námitky podány p�edepsaným zp�sobem, je p�íslušný ú�ad povinen vydat roz-

hodnutí o dávce, a to do 30 dn� ode dne, kdy námitky ú�adu došly. 

Proti takto vydanému rozhodnutí, které je rozhodnutím orgánu státní správy a musí mít 

všechny náležitosti správního rozhodnutí, v�etn�  doru�ení do vlastních rukou, m�že 

oprávn�ná osoba podat odvolání. Pokud nejsou ve stanovené lh�t� podány námitky, stává 

se oznámení o dávce pravomocným a kon�í správní �ízení v této v�ci. 

3.7 Odvolání  

Proti rozhodnutím p�íslušného odboru SSP má ú�astník �ízení právo se odvolat. Odvolacím 

orgánem je krajský ú�ad. Odvolání se podává u ú�adu, který vydal rozhodnutí, proti n�muž 

odvolání sm��uje. Odvolání je t�eba podat do 15 dn� ode dne oznámení rozhodnutí. Za den 

oznámení rozhodnutí se považuje den, kdy bylo ú�astníku doru�eno písemné vyhotovení 

rozhodnutí a pokud se ú�astník vzdá nároku na doru�ení písemného vyhotovení, má ú�inky 

oznámení již ústní vyhlášení. Rozhodnutí, jež nenabylo právní moci a ú�astník se proti 

n�mu odvolal, m�že ú�ad, který je vydal, napravit v rámci vlastního zjednání nápravy ne-

boli v rámci autoremedury v odvolacím �ízení. Rozhodnutí, které je v právní moci, je mož-
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no napravit v rámci autoremedury v p�ezkumném �ízení, ale t�eba také v rámci uspokojení 

ú�astníka, jenž podal žalobu k soudu.  

Ú�ad, jenž vydal rozhodnutí napadené odvoláním, zašle stejnopis podaného odvolání všem 

ú�astník�m, kte�í se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzve je, aby se k n�mu v p�im��ené 

lh�t�, která nesmí být kratší než 5 dn�, vyjád�ili. Podle okolností dále doplní �ízení. Usta-

novení se nepoužije, bylo-li odvolání podáno opožd�n� nebo bylo-li nep�ípustné. K novým 

skute�nostem a k návrh�m na provedení nových d�kaz�, uvedených v odvolání nebo 

v pr�b�hu odvolacího �ízení, se p�ihlédne jen tehdy, jde-li o takové skute�nosti nebo d�ka-

zy, které ú�astník nemohl uplatnit d�íve. K vyjád�ením podaným po lh�t� se nemusí p�ihlí-

žet.61 

P�i vedení �ízení po podání odvolání je t�eba zvláš� dbát oprávn�ných zájm� ú�astník�, 

kte�í byli v dobré ví�e. P�íslušný ú�ad, který napadené rozhodnutí vydal, je m�že zrušit 

nebo zm�nit, pokud tím pln� vyhoví odvolání a jestliže tím nem�že být zp�sobena újma 

žádnému z ú�astník�, ledaže s ním všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti to-

muto rozhodnutí lze podat odvolání. Neshledá-li p�íslušný ú�ad, který napadené rozhodnutí 

vydal, podmínky pro autoremeduru, p�edá spis se svým stanoviskem odvolacímu správní-

mu orgánu do 30 dn� ode dne doru�ení odvolání. Jestliže byl odvoláním napaden jen n�-

který výrok rozhodnutí a lze-li p�íslušnou �ást spisu odd�lit, p�edá správní orgán pouze tu 

�ást spisu, která se týká otázky, o níž bylo rozhodnuto v napadeném výroku rozhodnutí. 

V p�ípad� nep�ípustného nebo opožd�ného odvolání p�edá spis odvolacímu správnímu 

orgánu do 10 dn�; ve stanovisku se omezí na uvedení d�vod� rozhodných pro posouzení 

opožd�nosti nebo nep�ípustnosti odvolání. Dojde-li odvolací správní orgán k záv�ru, že 

odvolání bylo podáno v�as a že je p�ípustné, vrátí v�c správnímu orgánu, který rozhodl v 

prvním stupni. Jestliže je již rozhodnutí v právní moci, m�že z moci ú�ední dojít k p�e-

zkoumání zákonnosti takového rozhodnutí nad�ízeným orgánem.62  
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Správní �ád v § 68 odst. 6 stanoví, že pokud odvolání nemá odkladný ú�inek, musí být tato 

skute�nost v pou�ení uvedena. A� již v návaznosti na zákonnou úpravu ale i v návaznosti 

na rozhodnutí správního orgánu musí pou�ení obsahovat sd�lení o vylou�ení p�ípadného 

odkladného ú�inku odvolání nebo rozkladu. Je-li odkladný ú�inek vylou�en ze zákona, 

správní ú�ad uvede odkaz na p�íslušnou zákonnou úpravu, vylu�uje-li odkladný ú�inek 

správní ú�ad svým rozhodnutím, odkaz na jeho výrokovou �ást se již neprovádí.  

Zákon o SSP v § 71 odst. 2 stanovuje, že odvolání proti rozhodnutí nikdy nemá odkladný 

ú�inek, rozhodnutí je tedy ihned vykonatelné a nelze odložit právní moc.  
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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4 POROVNEJTE DÁVKY SOCIÁLNÍ PODPORY V �ESKÉ 

REPUBLICE A VYBRANÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE  

4.1 Obecná pravidla pro p�iznání rodinných dávek v rámci EU  

Z d�vodu r�znorodosti dávkových systém� jednotlivých �lenských zemí založených na 

odlišných principech a institucionálním uspo�ádání, není cílem harmonizace národních 

systém� sociálního zabezpe�ení �lenských stát�, nýbrž jejich koordinace bez zásahu do 

jejich podstaty. Každá �lenská zem� si sama rozhoduje, jaké dávky a za jakých podmínek 

poskytuje a jak se tyto dávky vypo�ítávají. Smyslem koordinace je pouze zabránit tomu, 

aby ob�ané p�i pohybu z jednoho �lenského státu do druhého neztratili nárok na sociální 

dávky.  

Proces koordinace je ovládán �ty�mi principy, které jsou ozna�ovány jako rovné zacháze-

ní, aplikace právního �ádu jediného státu, zachování práv b�hem jejich nabývání (s�ítání 

dob pojišt�ní) a zachování nabytých práv (výplata dávek do ciziny).63 

Zásada rovného zacházení zakazuje jakákoliv diskrimina�ní opat�ení založená na státní 

p�íslušnosti. Zákaz dopadá na diskriminaci p�ímou i nep�ímou. Tento princip v zásad� �íká, 

že s ob�any EU, kte�í využívají právo volného pohybu, musí každý �lenský stát zacházet 

stejn� jako se svými vlastními ob�any.   

Princip aplikace právního �ádu jediného státu zabra	uje vzniku situace, kdy by pracovník 

nebyl pojišt�n v žádném �lenském stát�, anebo naopak byl pojišt�n v n�kolika �lenských 

státech zárove	. Jak pozitivní, tak negativní kolize národních právních �ád� je nežádoucí, 

proto se pro posouzení veškerých otázek sociálního zabezpe�ení jedince uplatní legislativa 

té zem�, kde pracuje bez ohledu na místo jeho trvalého pobytu. Z tohoto pravidla však 

existují výjimky, které p�edstavují zam�stnanci do�asn� p�id�lení k práci do zahrani�í, 

námo�níci, státní ú�edníci a diplomaté.  

Zachování práv b�hem jejich nabývání (s�ítání dob pojišt�ní) 
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Ve státech EU podléhá nárok na n�které dávky dovršení jistého p�edepsaného období, po 

které musí být jedinec ú�asten systému sociálního zabezpe�ení (a� už formou placení p�í-

sp�vku, výkonu práce �i pobytu na území státu). Tento princip umož	uje se�tení dob pojiš-

t�ní, spln�ných v jednotlivých �lenských státech. Tím je vylou�en negativní dopad migrace 

na spln�ní podmínky doby pojišt�ní.  

Zachování nabytých práv umož	uje výplatu dávek do ciziny.  

Vstupem zem� do EU za�alo v oblasti rodinných dávek platit Na�ízení Evropského spole-

�enství, která jsou základními právními p�edpisy EU, mají vyšší právní sílu a jsou p�ímo 

aplikovatelnými v každé �lenské zemi. Povinností každého �lenského státu je zajistit jejich 

realizaci ve svých národních právních p�edpisech.  

• Na�ízení �. 1408/71 z 14. �ervna 1971 o aplikaci soustav sociálního zabezpe�ení na 

osoby zam�stnané, samostatn� výd�le�n� �inné a jejich rodinné p�íslušníky pohy-

bující se v rámci Spole�enství, 

• Na�ízení �. 1612/68 z 15. �íjna 1968 o volném pohybu pracovník� v rámci Spole-

�enství, 

• Na�ízení �. 574/72 z 21. b�ezna 1972 stanovující postup provád�ní na�ízení 

�. 1408/71,  

• Na�ízení �. 859/2003 ze dne 14. kv�tna 2003, kterým se rozši�uje používání usta-

novení na�ízení �. 1408/71 a �. 574/72 na ob�any t�etích zemí.64 

Na�ízení neobsahují hmotn�právní úpravu jednotlivých dávek, ale stanovují pravidla apli-

kace právních norem jednotlivých �lenských stát�. Rodinné dávky jsou definovány jako 

všechny pen�žité a v�cné dávky ur�ené k náhrad� rodinných výdaj�, s výjimkou zvláštních 

p�ídavk� p�i narození a adopci. Za rodinné p�ídavky jsou považovány periodické pen�žité 

dávky poskytované výlu�n� s ohledem na po�et, a tam, kde je to možné, v�k rodinných 

p�íslušník�. 

Na�ízení �. 1408/71 funguje jako ur�itý koordina�ní mechanismus vymezující osobní roz-

sah, jehož prost�ednictvím je každému ob�anovi EU zajišt�na možnost svobodn� realizovat 
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své právo na volný pohyb, který pat�í k základním princip�m EU. Dále na�ízení �eší po-

mocí jasn� stanovených pravidel situace negativní a pozitivní kolize práva.  

P�sobnost na�ízení ve vztahu k osobám stanovuje, že p�edpis se vztahuje na osoby zam�st-

nané nebo samostatn� výd�le�n� �inné, které podléhaly nebo podléhají zákon�m jednoho 

nebo více �lenských stát� a které jsou státními p�íslušníky jednoho z �lenských stát� nebo 

jsou osobami bez státní p�íslušnosti, na jejich rodinné p�íslušníky a na osoby po nich po-

z�stalé; dále na uprchlíky, bydlící na území jednoho z �lenských stát�, jejich rodinné p�í-

slušníky a poz�stalé. Toto na�ízení se také vztahuje na ú�edníky a osoby, které jsou v sou-

ladu s platnými zákony v podobném postavení, pokud podléhali nebo podléhají právním 

p�edpis�m �lenského státu, na které se vztahuje toto na�ízení. Dále sem pat�í d�chodci, 

kte�í jsou ob�any �lenských stát�, i když se stali d�chodci již p�edtím než se jejich zem� 

stala �lenem EU. Vzhledem k tomu, že národní právní p�edpisy, upravující rodinné dávky 

neváží vznik nároku na doby pojišt�ní, zam�stnání nebo samostatné výd�le�né �innosti, 

nelze na�ízení aplikovat na studenty. Vedle osobního rozsahu je t�eba vymezit také rozsah 

v�cný, který stanovuje  okruh poskytovaných dávek.65  

Základní otázky pro ur�ení nároku na rodinné dávky jsou: 

• kde pracují rodi�e (rodi�), pokud nepracují, tak zda a kde jsou poživateli dávek vy-

plývajících z jejich p�edchozí výd�le�né �innosti, 

• kde žijí d�ti, 

• jedná-li se o d�chodce, který stát mu vyplácí d�chod (d�chodci mají z rodin-

ných dávek nárok pouze na p�ídavky na d�ti), 

• zda je podmínkou vzniku nároku bydlišt�.66 

Primárn� kompetentním pro výplatu rodinných dávek je vždy stát výkonu zam�stnání. 

V p�ípad�, že existují dva nebo více stát� výkonu zam�stnání, tzn. že jeden z rodi�� pracu-

                                                 

 

65 Na�ízení �. 1408/71 z 14. �ervna 1971 o aplikaci soustav sociálního zabezpe�ení na osoby zam�stnané, 

samostatn� výd�le�n� �inné a jejich rodinné p�íslušníky pohybující se v rámci Spole�enství 

66 Metodická p�íru�ka pro jednání o dávkách SSP s migrujícími osobami dle koordina�ního na�ízení. Interní 

materiál odboru SSP v Prost�jov�.. 2004, s. 5 
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je v jednom stát� a druhý z rodi�� v jiném stát� �i více státech, je kompetentním státem pro 

výplatu rodinných dávek ten ze stát� výkonu zam�stnání, ve kterém bydlí dít�. Jestliže 

existují dva nebo více stát� výkonu zam�stnání a dít� (d�ti) nebydlí ani v jednom z nich, 

vyplácí dávku stát, jehož dávka je vyšší a druhý z t�chto stát� mu refunduje polovinu vy-

placené dávky až do výše dávky stanovené vlastními p�edpisy. Pokud se jedná o d�chodce, 

je kompetentním k vyplácení p�ídavku na dít� stát, který vyplácí d�chod. Pokud je d�chod 

pobírán z více stát�, je k výplat� kompetentní stát, ve kterém d�chodce bydlí, ale pokud 

d�chodce pobírá d�chod z více stát� a nebydlí ani v jednom z nich, je kompetentní stát, ve 

kterém byl nejdéle pojišt�n.  

Na�ízení �. 1612/68 

Osobní rozsah Na�ízení �. 1612/68 se vztahuje na osoby, kte�í jsou zam�stnanci, jejichž 

zam�stnanecký vztah je založen na smlouv� zakládající ú�ast na nemocenském pojišt�ní, 

osoby samostatn� výd�le�n� �inné a osoby vedené v evidenci uchaze�� o zam�stnání s 

nárokem na dávky v nezam�stnanosti, a to po dobu jejich výplaty. Nárok na dávky mají též 

jejich manžel (ka), d�ti do 21 rok�, d�ti závislé na zam�stnané osob� (tzn. nezaopat�ené) a 

p�edkové, kte�í jsou na zam�stnané osob� závislí (tzn. osoby bez vlastního p�íjmu).67 

Rodinní p�íslušníci musí pobývat spole�n� se zam�stnancem na území �lenského státu, 

dávky se do zahrani�í nevyvážejí a mají pouze odvozený nárok. Na tyto dávky je t�eba 

pohlížet jako na sociální výhody.  

Náklady na administrativu jdou na vrub ú�adu, který o dávce rozhoduje. Místní p�íslušnost 

kompetentní instituce je dle místa bydlišt� žadatele, tj. místo, kde ob�an obvykle bydlí a 

kde je jeho obvyklý st�ed zájm�. Místní p�íslušnost pro p�eshrani�ního pracovníka se �ídí 

místem výkonu zam�stnání. Celý systém vyžaduje spolupráci jednotlivých �lenských stát� 

v rámci EU. Jedná se o sou�innost mezi ú�ady a institucemi v �lenských státech, �innost 

Administrativní komise a Poradního výboru pro sociální zabezpe�ení a poskytování infor-

mací. Komunikace mezi kompetentními institucemi a sty�nými orgány, tedy orgány, u 

nichž vzniká nárok na dávky, probíhá bu
 p�ímo za použití p�íslušných tiskopis� EU nebo 

prost�ednictvím sty�ných orgán� p�íslušného �lenského státu.  
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Hlavním praktickým nástrojem koordinace jsou zvláštní formulá�e zam��ené na zajišt�ní 

efektivní a rychlé p�eshrani�ní komunikace mezi �lenskými státy a jejich orgány, tzv. E-

formulá�e. Tyto formulá�e obsahují veškeré informace nezbytné k prokázání nároku a ur-

�ení výše dávky. V oblasti rodinných dávek jsou používány zejména E-formulá�e �ady 

400.68   

4.2 Aplikace pravidel EU do systému státní sociální podpory  

1. kv�tna 2004 vstoupila �R do EU. �lenství v této nadnárodní spole�nosti p�ineslo do 

systému SSP spoustu zm�n. Princip zachování nabytých práv prolomil § 60 zákona o SSP, 

který uvádí, že dávky se do ciziny nevyplácejí. Pro oblast sociální podpory  je relevantní 

okruh tzv. rodinných dávek a poh�ebného. 

Pravidl�m koordinace Na�ízení �. 1408/71 podléhá p�ídavek na dít�, rodi�ovský p�ísp�-

vek, z dávek p�stounské pé�e odm�na p�stouna a p�ísp�vek na úhradu pot�eb dít�te a do 

31. prosince 2004 také zaopat�ovací p�ísp�vek.  

V tomto na�ízení je vý�et osob, na které se p�edpis vztahuje. Jednou ze skupin jsou i za-

m�stnané osoby, za které lze pro ú�ely dávek SSP považovat i osoby nezam�stnané, které 

jsou v evidenci uchaze�e o zam�stnání na ú�ad� práce a pobírají podporu v nezam�stnanos-

ti, dále osoby, které pobírají pen�žitou pomoc v mate�ství a osoby na rodi�ovské dovolené, 

kterým trvá pracovní vztah, který v �R zakládá ú�ast na nemocenském pojišt�ní. Za rodin-

né p�íslušníky se považují osoby, které jsou podle zákona o SSP považovány za osoby spo-

le�n� posuzované. U rodi�ovského p�ísp�vku, u kterého není stanoven okruh spole�n� po-

suzovaných osob se vychází z okruhu stanoveného pro p�ídavek na dít�. 

Agenda �ízení o dávkách SSP dle na�ízení se výrazn� liší od b�žného zp�sobu p�iznávání 

dávek. Vedle rozší�ení okruhu oprávn�ných osob se jedná o zcela odlišný postup �ízení. 

Zjiš�ování skute�ností rozhodných pro nárok na dávky a jejich prokazování je v tomto 

p�ípad� na stran� jednotlivých kompetentních ú�adech práce, nikoli na žadatelích o dávky. 
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Zvláštní postavení má sociální p�íplatek, který je rodinnou dávkou za�azenou do P�ílohy 

IIa Na�ízení �. 1408/71 (s teritoriáln� omezenou výplatou). Sociální p�íplatek se neexpor-

tuje, tzn. že rodina musí pobývat na území našeho státu. Osob�, která nespl	uje podmínku 

§ 3 zákona o SSP (okruh oprávn�ných osob) vznikne nárok na tuto dávku pouze v p�ípad�, 

že se jedná o osobu migrující za prací a rodina této osoby pobývá na území �R.69  

Samostatnou oblastí sociálního zabezpe�ení s odlišnými principy koordinace i aplikace je 

poh�ebné, které nespadá do rodinných dávek, ale je tímto na�ízením kryto. Nárok mají 

osoby, které jsou poz�stalé po osobách které byly na území �lenského státu zam�stnané 

nebo samostatn� výd�le�n� �inné a po jejich rodinných p�íslušnících. Kompetentním stá-

tem je tedy stát, kde byla zesnulá osoba pojišt�na bez ohledu na to, kde tato osoba pobýva-

la, zem�ela, �i byla poh�bena. Pojišt�ní osoby se vztahuje i na její rodinné p�íslušníky. Po-

kud zem�el d�chodce, který žil a pobíral starobní d�chod ze státu, ve kterém žil, je vždy 

kompetentním státem ten, ve kterém d�chodce žil i v p�ípad�, že pobíral d�chod z jiného 

státu. Zem�el-li d�chodce, který žil na území jiného �lenského státu a pokud v tomto stát� 

nevznikne nárok na poh�ebné, je kompetentním státem ten, který vyplácel d�chod, bez 

ohledu na to, kde d�chodce žil, zem�el �i byl poh�ben. A pokud zem�el d�chodce, který žil 

na území jiného �lenského státu a v tomto stát� nevznikl nárok na poh�ebné a d�chod mu 

byl vyplácen z více stát�, je kompetentním ten stát, ve kterém byla zesnulá osoba pojišt�na 

nejdelší dobu.70 

Pravidla koordinace dle Na�ízení �. 1612/68 dopadají na porodné, p�ísp�vek na bydlení a z 

dávek p�stounské pé�e p�ísp�vek p�i p�evzetí dít�te a p�ísp�vek na zakoupení motorového 

vozidla. 

Na porodné má nárok pouze žena, která je zam�stnancem. Za zam�stnance lze pro tento 

ú�el považovat i osoby nezam�stnané, které jsou v evidenci uchaze�e o zam�stnání a pobí-

rají hmotné zabezpe�ení, které plyne z jejich p�edchozího zam�stnání a osoby na mate�ské 

a rodi�ovské dovolené, které mají pracovní pom�r. 
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Rozhodnutí a oznámení o dávkách se vydávají v �eském jazyce a musí v nich být uvedeny 

i �lánky Na�ízení, dle kterých bylo rozhodováno. 

�eskými kompetentními orgány pro �ízení o dávkách SSP jsou stejn� jako pro ob�any �R 

v prvním stupni ú�ady práce, v Praze ú�ady m�stských �ástí, ve druhém stupni potom kraj-

ské ú�ady a v Praze Magistrát hlavního m�sta Prahy. Funkci sty�ného orgánu plní MPSV 

�R. E-formulá�e jsou k dispozici na internetových stránkách MPSV �R a Integrovaném 

informa�ním portálu MPSV �R.     

4.3 Slovenská republika  

Slovenský systém sociální ochrany má t�i základní formy, kterými jsou sociální pojišt�ní, 

sociální pomoc a sociální podpora. 

Sociální pojišt�ní 

Hlavním úkolem je ochrana obyvatel v r�zných situacích (nap�. mate�ství nebo pracovní 

neschopnost). Podstata pojistného systému vychází z p�edchozí ekonomické aktivity ob�a-

n� a jejich p�íjm�. Jde o systém zásluhovosti, což v praxi znamená, že výška pojistné dáv-

ky bude adekvátní odvedené �asti prost�edk� (odvody do pojistných fond�). 

Sociální pomoc 

Jde o systém p�ísp�vk� pro obyvatele, kte�í se ocitli v hmotné nouzi. Ob�an, který je bez 

p�íjmu má nárok na pomoc ze strany státu formu dávek v hmotné nouzi. Nejde však o trva-

lou, ale jen do�asnou náhradu pracovního p�íjmu. 

Sociální podpora 

Jedná se o rodinné dávky financované ze státního rozpo�tu, prost�ednictvím kterých se stát 

p�ímo podílí na �ešení n�kterých životních situací ( nap�. narození, výživa a výchova dít�-

te, smr� rodinného p�íslušníka) Nárok na rodinné dávky není podmín�n placením p�ísp�v-

k� ani výší p�íjmu oprávn�ných osob.71 

V každé z t�chto oblastí sociální politiky se Slovensko snaží uplat	ovat t�i principy a to: 

                                                 

 

71 Sociálne zabezpe�eni v SR. [online]. Ministerstvo práce, socialnych v�ci a rodiny. 2006 [cit. 2008-19-03] 

dostupný z WWW: < http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=170>. 
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• odm�na ob�ana – spravedlivý výsledek úsilí a iniciativy ob�ana, 

• motivace ob�ana – znamená jasn� definovaná a jednoduchá pravidla fungování a 

ú�asti v sociálním systému, 

• aktivita ob�ana – znamená celou �adu nástroj�, které umož	ují postupný p�echod 

z oblasti sociální sít� do pracovní aktivity.72  

Od roku 2004 je na Slovensku zavád�na nová sociální politika, která se v oblasti rodinné 

politiky zam��uje na podporu rodin s d�tmi, ale zvlášt� na podporu rodin, kde je alespo	 

jeden z rodi�� zam�stnaný. 

4.3.1 P�ídavek na dít� a p�íplatek k p�ídavku na dít� 

P�ídavek na dít� je opakovaná základní rodinná dávka, která je upravena zákonem 

�. 600/2003 Z. z., o prídavku na die�a a o zmene a doplnení zákona �. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení. Výše p�ídavku byla upravena Na�ízením vlády Slovenské republiky 

(dále SR) �. 485/2004 Z. z., o úprave sumy prídavku na die�a. Dalším zákonem je zákon 

�. 532/2007 Z. z., který zavedl novou státní sociální dávku-p�íplatek k p�ídavku na dít�. 

Ob� dávky mají za cíl finan�n� pomoci rodinám s výživou a výchovou nezaopat�ených 

d�tí.  

Oprávn�nou osobou u p�ídavku na dít� je: 

• rodi� nezaopat�eného dít�te, 

• osoba, která má rozhodnutím p�íslušného orgánu dít� sv��ené do pé�e nahrazující 

pé�i rodi��, 

• plnoleté nezaopat�ené dít�, které bu
 nemá rodi�e nebo nemá upravenou vyživova-

cí povinnost od rodi��, anebo které uzav�elo s	atek nebo se rozvedlo.73 

                                                 

 

72 POT��EK, M. RADI�OVÁ, I. Sociální politika v �echách a na Slovensku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 

1998. ISBN 80-7184-622-8. s. 59-61 

73 Zákon �. 600/2003 Z. z., o prídavku na die�a a o zmene a doplnení zákona �. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení 
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Pokud je více oprávn�ných osob, spl	ujících podmínky ustanovené zákonem, p�ídavek 

náleží jen jedné z nich, a to na základ� jejich dohody. Kriteriem pro p�iznání dávky je p�e-

devším pé�e o nezaopat�ené dít�, což jsou všechny d�ti do skon�ení povinné školní do-

cházky, nejdéle však do 25 let, které se soustavn� p�ipravují na budoucí povolání studiem 

nebo se nem�že soustavn� p�ipravovat na povolání nebo vykonávat výd�le�nou �innost 

z d�vodu nemoci nebo úrazu. Jedná se o podobný koncept jako v �R. Podmínkami nároku 

je pé�e oprávn�né osoby o nezaopat�ené dít� a trvalý nebo p�echodný (týká se jen cizinc�)  

pobyt oprávn�né osoby a nezaopat�ené dít� na území SR. Pokud je dít� starší 16 let je po-

t�ebné p�edložit potvrzení o návšt�v� st�ední nebo vysoké školy.74 

Dávka je vyplácena plošn� – nezohled	uje se p�íjem rodiny a stá�í dít�te. Výše p�ídavku 

na dít� je v sou�asnosti poskytována ve výši 540 Sk. M�že být valorizována k 1. 9. b�žné-

ho kalendá�ního roku tak, že se vynásobí koeficientem, kterým se upravily �ástky životní-

ho minima na�ízením vlády SR. 

Oprávn�ná osoba si uplat	uje nárok na p�ídavek na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, 

p�íslušném podle místa jejího trvalého, u cizinc� p�echodného pobytu, prost�ednictvím 

písemné žádosti. Žádost lze uplatnit nejdéle šest m�síc� zp�tn�. 

V rozhodování o nároku na dávku se postupuje podle zákona �. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní, krom� p�ípad�, kdy úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí p�ídavek oprávn�-

né osob� v p�íslušné výšce, aniž by o této skute�nosti vydal písemné rozhodnutí. Písemné 

rozhodnutí je ú�ad povinný vydat vždy v p�ípad� zamítnutí žádosti pro nespln�ní zákon-

ných podmínek oprávn�nou osobou, p�i zastavení a obnovení výplaty dávky a p�i snížení, 

odejmutí nebo vrácení p�ídavku. 

Dávka se vyplácí m�sí�n� pozadu, a to nejpozd�ji do konce kalendá�ního m�síce následu-

jícího po kalendá�ním m�síci, ve kterém oprávn�ná osoba splnila podmínky nároku, na její 

ú�et v bance nebo v pobo�ce zahrani�ní banky, která má povolení p�sobit jako banka na 

                                                 

 

74 Dávky štátnej sociálnej podpory. [online]. Ministerstvo práce, socialnych v�ci a rodiny. 2007 [cit. 2008-

19-03] dostupný z WWW: < http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=109>. 
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území SR, nebo na žádost oprávn�né osoby v hotovosti. Oznamovací povinnost je jako 

v �R osmidenní.75  

P�íplatek k p�ídavku na dít� (dále p�íplatek k p�ídavku) je dávka, kterou stát p�iplácí 

oprávn�né osob� k p�ídavku na dít� na výchovu a výživu nezaopat�eného dít�te.  

Oprávn�nou osobou u p�íplatku k p�ídavku je bu
 rodi� nezaopat�eného dít�te nebo osoba, 

která má rozhodnutím p�íslušného orgánu dít� sv��ené do pé�e nahrazující pé�i rodi��, 

která má nárok na p�ídavek na dít� a pobírá starobní, p�ed�asný starobní nebo invalidní 

d�chod, dále výsluhový d�chod po dovršení v�ku pot�ebného na získání starobního d�chod 

u nebo pobírá obdobné d�chodové dávky v cizin�. Dále má nárok oprávn�ná osoba, která 

není výd�le�n� �inná nebo jí nebyl p�iznaný da	ový bonus na dít�, na které pobírá p�ída-

vek.76 

Oprávn�ná osoba si uplat	uje nárok na tuto dávku na úrade práce, sociálnych vecí a rodi-

ny, který jí vyplácí p�ídavek na dít�  prost�ednictvím písemné žádosti, nejdéle však šest 

m�síc� zp�tn�. Výše p�ísp�vku je od 1. 1. 2008 vyplácena ve výši 300 Sk.  

4.3.2 Rodi�ovský p�ísp�vek  

Na tuto opakovanou dávku má nárok rodi�, pe�ující alespo	 o jedno dít� do 3 let v�ku ne-

bo do 6 let v�ku, pokud je dít� dlouhodob� zdravotn� postižené nebo sv��ené do pé�e na-

hrazující pé�i rodi��, nejdéle však t�i roky od nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto 

sv��ení. Rodi�ovský p�ísp�vek upravuje zákon �. 280/2002 Z.z. o rodi�ovskom príspevku 

ve zn�ní zákona �. 643/2002 Z. z., 453/2003 Z. z., 601/2003 Z. z., 244/2005 Z. z., a opat-

�ení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (dále MPSVR SR) 

�. 415/2004 Z. z., �. 378/2005 Z. z., �. 493/2006 Z. z. a �. 321/2007 Z. z. 

Oprávn�nou osobou je: 

• rodi� dít�te, 

                                                 

 

75 Dávky štátnej sociálnej podpory. [online]. Ministerstvo práce, socialnych v�ci a rodiny. 2007 [cit. 2008-

19-03] dostupný z WWW: < http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=109>. 

76 Preh�ad sociálnych dávok od 1.1.2007. Úrad práce, socialnych v�ci a rodiny Levice. [online]. 2006  [cit. 

2008-15-03] dostupný z WWW: < http://www.upsvar-lv.sk/Oddelenia/SOC/SSD/SSD.htm>. 
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• osoba, která má rozhodnutím p�íslušného orgánu dít� sv��ené do pé�e nahrazující 

pé�i rodi�� na základ� pravomocného rozhodnutí soudu o sv��ení dít�te do této pé-

�e.77 

Podmínkami nároku je pé�e oprávn�né osoby o dít� a stejn� jako u p�ídavku na dít� trvalý 

nebo p�echodný (týká se op�t jen cizinc�) pobyt oprávn�né osoby a dít�te na území SR. 

Kompetentní k výplat� je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, p�íslušný podle místa jejího 

trvalého, u cizinc� p�echodného pobytu. Písemnou žádost lze uplatnit nejdéle jeden rok 

zp�tn�. Rodi�ovský p�ísp�vek není poskytován ani jednomu rodi�i, pokud jeden z nich má 

nárok na mate�skou nebo nárok na dávku nemocenského pojišt�ní nebo nemocenského 

zabezpe�ení v cizin�. Oprávn�ná osoba si m�že neomezen� p�ivyd�lat, pokud je pé�e o 

dít� �ádn� zajišt�na. Dít� nesmí navšt�vovat školské za�ízení, které je za�azené do sít� škol 

a školských za�ízení a kterému byly poskytnuty prost�edky ze státního rozpo�tu nebo z vý-

nosu dan� z p�íjm�. 

Od 1. zá�í 2007 výše dávky �iní 4 560 Sk za kalendá�ní m�síc. Pokud má rodi� v období 

pobírání dávky nárok na mate�skou, jejíž výška je v kalendá�ním m�síci nižší, než je výška 

rodi�ovského p�ísp�vku, p�ísp�vek se vyplácí ve výšce rozdílu mezi rodi�ovským p�ísp�v-

kem a mate�skou. Pokud je v rodin� více d�tí spl	ujících nárok na dávku, rodi�ovský p�í-

sp�vek náleží jen jednou, a to rodi�i podle dohody ve výši za kalendá�ní m�síc.78  

4.3.3 Narození dít�te  

V souvislosti s narozením dít�te, pop�. d�tí jsou vypláceny t�i dávky. K výplat� je kompe-

tentní úrad práce, sociálnych vecí a rodiny p�íslušný podle místa trvalého bydlišt� opráv-

n�né osob�. Každá z uvedených sum m�že být valorizována k 1. 9. b�žného kalendá�ního 

roku na�ízením vlády SR a dávky je možné vyplatit maximáln� šest m�síc� zp�tn� na zá-

klad� písemné žádosti.  

                                                 

 

77 Zákon �. 280/2002 Z.z., o rodi�ovskom príspevku 

78 Dávky štátnej sociálnej podpory. [online]. Ministerstvo práce, socialnych v�ci a rodiny. 2007 [cit. 2008-

19-03] dostupný z WWW: < http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=109>. 
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4.3.3.1 P�ísp�vek p�i narození dít�te  

Jedná se o jednorázovou dávku, která je obdobou našeho porodného, a upravuje ji zákon 

�. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení die�a�a, o príspevku rodi�om, ktorým sa 

sú�asne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane 

narodili dvoj�atá a ktorým sa menia 
alšie zákony ve zn�ní zákona �. 453/2003 Z. z., 

601/2003 Z. z., 471/2005 Z. z., 676/2006 Z. z., 65/2007 Z. z. a na�ízení vlády SR �. 

484/2004 Z. z., 383/2005 Z. z. a 394/2007 Z. z. 

Oprávn�nou osobou je: 

• matka, která dít� porodila, 

• otec dít�te, pokud matka dít�te zem�ela nebo po ní bylo vyhlášené pátrání nebo po-

kud otci bylo sv��eno dít� mladší jednoho roku na základ� pravomocného rozhod-

nutí soudu, 

• osoba, která p�evzala dít� do pé�e nahrazující pé�i rodi�� na základ� pravomocné-

ho rozhodnutí soudu nebo p�íslušného orgánu.79 

Podmínkami nároku na tuto dávku je narození dít�te a trvalý pobyt oprávn�né osoby na 

území SR. Pokud se sou�asn� narodí více d�tí, nárok na p�ísp�vek vzniká na každé dít�. 

Nárok nevzniká oprávn�né osob� pokud p�ed uplatn�ním nároku na dávku dala souhlas 

k osvojení dít�te nebo pokud bylo dít� sv��eno do pé�e nahrazující pé�i rodi�� na základ� 

pravomocného rozhodnutí soudu nebo p�íslušného orgánu a také pokud byla dít�ti na�ízená 

pravomocným rozhodnutím soudu ústavní výchova. Dávka také nenáleží matce, která po 

porodu bez souhlasu ošet�ujícího léka�e opustila dít� ve zdravotním za�ízení ani oprávn�né 

osob�, pokud obdobnou dávku za narození dít�te obdržela v cizin�.  

Výše �iní na jedno dít� 4 560 Sk. Pokud se sou�asn� narodily dv� a více d�tí a dv� z nich 

se dožily 28 dní p�ísp�vek na každé dít� se zvyšuje o 2 280 Sk.80  

                                                 

 

79 zákon �. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení die�a�a, o príspevku rodi�om, ktorým sa sú�asne narodili 

tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvoj�atá a ktorým sa 
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4.3.3.2 P�íplatek k p�ísp�vku p�i narození dít�te  

Je jednorázová státní sociální dávka, kterou stát p�iplácí na zvýšené výdaje spojené se za-

bezpe�ením nutných pot�eb pro dít�. Oprávn�nou osobou je matka, která porodila první 

dít� nebo otec dít�te, pokud matka zem�ela nebo po ní bylo vyhlášené pátraní nebo pokud 

otci bylo dít� sv��eno na základ� pravomocného rozhodnutí soudu. Aby byl spln�n nárok 

na dávku, musí být sou�asn� spln�n nárok na p�ísp�vek p�i narození dít�te.  

Výše p�ísp�vku je od 1. 2. 2008 vyplácena ve výši 20 440 Sk. A to na každé dít�, které se 

narodilo matce p�i prvním porodu a dožilo se alespo	 28 dní.81 

4.3.3.3 P�ísp�vek rodi�	m, kterým se sou�asn� narodily t�i nebo více d�tí 

Jedná se o poslední jednorázovou státní sociální dávku, spojenou s narozením d�tí, která je 

ur�ena t�m, kterým se sou�asn� narodily t�i nebo více d�tí nebo v pr�b�hu dvou let opako-

van� dvoj�ata nebo více d�tí sou�asn�. Stát touto dávkou p�ispívá jednou za rok rodi�i d�tí 

nebo osob�, která p�evzala d�ti do pé�e nahrazující pé�i rodi�� na základ� pravomocného 

rozhodnutí soudu nebo p�íslušného orgánu, na zvýšené výdaje spojené s pé�í o tyto d�ti.  

Pro p�iznání dávky musí být spln�no, aby alespo	 t�i z d�tí nem�ly více jak 15 let, opráv-

n�ná osoba musí o tyto d�ti pe�ovat a trvalý pobyt musí mít jak oprávn�ná osoba tak d�ti 

na území SR. P�ísp�vek se poskytuje na každé dít� v kalendá�ním roce jen jednou.  Výše 

p�ísp�vku je stanovená podle v�ku d�tí-do 6 let se jedná o �ástku 2 470 Sk, od 6 do 15 let  

3 050 Sk a pokud má dít� 15 let tak je �ástka 3 240 Sk.82  

                                                                                                                                                    

 

80 Preh�ad sociálnych dávok od 1.1.2007. Úrad práce, socialnych v�ci a rodiny Levice. [online]. 2006  [cit. 

2008-15-03] dostupný z WWW: < http://www.upsvar-lv.sk/Oddelenia/SOC/SSD/SSD.htm>. 

81 Dávky štátnej sociálnej podpory. [online]. Ministerstvo práce, socialnych v�ci a rodiny. 2007 [cit. 2008-

19-03] dostupný z WWW: < http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=109>. 

 

 

82 Preh�ad sociálnych dávok od 1.1.2007. Úrad práce, socialnych v�ci a rodiny Levice. [online]. 2006  [cit. 

2008-15-03] dostupný z WWW: < http://www.upsvar-lv.sk/Oddelenia/SOC/SSD/SSD.htm>. 
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4.3.4 P�ísp�vek na poh�eb  

Tato jednorázová dávka uzavírá vý�et státních sociálních dávek Slovenska. P�ísp�vek, 

kterým stát p�ispívá na úhradu výdaj� spojených se zabezpe�ením poh�bu je upraven zá-

konem �. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb ve zn�ní zákona �. 453/2003 Z. z., 

601/2003 Z. z. a na�ízení vlády SR �. 483/2004 Z. z. a 393/2007 Z. z. Oprávn�nou osobou 

je plnoletá fyzická osoba, která zabezpe�í poh�eb a má trvalý nebo p�echodný (týká se jen 

cizinc�) pobyt na území SR. Další podmínkou nároku je trvalý pobyt zem�elého v dob� 

úmrtí na území SR a pokud by se jednalo o pobyt p�echodný, tak musí být zem�elý na 

území SR pochován. Písemná žádost se uplat	uje nejpozd�ji do jednoho roku od poh�bu 

zem�elého u úradu práce, sociálnych vecí a rodiny p�íslušného podle místa posledního tr-

valého pobytu nebo p�echodného pobytu zem�elého. Výše dávky �iní 2 400 Sk.83  

4.3.5 P�ísp�vky na podporu náhradní pé�e  

Zákon o p�ísp�vcích na podporu náhradní pé�e o dít� upravuje poskytování finan�ních 

p�ísp�vk� jako sociálních dávek, kterými stát podporuje náhradní pé�i o dít�, pokud má 

jiná fyzická osoba než rodi� dít� sv��ené do pé�e nahrazující pé�i rodi�� na základ� roz-

hodnutí soudu nebo p�íslušného orgánu. V podstat� se jedná o dávky podobné p�stoun-

ským dávkám v �R. Dávky jsou upraveny zákonem �. 627/2005 Z. z., o príspevkoch na 

podporu náhradnej starostlivosti o die�a ve zn�ní opat�ení MPSVR SR �. 494/2006 Z. z. a 

322/2007 Z. z. Písemné žádosti se uplat	ují u úradu práce, sociálnych vecí a rodiny p�í-

slušného podle místa trvalého pobytu náhradního rodi�e. Nárok na p�ísp�vky za kalendá�ní 

m�síc zanikají uplynutím jednoho roku od posledního dne kalendá�ního m�síce, za který 

náležely.  

Náhradní rodinná pé�e zahrnuje: 

• sv��ení nezletilého dít�te do pé�e jiné fyzické osoby než rodi�e, 

• p�stounská pé�e, 

                                                 

 

83 Dávky štátnej sociálnej podpory. [online]. Ministerstvo práce, socialnych v�ci a rodiny. 2007 [cit. 2008-

19-03] dostupný z WWW: < http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=109>. 
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• poru�nictví, pokud se poru�ník osobn� stará o dít�, jehož rodi�e jsou plnoletí, 

• do�asné sv��ení dít�te do pé�e osoby, která má zájem stát se p�stounem, 

• do�asné sv��ení dít�te do pé�e fyzické osoby rozhodnutím soudu o na�ízení p�ed-

b�žného opat�ení.84   

4.3.5.1 Jednorázový p�ísp�vek dít�te p�i sv��ení do náhradní rodinné pé�e  

První z dávek sociální pé�e, je jednorázový p�ísp�vek ur�ený na podporu zabezpe�ení zá-

kladního osobního vybavení dít�te, sv��eného do pé�e nahrazující pé�i rodi��.  

Nárok na dávku má nezletilé dít� sv��ené do pé�e nahrazující pé�i rodi�� na základ� roz-

hodnutí soudu, o které se náhradní rodi� za�al osobn� starat a které ke dni sv��ení do ná-

hradní rodinné pé�e je v ústavní pé�i nebo v ochranné výchov�. Pokud tyto podmínky dít� 

nespl	uje, ale na po�átku výkonu náhradní rodinné pé�e nedisponuje základním osobním 

vybavením, m�že být p�ísp�vek poskytnut také. Výše dávky �iní 9 550 Sk.85  

4.3.5.2 Jednorázový p�ísp�vek dít�te p�i zániku náhradní rodinné pé�e  

Jednorázový p�ísp�vek je ur�ený na podporu osamostatn�ní se plnoletého dít�te, pokud 

náhradní rodinná pé�e trvala alespo	 jeden rok p�ed dosáhnutím jeho plnoletosti. Výše 

p�ísp�vku �iní 23 910 Sk.86 

                                                 

 

84 Zákon �. 627/2005 Z. z., o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o die�a 

85 Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o die�a. [online]. Ministerstvo práce, socialnych v�ci a ro-

diny. 2007 [cit. 2008-19-03] dostupný z WWW: < 

http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=115>. 
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4.3.5.3 Opakovaný p�ísp�vek dít�te p�i sv��ení do náhradní rodinné pé�e  

Jedná se o opakovaný p�ísp�vek ur�ený na podporu uspokojení základních pot�eb dít�te, 

hlavn� na pokrytí náklad� na výživu, výchovu, vzd�lání a bydlení. Oprávn�nou osobou je  

nezaopat�ené dít� sv��ené do pé�e nahrazující pé�i rodi��. Podmínkami nároku na dávku je 

nezaopat�enost dít�te jak nezletilého tak plnoletého, které po dosažení plnoletosti nadále 

žije v domácnosti s náhradním rodi�em a nemá p�íjem nebo jeho p�íjem je nižší než suma 

opakovaného p�ísp�vku. Za p�íjem dít�te je považováno soudem ur�ené výživné, sirot�í 

d�chod, poz�stalostní úrazová renta, sirot�í výsluhový d�chod a p�íjem plnoletého nezao-

pat�eného dít�te zda	ovaného podle zákona o dani z p�íjm�. P�ísp�vek se vyplácí m�sí�n� 

na každé dít� ve výši 3 590 Sk. Pokud má dít� p�íjem, dávka je vyplácena ve výši rozdílu 

mezi sumou opakovaného p�ísp�vku a tímto p�íjmem.87 

4.3.5.4 Opakovaný p�ísp�vek náhradním rodi�i 

Tento opakovaný p�ísp�vek je ur�en náhradnímu rodi�i na podporu výkonu osobní pé�e o 

dít�, které mu bylo sv��eno do pé�e nahrazující pé�i rodi��. Nárok na dávku má náhradní 

rodi�, který má trvalý pobyt na území SR a za�al se osobn� starat o dít�, které mu bylo na 

základ� rozhodnutí soudu nebo p�íslušného orgánu sv��ené do pé�e nahrazující pé�i rodi�� 

a nevykonává náhradní pé�i v za�ízení p�stounské pé�e. Nárok naopak nevzniká, pokud 

náhradní rodi� nebo manžel náhradního rodi�e má p�i výkonu osobní pé�e o dít� nárok na 

mate�skou, na dávku nemocenského pojišt�ní, nemocenského zabezpe�ení v cizin� nebo 

nárok na rodi�ovský p�ísp�vek. Nárok také nevniká pokud dít� je p�íbuzným v p�ímé �ad�. 

Výše p�ísp�vku bez ohledu na po�et d�tí je 4 560 Sk m�sí�n�. Pokud se náhradní rodi� 

osobn� stará o t�i a více d�tí, kte�í jsou sourozenci, p�ísp�vek se  zvyšuje o 3 240 Sk m�-

sí�n�.88 

                                                 

 

87 Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o die�a. [online]. Ministerstvo práce, socialnych v�ci a ro-

diny. 2007 [cit. 2008-19-03] dostupný z WWW: < 

http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=115>. 
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4.3.5.5 Osobitý p�ísp�vek náhradním rodi�i 

Tato opakovaná dávka je ur�ena náhradnímu rodi�i na podporu výkonu osobní pé�e o t�ž-

ce zdravotn� postižené dít�, které mu bylo sv��eno do pé�e nahrazující pé�i rodi��. 

Nárok na dávku má náhradní rodi�, který má trvalý pobyt na území SR a za�al se osobn� 

starat o dít�, který je ob�anem s t�žkým zdravotním postižením a které mu bylo na základ� 

rozhodnutí soudu nebo p�íslušného orgánu sv��ené do pé�e nahrazující pé�i rodi��. Nárok 

nevzniká, pokud náhradnímu rodi�i je za výkon osobní pé�e o dít� poskytován pen�žitý 

p�ísp�vek za opatrování, poskytuje dít�ti opatrovatelskou službu nebo je dít�ti poskytován 

pen�žitý p�ísp�vek na osobní asistenci. Výše p�ísp�vku je vyplácena ve výši 1 880 Sk m�-

sí�n�.89  

4.4 N�mecko  

Obdobn� jako v ostatních zemích EU je rodinná politika v N�mecku obecn� zam��ena na 

finan�ní kompenzace sociální události spo�ívající v narození dít�te a pé�i o n�j. I když je  

N�mecko se svými 82,5 miliony obyvatel v sou�asnosti nejlidnat�jší zemí Evropy, z�stává 

hlavním úkolem rodinné politiky boj se zhoršujícím se popula�ním vývojem. Je d�ležité si 

uv�domit, že sou�asné N�mecko je složeno ze dvou stát�, které pom�rn� dlouhou dobu 

fungovaly samostatn�, každý v rámci jiného politického režimu, což se bezesporu promítlo 

i do rodinné politiky sou�asného spole�ného státu. Vývoj rodinné politiky prošel n�kolika 

fázemi. Po založení ministerstva mládeže, rodiny, žen a zdravotnictví v roce 1955 byl vy-

pracován první komplexní systém rodinných p�ídavk� a da	ových úlev na závislé d�ti. Od 

roku 1975 se za�ínají rodinné p�ídavky zvyšovat, bylo zavedeno da	ové zvýhodn�ní pro 

rodiny osam�lých rodi�� a za�aly se vyplácet mate�ské dávky ekonomicky aktivním že-

nám. Po roce 1983 p�inesly rozpo�tové problémy zavedení testování rodinných p�ídavk�. 

Rok 1986 byl ve znamení zavedení nového principu – vyrovnání ekonomického zvýhod-

n�ní rodin s d�tmi v porovnání s rodinami bezd�tnými. Byl p�ijat tzv. „Familienpaket“ – 

balík opat�ení ve prosp�ch rodiny, který je kombinací p�ímé a nep�ímé formy podpory ro-

                                                 

 

89 Preh�ad sociálnych dávok od 1.1.2007. Úrad práce, socialnych v�ci a rodiny Levice. [online]. 2006  [cit. 
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dinám. Mezi p�ímá opat�ení lze za�adit rodinné p�ídavky a rodi�ovský p�ísp�vek a mezi 

nep�ímá opat�ení unikátní komplex da	ových úlev.90  

Rodinná politika je v sou�asnosti hodn� diskutovaným tématem z d�vodu již n�kolik let 

stagnující porodnosti. V souvislosti s n�meckou ústavou je pé�e o d�ti a jejich výchova 

p�irozeným právem �lov�ka a zárove	 jeho prvo�adou odpov�dností. D�ti mohou být rodi-

��m odejmuty proti jejich v�li ze zákona pouze tehdy, pokud selhávají ve svých povinnos-

tech �i své d�ti zanedbávají. Každá matka má nárok na pé�i a ochranu ze strany státu. Pod-

pora rodiny v systému sociální politiky tvo�í jednu z hlavních priorit n�mecké ve�ejné poli-

tiky.  

4.4.1 P�ídavek na dít�  

„Kindergeld“ je upraven zákonem o dani z p�íjm� (Einkommensteuergesetz) a spolkovým 

zákonem o p�ídavku na dít� (Bundeskindergeldgesetz). Jedná se o dávku, která je vypláce-

na nezávisle na p�íjmech jako da	ové zvýhodn�ní osob�, v jejíž pé�i se dít� nachází. Tato 

osoba i dít� musí mít v zásad� trvalé bydlišt� v N�mecku. Výjime�n� jsou vypláceny p�í-

davky na dít� žijící v zahrani�í, v domácnosti oprávn�né osoby, která platí dan� z p�íjmu 

v N�mecku a jedná se o zemi Evropské unie nebo Evropského hospodá�ského prostoru. 

Pokud dít� žije spolu s rodi�i, je na jejich domluv�, který z nich bude p�ídavek pobírat. 

Polovi�ní nárok náleží každému z nich.  

Dávka je vyplácena: 

• vlastním, adoptovaným nebo závislým d�tem da	ových poplatník� do 18 let, 

• nezam�stnaným, kte�í jsou evidováni na ú�adu práce a jsou ochotni pracovat, nejdé-

le do v�ku 21 let, 

• student�m ve fázi p�ípravy na budoucí povolání nebo další vzd�lání do 27 let, 

• postiženým d�tem do 27 let života bez omezení. 

                                                 

 

90 MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální politika v evropských zemích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-
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O p�ídavek po dosažení 18 let nelze žádat dále, pokud p�íjmy dít�te p�ekro�í ro�ní p�íjmo-

vou hranici 7 680 eur, bez ohledu na p�íjem rodi��. P�íjmy p�ijaté na vzd�lávací ú�ely se 

do limitu nezapo�ítávají. V sou�asné dob� je výše dávky pro první, druhé a t�etí dít� 154 

eur a od �tvrtého dít�te se dávka zvyšuje na 179 eur. 

Rodi�e mají nárok bu
 na p�ídavek na dít� nebo ode�et �ástky od základu dan�. A to bu
 

na nezdanitelnou odpo�itatelnou položku za dít� ve výši 3 648 euro nebo od�itatelnou po-

ložku za pé�i o dít� a jeho výchovu a vzd�lání ve výši 2 160 euro. Co je pro poplatníka 

výhodn�jší ov��uje finan�ní ú�ad v rámci da	ového p�iznání.91  

4.4.2 Rodi�ovský p�ísp�vek  

„Erziehungsgeld“, nahrazující dosavadní p�ísp�vek na výchovu, je upraven na základ� 

spolkového zákona o rodi�ovském p�ísp�vku a rodi�ovské dovolené (Bundeserziehungs-

geldgesetz). Jedná se o dávku, jejímž cílem je podpora rodin, která je financovana z daní a 

nenahrazuje mzdu.  

Podle n�meckých zákon� je matkou dít�te žena, která porodila dít�. Za otce se považuje 

manžel matky. Manžel, který zem�el, je i nadále považován za otce dít�te, které se narodilo 

v období do 200 dn� po jeho smrti. Otcovství u muže, který se p�ihlásí k dít�ti, musí být 

odsouhlaseno matkou. Nemanželským d�tem musí být zaru�eny stejné podmínky pro t�-

lesný, duševní a sociální vývoj jako d�tem manželským. 

4.4.2.1 Rodi�ovský p�ísp�vek do 31. 12. 2006 

Podmínkou pro p�iznání dávky byl rodinný p�íjem nep�ekra�ující stanovenou hranici, pro 

kterou byl rozhodující v�k dít�te a to, zda jej vychovávali oba rodi�e �i rodi� osam�lý. 

Nárok na dávku m�la matka nebo otec, s trvalým pobytem na území N�mecka a za p�ed-
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pokladu osobní pé�e o dít� do 2 let v�ku. Výpo�et výše dávky byl dosti komplikovaný a 

zohled	oval limitní ro�ní p�íjmové hranice, jejichž p�ekro�ení znamenalo redukci nebo 

vynulování dávky. Rodi� uplat	ující nárok na dávku mohl pracovat maximáln� 30 hodin 

týdn�. Osam�lý rodi�, který vychovával dít� sám, m�l nárok na p�ísp�vek i v p�ípad� plné-

ho úvazku. Rodina si mohla vybrat ze dvou typ� rodi�ovského p�ísp�vku, pravidelného a 

pak tzv. „Budget“. V p�ípad� pravidelného m�sí�ního p�ísp�vku byla možnost pobírat m�-

sí�n� 300 euro do dvou let v�ku dít�te, p�i�emž b�hem prvních šesti m�síc� života dít�te 

byla stanovena horní hranice �istého ro�ního p�íjmu rodi�� na 30 000 euro a v p�ípad� 

osam�lých se jednalo o 23 000 euro. V p�ípad� p�ekro�ení p�íjmové hranice nárok na dáv-

ku zanikl. Od sedmého m�síce v�ku dít�te se p�íjmový limit zm�nil pro rodi�e na 16 500 

euro a v p�ípad� osam�losti na 13 500 euro. V p�ípad� p�ekro�ení limitu p�íjmu již nárok 

na p�ísp�vek nezanikal, ale docházelo k postupnému snížení o 5,2 % p�íjmu, kterým byla 

stanovená hranice p�ekro�ena.92 

Pokud se rodina rozhodla pobírat p�ídavek ve form� Budget, pobírala 450 euro m�sí�n� do 

jednoho roku v�ku dít�te a hranice �istého ro�ního p�íjmu byla stanovena pro páry na 22 

086 euro a pro osam�lé rodi�e na 19 086 euro. V p�ípad� p�ekro�ení této hranice b�hem 

prvních šesti m�síc� života dít�te, nárok na Budget zanikl, ale v p�ípad� p�ekro�ení hranice 

p�íjmu od sedmi m�síc� v�ku, nárok nezanikal, ale op�t docházelo k postupnému snížení a 

to o 7,2 % p�íjmu, kterým byla p�ekro�ena uvedená hranice. 

V obou p�ípadech se p�íjmová hranice rodiny za každé další dít� zvyšovala o 3 140 euro.  

4.4.2.2 Rodi�ovský p�ísp�vek od 1. 1. 2007 

Od tohoto data již p�ísp�vek nenáleží sociáln� slabým, jejichž p�íjem dosahuje jen stano-

vené hranice, ale všem, nezávisle na velikosti p�íjm�. Stát od narození dít�te po dobu jed-

noho roku vyplácí dosavadní p�íjem jednoho z rodi�� do výše 67 % pr�m�rného m�sí�ního 

b�žného disponibilního p�íjmu po ode�tení p�ísp�vk� na sociální pojišt�ní, daní a náklad� 

na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�, maximáln� však 1 800 eur. Každá rodina obdrží 
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minimální �ástku ve výši 300 eur, bez ohlednu na to, zda rodi� pracoval. Rodi� uplat	ující 

nárok na dávku m�že pracovat maximáln� 30 hodin týdn�. Pokud se partner v prvních m�-

sících života dít�te podílí na výchov� a adekvátn� k tomu mén� pracuje, obdrží rodina p�í-

sp�vek o dva m�síce delší, tj. do 14 m�síc� v�ku dít�te. Na stejnou délku má nárok osam�-

lý rodi�. 

4.5 Velká Británie 

Velká Británie je jedním z p�edstavitel� liberálního typu rodinné politiky. Z tohoto d�vodu 

zde nemá rodinná politika dlouhou tradici, jelikož intervence státu do rodiny byla vždy v 

rozporu s myšlenkami liberalismu. Británie nikdy nem�la výrazné popula�ní problémy, 

které v jiných státech byly �asto impulsem zrodu rodinné politiky. Sou�asná podoba ro-

dinné politiky se za�ala formovat na po�átku 40. let 20. století po tzv. Beveridgov� refor-

m�, díky níž byl zaveden všeobecný systém národního pojišt�ní. V roce 1948 byly zavede-

ny p�ídavky na d�ti placené státem, které m�ly pomoci zejména rodinám na pokraji chudo-

by. V letech 1966 – 68 vzniklo Ministerstvo sociálního zabezpe�ení a zdraví, které vytvo-

�ilo stávající organizaci systému. Sou�asná rodinná politika je zam��ena p�edevším na 

up�ednost	ování zájm� dít�te, na podporu všech typ� rodinných forem (zákony o podpo�e 

d�tí z roku 1990 a 1995 nerozlišují sezdané a nesezdané partnery) a také na podporu rodi-

��, aby mohli lépe podporovat své d�ti.93  

Hlavním cílem rodinné politiky je tvorba program� proti chudob� d�tí prost�ednictvím 

systému dávek a daní a podpora slad�ní práce a pé�e o rodinu. Také panuje p�esv�d�ení, že 

d�ležitým faktorem, p�ispívajícím k úsp�šné výchov� d�tí jsou dob�e fungující školy a také 

zdravotní a sociální služby, zam��ené na poradenství p�i pln�ní rodi�ovských povinností.  

4.5.1 P�ídavek na dít�  

Jedná se o nep�ísp�vkovou dávku, která je vyplácena státem a není z ní odvád�no pojistné 

ani da	 a je financována ze všeobecného zdan�ní. Upravuje ji zákon o p�ísp�vcích a dáv-

kách sociálního zabezpe�ení z roku 1992 (Social Contributions and Benefits Act). P�ída-
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vek je pravidelnou platbou pro každého, kdo se stará o dít� do 16 let nebo dít� do 19 let, 

p�ipravující se prezen�ní formou studia na budoucí povolání. Dít� musí mít žít (o trvalém 

pobytu se zde nehovo�í) ve Velké Británii. Žadatel musí mít trvalý pobyt na území Velké 

Británie a musí žít s dít�tem ve spole�né domácnosti nebo musí p�ispívat na výchovu dít�-

te. Pokud nárok na p�ídavek uplat	uje více osob, p�izná se osob� s kterou dít� žije. Dávku 

na totéž dít� m�že pobírat jen jedna osoba. Jde o dávku plošnou, tedy netestovanou p�í-

jmem rodiny, ale její pobírání m�že ovlivnit p�id�lení jiných dávek, které jsou testovány 

(nap�. podporu p�íjmu, podporu p�i hledání zam�stnání). Vyplácí se m�sí�n�, ale je-li rodi� 

sám, nebo oba rodi�e pobírají podporu v nezam�stnanosti, mohou zažádat, aby jim byla 

poskytována týdn�. Její výše je stanovena v závislosti na po�adí narození d�tí v rodin�: 

• £ 18,10 týdn� pro prvorozené dít�, 

• £ 12,10 týdn� pro každé další dít�.94  

4.5.2 Da
ový bonus  

Jedná se o nep�ísp�vkovou, z daní financovanou dávku, upravenou zákonem o da	ových 

bonusech (The Tax Credits Act) z roku 2002. Dávka je ur�ena pro osoby, starající se ale-

spo	 o jedno dít� do 16 let nebo o studenta do 19 let a je vyplácena osob�, která nese za 

dít� hlavní zodpov�dnost. Je ovšem ur�ena pouze nízkop�íjmovým rodinám, jejichž  p�íjem 

nesmí být ro�n� vyšší než £ 58 175 nebo £ 66 350 pokud je v rodin� dít� do jednoho roku. 

Je to tedy dávka testovaná ur�ená pro rodi�e starající se alespo	 o jedno dít�. Da	ový bo-

nus je tedy ur�ován v závislosti na výši p�íjmu a po�tu d�tí. Dávka se skládá ze dvou �ástí, 

rodinné a na dít�. Nejnižší rodinnou �ástku £ 545 ro�n� dostane každá rodina s alespo	 

jedním dít�tem, pokud nep�esáhne výše uvedený p�íjem. �ástka na dít� je placena za každé 

dít� v rodin� v maximální výši £ 1 690 ro�n�.95  

                                                 

 

94Život§práce. Eures. [online]. 2008  [cit. 2008-16-03] dostupný z WWW:  

<http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=cs&catId=2648&parentId=0> 

95 Informatívny prehlad dávok poskytovaných v �lenských štátoch EÚ. [online]. Ministerstvo práce, social-

nych v�ci a rodiny. 2007 [cit. 2008-19-03] dostupný z WWW: < 

http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=220>. 
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4.5.3 Rodi�ovské dávky  

Ve Velké Británii neexistuje rodi�ovský p�ísp�vek, ale pé�e o dít� je kompenzována for-

mou jiných dávek. Budoucí zam�stnaná matka má ze zákona nárok na výplatu v mate�ství 

(Statutory maternity pay) v délce 39 týdn�. Výše dávky je po prvních 6 týdn� 90 % pr�-

m�rné týdenní mzdy (bez horní hranice) a dalších 33 týdn� také 90 % pr�m�rné týdenní 

mzdy, ale ne více než  £ 112,75 týdn�. Vzhledem k tomu, že tuto platbu poskytuje zam�st-

navatel, dávka podléhá zdan�ní i platb� národního pojišt�ní jako mzda. Ze stejného d�vodu 

je nutné, aby žena dosahovala pr�m�rného týdenního p�íjmu £ 84, což je nejnižší limit 

zakládající povinnou ú�ast na národním pojišt�ní. 

Ženy, které nespl	ují podmínky pro p�iznání výplaty v mate�ství, mohou získat tzv. dávku 

v mate�ství (Maternity Allowance). Tato dávka je ur�ena ženám samostatn� výd�le�n� 

�inným nebo t�m, které jsou zam�stnány krátce. P�ed p�iznáním dávky je testováno období 

66 týdn� p�ed porodem a ke spln�ní nároku je t�eba mít odpracováno alespo	 26 týdn� 

v rámci tohoto období a vyd�lávat v pr�m�ru £ 30. Výše této dávky je stejná jako výše 

výplaty v mate�ství. Ten, kdo pobírá výplatu v mate�ství, nem�že zárove	 pobírat dávku 

v mate�ství.  

Dávka, která náleží otci dít�te jako náhrada mzdy v dob� narození dít�te, kdy otec nepra-

cuje a pomáhá s pé�í o toto dít�, je nazvána výplata v otcovství (Statutory Paternity Pay). 

Aby mohla být otci dávka vyplacena, musí u jednoho zam�stnavatele pracovat alespo	 26 

týdn� p�ed narozením dít�te a jeho pr�m�rný týdenní výd�lek nesmí být nižší než £ 87 

týdn�. Tato dávka m�že být �erpána maximáln� po dobu 2 týdn� a její výše je 90 % z pr�-

m�rné týdenní mzdy, maximáln� však £ 112,75 týdn�. Platbu vyplácí zam�stnavatel a je 

p�edm�tem zdan�ní. 

Další dávkou je finan�ní pomoc v mate�ství (Sure Start Maternity Grand) ur�ená rodinám 

s velmi nízkým p�íjmem o�ekávajícím dít�. Je poskytována Sociálním fondem jako jedno-

rázový nevratný grant p�i narození dít�te, který mohou získat rodi�e, kte�í pobírají n�kte-

rou z dávek sociální pomoci. Výše grantu je £ 500 pro každé dít�.96 

                                                 

 

96 Comparative Tables on Social Protection – Query. Missoc. [online]. 2008  [cit. 2008-16-03] dostupný z 

WWW: 
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4.6 Švédsko  

U zrodu rodinné politiky Švédska, která se vyvíjí od 30. let 20 století, stály popula�ní pro-

blémy, ale také p�esv�d�ení o nutnosti vyrovnání životní úrovn� neúplných rodin 

s rodinami úplnými a bezd�tných s rodinami s d�tmi. V roce 1974 byl prosazen d�ležitý 

zákon o národním pojišt�ní, jehož sou�ástí je i systém rodi�ovského pojišt�ní, který zahr-

nuje dávky pro rodiny s d�tmi. Švédské království je typickým p�edstavitelem sociálního 

státu, vyzna�ující se prosazováním tzv. skandinávského modelu rodinné politiky. Jedná se 

o univerzální sociální systém, ve kterém nárok na finan�ní podporu v�tšinou není testován 

a �erpání dávky je právem ur�eným každému ob�anovi. Rodinná politika je založena na 

komplexní sociální ochran�, na státní podpo�e dvoukariérových rodin, která se realizuje na 

základ� opat�ení umož	ující rovný p�ístup k sociálním dávkám ve vztahu k pohlaví a na 

snaze o umožn�ní slad�ní práce a pé�e o rodinu.97  

Oproti ostatním �lenským stát�m EU se rodinná politika Švédska vyzna�uje velkým d�ra-

zem na individuální zájmy a vysokou mírou decentralizace. Tolerance všech forem rodin-

ného života (manželských i nemanželských soužití �i soužití zástupc� stejného pohlaví) je 

projevem nezasahování státu do individuálních zájm� ob�an�. Decentralizace je  spat�ová-

na ve snaze státu p�esouvat kompetence na regionální a lokální úrovn� a stále více spolu-

pracovat se soukromým a neziskovým sektorem, s cílem poskytovat služby ob�an�m dle 

jejich skute�ných individuálních preferencí. Švédský sociální stát, co se týká výdaj� na 

sociální politiku, pat�í k jednomu z nejnákladn�jších v EU. V rámci sociálního pojišt�ní 

jsou poskytovány dávky univerzálního charakteru, které nepodléhají zdan�ní a jsou vyplá-

ceny všem ve stejné výši, dále dávky již zmi	ovaného rodi�ovského pojišt�ní, které podlé-

hají zdan�ní a jsou ur�eny pro výd�le�n� �inné osoby, a nakonec dávky, které nepodléhají 

zdan�ní, ale pro p�iznání nároku je testován p�íjem.  

                                                                                                                                                    

 

<http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do;jsessionid=HVWsv8hSFf4qbyJ

J21Q0tGd0fG2VsMJqsnZYmp1Yx43yQpwZQL6W!-592500352> 

97 MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální politika v evropských zemích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-

246-0780-8. s. 117-118 
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4.6.1 P�ídavky na d�ti  

Systém p�ídavk� je upraven zákonem o všeobecných rodinných dávkách (Lag om allmän-

na barnbidrag) z roku 1947 a skládá se ze dvou �astí p�ídavku na dít� a p�íplatku pro velké 

rodiny. Nárok na tyto univerzální dávky, které jsou vypláceny plošn� z daní státu, je odvo-

zen od trvalého pobytu dít�te v zemi. Pokud dít� opustí Švédsko na dobu delší než 6 m�sí-

c�, p�ídavky nemohou být nadále vypláceny. Nárok má rodi� dít�te do 16 let jeho v�ku. 

V�ková hranice je posunuta na 20 let, pokud dít� studuje a na 23 let, pokud navšt�vuje 

speciální školu pro mentáln� postižené. Dávky jsou vypláceny m�sí�n� a progresivn� ros-

tou s každým dalším dít�tem. Základní výše p�ídavku na každé nezaopat�ené dít� �iní 

1 050 SEK (švédských korun). P�íplatek na druhé dít� �iní 100 SEK, na t�etí 354 SEK, na 

�tvrté 860 SEK a na páté a každé další dít� 1 050 SEK. 

Osam�lým rodi��m je garantovaný p�ísp�vek ve výši 1 273 SEK m�sí�n�, který obdrží 

bu
 v podob� výživného od druhého rodi�e nebo od státu, prost�ednictvím místního ú�adu 

sociálního pojišt�ní, v podob� náhradního výživného. V systému p�ídavk� na dít� je pama-

továno i na invalidní a postižené d�ti. Rodi�e dít�te si mohou nárokovat dávku, která jim 

umož	uje pln� o n�j pe�ovat do 19 let jeho v�ku. Výše p�ísp�vku �iní 8 271 SEK. Od 19 

do 29 let je p�ísp�vek nazván aktiva�ním vyrovnávacím p�ísp�vkem a jeho výše je odstup-

	ovaná v závislosti na �ty�ech stupních zdravotního postižení.98  

Mezi další typ finan�ních p�ísp�vk� pat�í dávka ur�ená rodi��m dít�te, kte�í jsou zapsáni 

do denního studia na vysoké �i vyšší škole. Je poskytována m�sí�n� v jednotné výši 500 

SEK. 

4.6.2 Rodi�ovské dávky  

Ve v�tšin� zemí EU je v souvislosti s narozením dít�te zpravidla poskytována jednorázová 

dávka, ale ve Švédsku obdobný finan�ní p�ísp�vek poskytován není. Finan�ní pomoc je 

                                                 

 

98 Comparative Tables on Social Protection – Query. Missoc. [online]. 2008  [cit. 2008-16-03] dostupný z 

WWW: 

<http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do;jsessionid=HVWsv8hSFf4qbyJ

J21Q0tGd0fG2VsMJqsnZYmp1Yx43yQpwZQL6W!-592500352> 
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poskytována pouze p�i adopci dít�te. Od února 2003 mohou adoptovat d�ti i registrované 

homosexuální páry, p�i�emž datum adopce je považováno za datum porodu a rodi��m 

vznikají stejné nároky jako v p�ípad� porodu vlastních d�tí (v�etn� vícenásobné adopce, 

která se bere jako vícenásobný porod). V p�ípad� adopce zahrani�ního dít�te vzniká rodi�i 

nárok na dávku ve výši 40 000 SEK.  

V souvislosti s rodi�ovskými dávkami bych se ráda zmínila o institutu otcovské dovolené, 

zavedené v roce 1974, která m�la být motivací otc� k aktivnímu zapojení do rodi�ovských 

rolí. Otcové dít�te mají nárok na �erpání 10 dn� po porodu dít�te a na p�íslušnou dávku 

pen�žité pomoci v otcovství. Otcovské dny (pappadagar) jsou mín�ny jako období pro spo-

le�nou pé�i rodi�� o novorozence nebo pé�i o starší d�ti v rodin� v dob�  porodu.99 

Po uplynutí mate�ské a otcovské dovolené m�že být rodi�i �erpána rodi�ovská dovolená, 

za podmínky trvalého pobytu na území Švédska a pé�e o vlastní nebo adoptované dít�. 

Délka rodi�ovské dovolené je 480 dn�. V p�ípad� vícenásobného porodu se placené volno 

prodlužuje o 180 dn� za každé dít�. Žena m�že nastoupit rodi�ovskou dovolenou nejd�íve 

60 dn� p�ed o�ekávaným porodem a po porodu dále kterýkoliv z rodi�� a to až do 8 let 

v�ku dít�te. Rodi�e se mohou v pé�i o dít� vzájemn� st�ídat tak, že každý z nich m�že vy-

užít 240 dn�. Není to ovšem podmínkou. Povinnou 60ti denní �ást musí vy�erpat každý 

z rodi�� a zbytek lze p�evést na druhého partnera. Tato povinná minimální doba je nazvána 

jako období vým�ny táty za mámu (pappa/mammamånadar). 

Pokud rodi� odpracoval alespo	 240 dn� p�ed vznikem nároku na rodi�ovskou dovolenou, 

pak je mu v období 390 dn� vyplácen rodi�ovský p�ísp�vek ve výši 80 % p�edchozí m�-

sí�ní mzdy a po zbývajících 90 dn� pak dostává univerzální p�ísp�vek ve výši 180 SEK za 

každý den. Pro nezam�stnané rodi�e a partnery s nízkými p�íjmy je ur�en univerzální rodi-

�ovský p�ísp�vek ve výši 180 SEK za každý ze 480 dn�. Výhod dávek rodi�ovského p�í-

sp�vku je využíváno tém�� všemi rodi�i.  

                                                 

 

99 MAT�JKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J. Rodinná politika ve vybraných evropských    zemích I. Výzkumný 

ústav práce a sociálních v�cí [online]. 2003 [cit. 2008-17-03]. Dostupný z WWW: < 

http://www.vupsv.cz/Fulltext/rodpolI.pdf >. 
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4.7 Porovnání dávek ve vybraných zemích  

Obecn� lze rodinnou politiku chápat jako soubor opat�ení sm��ujících k podpo�e rodin 

s d�tmi, jejímž hlavním cílem je zmír	ovat náklady spojené s narozením a následnou vý-

chovou d�tí. V každém z porovnávaných stát�, krom� �eské a Slovenské republiky, se 

uplat	uje jiný model rodinné politiky. V �eské a Slovenské republice se uplat	uje model 

stejný, který je ozna�ován jako postsocialistický, k jehož hlavním charakteristikám, a zá-

rove	 odlišnostem ve srovnání se zbývajícími modely, pat�í nutnost reagovat na nov� 

vzniklé sociální problémy. Podpora rodiny je v modelu realizována systémem sociálních 

dávek a rodi�ovskou dovolenou, která pat�í k jedné z nejdelších v EU. N�mecko p�estavuje 

konzervativní model, p�i�emž sociální dávky jsou odvislé od doby pojišt�ní a je zde patrná 

tradi�ní d�lba pozic mezi muže a ženy. 

Velká Británie je typickým p�edstavitelem liberálního modelu, kde celý sociálního systém 

je soust�ed�n jen na ty nejpot�ebn�jší a jeho základem je, že i ten nejh��e placený pracov-

ník se musí mít lépe, než �lov�k žijící z dávek. Dávky jsou nastaveny tak, aby nep�ekra�o-

valy výši i t�ch nejnižších mezd, p�i�emž stát intervenuje pouze v krizových situacích.  

Švédský model se dá považovat za sociáln�-demokratickou rodinnou politiku, která se 

opírá o vysoké a velmi dob�e dostupné sociální dávky. Tento model se snaží dosáhnout 

hlavn� souladu mezi rodi�ovstvím a prací a udržet vysokou zam�stnanost žen. Typický pro 

tento model je, že sociální práva náleží každému za cenu vysokých daní a velké míry p�e-

rozd�lování zdroj�.  

Pro porovnání výše jednotlivých dávek je nutné vzít v úvahu rozdílnou životní úrove	 vy-

braných stát�, proto jsem vycházela z pom��ování t�chto dávek k pr�m�rné hrubé mzd� v 

roce 2007. Pro snadnou orientaci jsem zvolila p�epo�et na spole�nou m�nu euro, k �emuž 

posloužil kurz �eské národní banky z 19. b�ezna 2008. Pro v�tší efektivnost jsem se roz-

hodla srovnávat pouze dávky, které jsou vypláceny ve v�tšin� z p�ti stát�. 

Tab. 5. Údaje pot�ebné k výpo�tu jednotlivých dávek  

 
 
�R 

 
SR 

 
N�mecko 

 
VB 

 
Švédsko 
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Pr�m�rná hrubá 

mzda za rok 

2007100  
21 692 K� 20 146 Sk  3600 euro 2600 £ 30 000 SEK 

Kurz v��i K�101      - 
78,302 

K�/Sk 

  25,460   

K�/euro 

32,396 

K�/£ 

2,702 

K�/SEK 

 

4.7.1 P�ídavky na dít�  

V každé ze srovnávaných zemí je možné pobírat p�ídavek na dít�. Pouze v �R jde o dávku 

závislou na výši p�íjmu, v ostatních státech je dávka vyplácena plošn�. Na p�ídavky v �R 

má nárok oprávn�ná osoba, které má trvalý pobyt na území státu. Pro nárok na dávku na 

Slovensku je t�eba splnit podmínku trvalého nebo p�echodného pobytu dít�te i oprávn�né 

osoby. V N�mecku mohou žádat osoby, které mají v pé�i dít� s trvalým pobytem 

v N�mecku, p�i�emž nárok má i dít�, žijící v zemi EU nebo Evropském hospodá�ském 

prostoru ve spole�né domácnosti s oprávn�nou osobou, která platí dan� z p�íjmu 

v N�mecku. Ve Velké Británii musí žadatel spl	ovat podmínku trvalého pobytu, ale u dít�-

te sta�í pouze, že žije na území Velké Británie. Ve Švédsku je nárok op�t odvozen od trva-

lého pobytu dít�te. Aby nárok nezanikl, dít� nesmí vycestovat ze zem� na více než šest 

m�síc�. Co se týká délky pobírání dávky, nejšt�d�ejší v tomto ohledu je N�mecko, kde je 

možné vyplácení dávky až do 27 let dít�te.  

Tab. 6. P�ídavek na dít� ( zdroj: Webové stránky statistických ú�ad� p�íslušných zemí, 

vlastní výpo�ty) 

 
Stát 

Doba poskyto-
vání/v�k dít�te 

 
�ást-

ka/m�sí�n� 

 
P�epo�et na 

euro 

Pom�r v	�i 
pr	m�rné 

hrubé mzd� za 
rok 2007 

                                                 

 

100 Webové stránky statistických ú�ad� p�íslušných zemí, viz Seznam použité literatury  

101�NB http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp 

k 19.3.2008 
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do 6 let 500 K� 
 

19,6 
 

500/21692=2,3 
% 

6-15 let 610 K� 24 610/21692=2,8 
%  

 
�R 

 
 

26 let 

15-26let 700 K� 27,5 700/21692=3,2 
% 

SR 25 let 540 Sk 16,5 540/20146=2,6 
% 

první až t�etí 
dít� 154 eur 

154 
 

154/3600=4,2 
% 

 
N�mecko 

 
27 let 

�tvrté a další 
179 eur 

179 179/3600=4,9 
% 

první dít� £ 77 98,8 77/2600=2,9 % VB 19 let 
další d�ti  £ 52 66,7 52/2600=2 % 
SEK 1 050 pro 
všechny d�ti 

111,5 1050/30000=3,5 
% 

pro druhé dít� 
navíc SEK 100 

(1 150) 

122,1 
 
 

1150/30000=3,8 
% 
 

pro t�etí SEK 
354 (1 404) 

149,1 
 

1404/30000=4,6 
% 

pro �tvrté SEK 
860 (1 910) 

202,8 
 

1910/30000=6,3 
% 

 
 
 
 
 

Švédsko 

 
 
 
 
 

20 let 

pro páté a další 
SEK 1050 (2 

100) 

223 
 

2100/30000=7 
% 

 

Z posledního sloupce tabulky vyplývá, že pom�ry v jednotlivých státech se mezi sebou 

nijak výrazn� neliší. P�i vyšším po�tu d�tí jen nepatrn� p�evyšuje Švédsko. 

Z výpo�t� je patrné, že v p�ípad� všech zemí p�ídavky na d�ti tvo�í jen velmi malou �ást 

p�íjm�. Dalo by se tedy �íci, že velikost dávek zohledn�ná k životní úrovni v jednotlivých 

státech je tém�� stejná.  

4.7.2 Porodné  

Lze se domnívat, že budoucí rodi�e p�i rozhodování, kdy mít d�ti, berou v úvahu spíše 

svoji aktuální finan�ní situaci než aktuální výši dávky p�i narození dít�te, z �ehož vyplývá, 

že výše porodného nijak dramaticky nezvyšuje natalitu v zemi, ale m�že rodi��m po naro-

zení dít�te výrazn� pomoci. V p�ípad� jednorázových dávek, spojených s narozením dít�te 

je aktivní �R, Slovensko a Velká Británie. V �R je porodné vyplaceno v souvislosti s na-

rozením dít�te ve stejné výši na každé dít�. Na Slovensku je dávka vyplacena za podmínky 

narození dít�te a trvalého pobytu oprávn�né osoby na území SR. K této dávce je dále vy-
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plácen p�íplatek a pokud se narodí t�i a více d�tí, existuje zde dávka odstup	ovaná dle v�-

ku t�chto d�tí. V Británii je v souvislosti s narozením nebo adopcí dít�te poskytován ne-

vratný grant, který je ur�en pouze sociáln� slabým rodi��m. Ve Švédsku se vyplácí jedno-

rázová dávka pouze p�i adopci dít�te a v N�mecku obdobná dávka poskytovaná v�bec ne-

ní. Jelikož jde o dávky jednorázové, v pom�ru v��i pr�m�rné m�sí�ní hrubé mzd� je pro-

cento sice vysoké, ale jejich význam v úhrnu ro�ních p�íjm� již tak velký nebude. 

Tab. 7. Porodné ( zdroj: Webové stránky statistických ú�ad� p�íslušných zemí a vlastní 

výpo�ty ) 

Stát �ástka P�epo�et na 
euro 

Pom�r v	�i pr	m�rné hrubé 
mzd� za rok 2007 

�R 13 000 K� 511 13000/21692=59 % 

1 dít� 4 560 Sk 139,5 4560/20146=22 % 
2 a více d�tí sou�asn� 

6 840 Sk 
 
      209,2 

 
6840/20146=33 % 

3 a více d�tí sou�asn�  
do 6 let 2 470 Sk 
6-15 let 3 050 Sk 
15 let 3 240 Sk 

 
       75,5 

93,3 
99,1 

 
2470/20146= 12 % 
3050/20146=15 % 
3240/20146=16 % 

 
 
 
 

SR 

P�íplatek na každé 
dít�  20 440 Sk 

 
625,3 

 
20440/20146=101 % 

VB £ 500 641,7 500/2600=19,2 % 

Švédsko Pouze p�i adopci 40 
000 SEK 

4247,5 40000/30000=133 % 

4.7.3 Rodi�ovský p�ísp�vek  

Poskytovaná délka rodi�ovského p�ísp�vku je nejdelší na Slovensku a v �R. SR se dle 

mého názoru vyzna�uje nedostate�ným finan�ním ohodnocením individuální pé�e o dít�, 

protože rodi�ovský p�ísp�vek, jehož výše je pro všechny stejná, vyplácená nezávisle na 

p�edchozím p�íjmu, �iní m�sí�n� jen 22,6 % hrubého pr�m�rného p�íjmu.  

�eský rodi� mohl p�ed novelou, která nabyla ú�innosti 1. 1. 2008, �erpat dávku univerzál-

ní výše po celé 4 roky od porodu dít�te. V sou�asnosti jsou nov� stanoveny t�i výše p�í-

sp�vku, jejichž výše je také univerzální, ale v p�ípad� zvýšené vým�ry nárok vzniká pouze 

za p�edpokladu pobírání PPM nebo pen�žité pomoci z d�vodu porodu ve výši nejmén� 380 

K� za kalendá�ní den a pokud jde o vým�ru základní, tak je stanovena pouze podmínka 

pobírání PPM nebo pen�žité pomoci z d�vodu porodu. Pokud rodi� spl	uje výše popsané 

podmínky, m�že zvolit pobírání dávky ve zvýšené vým��e, kde dávka již tvo�í 52,5 % 
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p�íjmu. Velká Británie v podstat� neposkytuje dávku, která by se dala srovnat 

s rodi�ovskými p�ísp�vky v ostatních zemích. N�mecko sáhlo k 1. 1. 2007 také k úprav� 

podmínek nároku, kterými došlo ke zjednodušení výpo�tu výše dávky a ke zrušení limitní 

ro�ní p�íjmové hranice. Dávku je možné pobírat do 14 m�síc� v�ku dít�te a tvo�í 50 % 

p�íjm�. Švédsko je op�t nejšt�d�ejší se svými 80 % p�edchozího p�íjmu v prvních 390 

dnech a hlavn� je dávku možné �erpat kdykoliv až do 8 let v�ku dít�te. U všech srovnáva-

ných stát� si m�že rodi� neomezen� p�ivyd�lat, krom� N�mecka, kde je p�ivýd�lek povo-

len jen v rozsahu 30ti hodin týdn�.  

Tab. 8. Rodi�ovský p�ísp�vek ( zdroj: Webové stránky statistických ú�ad�  

p�íslušných zemí a vlastní výpo�ty ) 

 
Stát 

Maximální 
doba posky-
tování/v�k 

dít�te 

 
�ást-

ka/m�sí�n� 

 
P�epo�et na 

euro 

Pom�r v	�i pr	-
m�rné hrubé mzd� 

za rok 2007 

snížená vým�ra  
3 800 K� (délka 
pobírání 4 roky) 

 
149,3 

 

 
3800/21692=17,5% 
 

základní vým�ra 
7 600 K� (max. 
3 roky, u handi-
capovaných d�tí 
7 let) 

 
 

298,6 
 

 
 
7600/21692=35 % 
 

 
 
 
 
 
�R 

 
 
 

do 4 let 
 

do 7 let (zdra-
votn� postiže-

né dít�) 

zvýšená vým�ra  
11 400 K� 
(max. 2 roky) 

 
448 

 
11400/21692=52,5
% 

 
SR 

do 3 let 
do 6 let (zdra-
votn� postiže-

né dít�)  

 
4 560 Sk 

 
139,5 

 
4560/20146=22,6 % 

 
N�mecko 

 
 

do 14 m�síc� 

67 % pr�m�rné-
ho m�sí�ního 
p�íjmu, maxi-
máln� 1 800 

euro 

 
 

1800 

 
 

1800/3600=50 % 
 

prvních 390 dní 
80 % p�edchozí 
m�sí�ní mzdy, 
minimáln� 180 

SEK 

 
2542 

 
 
 

 
24000/30000=80 % 
 
 
 

 
 
 

Švédsko 

 
 

480 dní možné 
vy�erpat kdy-
koliv do 8 let 
v�ku dít�te zbývajících 90 

dní 180 SEK 
19 180/30000=0,6 % 
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4.7.4 Doporu�ení pro �eskou republiku  

Poskytování p�ídavk� na d�ti v �R se stalo p�edm�tem kritiky n�kterých odborník�, kte�í  

poukazují hlavn� na zneužívání systému spojeného s testováním p�íjm� rodiny pro získání 

nároku na dávku. Pro rodi�e dít�te s vyšším p�íjmem je výhodn�jší, aby byl jeden z nich 

uznán ú�adem SSP za osobu osam�lou a tím získal nárok na dávku, na kterou by p�i testo-

vání p�íjm� obou rodi�� nedosáhl. Sice po celý rok 2007 byly p�ídavky na d�ti vypláceny 

až do výše 4,0násobku životního minima rodiny, tudíž na tuto dávku dosáhla spousta ro-

din, ale celková výše sociálních mandatorních výdaj� byla neúm�rná možnostem ekono-

miky a významn� ohrožovala bilanci ve�ejných rozpo�t�, takže s ú�innosti k 1. 1. 2008 

došlo zákonem �. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve�ejných rozpo�t�, ke snížení hranice nároku 

na 2,4násobek životního minima rodiny. Tímto došlo ke zúžení okruhu p�íjemc� této dáv-

ky zhruba o t�etinu, což op�t svádí ke zneužívání. Pozitivním p�ínosem novely je pevná 

výše dávky, která je odstup	ovaná podle v�ku dít�te. Protože v d�ív�jší právní úprav� bylo 

možné p�ídavky na d�ti považovat za formu sociální pomoci chudým rodinám (�ím nižší 

p�íjem, tím vyšší dávka). Další negativní skute�ností je, že s testováním p�íjm� domácností 

jsou spojeny vysoké administrativní náklady. Po vzoru srovnávaných stát� by se vypláce-

ním univerzálních netestovaných dávek v jednotné výši, odstup	ovaných podle po�tu d�tí 

v rodin�, odstranila v�tšina výše uvedených problém�. A snížením horní hranice v�ku ne-

zaopat�eného dít�te by se získaly dodate�né finan�ní prost�edky na poskytování univerzál-

ního p�ísp�vku. Další variantou by mohlo být nezahrnovat p�ísp�vek do systému SSP, ale 

do oblasti da	ových úlev. P�ídavek by pak mohl být vyplácen nap�. ve form� slevy na dani 

za nezaopat�ené dít�.   

V p�ípad� porodného by �R ur�it� m�la výplatu této dávky zachovat. Finan�ní podporu p�i 

p�íležitosti narození dít�te lze považovat za projev ocen�ní role rodi�e ze strany státu. Jde 

o gesto, které vyjad�uje, že stát oce	uje rozhodnutí rodi�� založit rodinu a mít d�ti a že se 

je bude snažit v budoucnu podporovat.  

I když došlo novou úpravou rodi�ovského p�ísp�vku k �áste�nému p�iblížení ke srovnáva-

ným stát�m, �ty�leté pobírání dávky není zavedeno nikde jinde v Evrop�. Po návratu 

z dlouhé rodi�ovské dovolené �áste�n� dochází ke ztrát� kvalifikace, pracovních návyk� a 

dovedností. Nebylo by špatné zavést ze strany státu opat�ení, t�eba formou da	ových úlev, 

která by motivovala zam�stnavatele nabízet práce na �áste�ný úvazek a zam�stnávat ženy 

s malými d�tmi. Po vzoru N�mecka a Švédska bych zavedla výši rodi�ovského p�ísp�vku  



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 99 

 

p�ímo závislou na p�edchozím p�íjmu. Také bych navrhovala, aby �eská legislativa uzáko-

nila po vzoru Švédska, povinnou �ást rodi�ovské dovolené otc�m, aby se matka mohla 

d�íve vrátit do pracovního procesu. A další inspirací pro �eský stát by mohla být možnost 

�erpat rodi�ovskou dovolenou kdykoliv b�hem nap�. prvních 7 let života dít�te. Rodi� by 

si tak mohl vybrat, jestli si vy�erpá celou dobu hned po narození dít�te nebo zda si �ást 

ponechá t�eba pro nástup dít�te do první t�ídy základní školy. Zavedením obdobného opat-

�ení by tak �eský stát dal najevo, že nechce zasahovat do autonomie rodiny a že rozhodnutí 

závisí zcela na preferencích jednotlivého rodi�e.  
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5 ZHODNO�TE VÝZNAM AGENDY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ 

PODPORY 

Výdaje na SSP jsou jednou z položek výdaj� na sociální zabezpe�ení, které jsou obsaženy 

v kapitole 313 státního rozpo�tu, která ur�uje disponibilní výdajovou �ástku pro MPSV 

�R. Jedná se o mandatorní neboli „p�ikázané" výdaje státního rozpo�tu, které stát musí ze 

zákona investovat. Výši t�chto výdaj� významn� ovlivnilo p�ijetí p�edvolebních sociálních 

balí�k� v Poslanecké sn�movn� na ja�e roku 2006. Bez jakýchkoli zásah� by tento nár�st 

�inil od 1. 1. 2007 68 mld. K� za rok, což je nejvyšší meziro�ní p�ír�stek v historii. Tato 

skute�nost zásadn� zm�nila výchozí situaci proti stavu p�ed parlamentními volbami.  

 

Graf. 1. Podíl mandatorních výdaj� na p�íjmech SR ( zdroj: MF �R) 

Jak je patrné z grafu, pokud by nebyla p�ijata reforma, tak by již v roce 2009 p�íjmy státní-

ho rozpo�tu nesta�ily pokrýt výplatu mandatorních výdaj�. V roce 2013 by na krytí man-

datorních výdaj� sm��ovaly veškeré výdaje státního rozpo�tu a došlo by k úplnému vyt�s-

n�ní výdaj� investi�ních. Hospoda�ení s deficitem vede k neustálému nár�stu vládního 

dluhu, který by byl do roku 2010 až o 150 mld. K� vyšší. Takový skokový nár�st si nem�-

žou dovolit ani nejvysp�lejší ekonomiky. Tento katastrofální scéná� vedl k p�ijetí zákona 

�. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve�ejných rozpo�t�, který zavedl �adu koncep�ních zm�n 

v tém�� všech sociálních systémech. Hlavním cílem je zastavit soustavný vzestup finan�-

ních prost�edk� vynakládaných v rámci t�chto systém�, jenž je s ohledem na ekonomický 

vývoj �R dále neudržitelný. Bez pot�ebných reformních krok� by se mohla �R dostat do 

dluhové pasti, kdy by nezbylo ani na výdaje pro sociáln� pot�ebné. Sou�asná ekonomická 

situace je vhodným obdobím pro provád�ní reforem, které m�ly být zahájeny už d�íve.  
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5.1 Vývoj náklad	 na dávky SSP  

V letech 1996-2002 byl u výdaj� na dávky SSP zaznamenán každoro�ní nominální r�st. Po 

meziro�ním poklesu o 4,5 % v letech 2002/2003 je vykazován op�tovný každoro�ní r�st. 

Výdaje na jednotlivé dávky se však nevyvíjely soum�rn�. Zatímco náklady na n�které dáv-

ky od po�átku své existence klesaly (zaopat�ovací p�ísp�vek), u dalších naopak stále kaž-

doro�n� rostou (dávky p�stounské pé�e, porodné), u ostatních se st�ídav� zvyšují a snižují. 

Z dlouhodobého hlediska p�ipadá více než dvout�etinový podíl (70 %) výdaj� na dávky 

testované, i když v roce 2004 došlo k jejich relativnímu poklesu na 63 % (a v roce 2005 

dokonce na 60 %) ve prosp�ch r�stu výdaj� na p�íjmov� netestované dávky. Zajímavý byl 

rok 2004, který se pon�kud odlišoval od let p�edchozích. V jeho pr�b�hu došlo ke zm�n� 

nároku a výpo�tu výše rodi�ovského p�ísp�vku, což vyústilo v až 30 % nár�st výdaj� na 

tuto dávku za celý rok 2004 (ze 7,9 mld. K� v roce 2003 na 10,4 mld. K�). I v roce 2005 

rodi�ovský p�ísp�vek zaznamenal další vysoký (cca 20 %) nár�st výdaj� na 12,6 mld. K�, 

�ímž se stal „nejnákladn�jší“ dávkou SSP, nebo� zaujímá tém�� dvoup�tinový podíl na 

celkových výdajích. Mimo rodi�ovský p�ísp�vek je v sou�asnosti nejvíce finan�ních pro-

st�edk� vydáváno na p�ídavek na dít� a sociální p�íplatek-v roce 2006 se na n� vyplatilo 

45,4 % celkových výdaj� (32,4 % na p�ídavek na dít� a 13 % na sociální p�íplatek). Výda-

je na dávky SSP stouply ze 34 mil. K� v roce 2006 na 54,4 mil. K� v roce 2007 (jedná se o 

p�edb�žné výdaje) a zabudováním automatických valorizací by výrazn� stoupaly i nadále. 

Z �ehož jasn� vyplývá, že takový vývoj není do budoucna možný. Po provedených zm�-

nách dojde ke snížení a p�ibrzd�ní r�stu t�chto výdaj�.102  

Tab. 9. Výdaje na dávky SSP v mil. K�. ( zdroj: Webové stránky demografie) 

roky 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Výdaje  28317 29241 29739 31327 31855 31942 33700 32178 32668 32956 34017 54439 

                                                 

 

102 ETTLEROVÁ, Sylva. ANALÝZA:Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory.Demografie [online]. 

2006 [cit. 2008-20-03] dostupný z WWW: <http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=354>. 
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Graf. 2. Porovnání vývoje celkových náklad� na dávky SSP ( zdroj: MPSV �R) 

5.2 Porovnání dávek SSP v roce 2007 a 2008  

Cílem reformy je mimo jiné i posílení adresnosti a spravedlnosti systému SSP, podpora 

aktivity a motivace lidí a trestání zneužívaní systému. V této �ásti práce porovnám jednot-

livé dávky v letech 2007 a 2008 a pokusím se o zhodnocení jednotlivých zm�n.  

5.2.1 P�ídavky na dít�  

V roce 2007 m�lo na tuto dávku nárok nezaopat�ené dít� do 26 let, které žilo v rodin� 

s p�íjmem p�edchozího kalendá�ního roku, nižším než 4,0násobek životního minima rodi-

ny. Dávka byla vyplácena ve t�ech úrovních v závislosti na p�íjmu rodiny a její výše byla 

stanovena jako násobek �ástky životního minima dít�te a p�íslušného koeficientu. 

Tab. 10. Výše p�ídavku k 1.1.2007 ( zdroj: MPSV �R) 

Výše p�ídavku na dít� dle úrovn� 
vým�ry m�sí�n� v K�  k  

1. 1. 2007 

 
V�k 

dít�te 
zvýšená základní snížená 

do 6 let 576 496 256 
6-15 let 706 608 314 
15-26 let 810 698 360 
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Od 1. 1. 2008 došlo ke zm�n� limitní p�íjmové hranice nároku z dosavadního 4,0násobku 

životního minima rodiny na 2,4násobek. P�ídavky jsou nyní vypláceny v pevné výši, která 

je odstup	ovaná podle v�ku dít�te.  

Tab. 11. Výše p�ídavku k 1.1.2008 ( zdroj: MPSV �R) 

V�k dít�-

te 

Výše p�ídavku na dít� m�sí�n� v 

K� 

od 1. 1. 2008 

do 6 let 500 

6-15 let 610 

15-26 let 700 

 

Pro lepší p�edstavu jsem srovnala výši dávek v roce 2007 a 2008 ve dvou rodinách A, B, 

jejichž p�íjmy se liší. Ob� rodiny mají stejn� staré d�ti ve v�ku 5 a 9 let.  

 

U rodiny A p�edpokládejme pr�m�rný m�sí�ní p�íjem 21.000 K�. Životní minimum rodiny 

je pro oba roky 9 040 K�.  

Rok 2007-pro nárok na dávku nesm�l rodinný p�íjem p�esáhnout 36 160 K� m�sí�n�, což 

je spln�no. Po výpo�tu dojdeme k výsledku, že rodina m�la nárok na p�ídavky na d�ti 

v základní vým��e a to ve výši 496 K� na mladší dít� a 508 K� na dít� starší. Celková �ást-

ka �inila 1 104 K�. 

Rok 2008- pro nárok na dávku rodinný p�íjem nesmí p�esáhnout 21 696 K� m�sí�n�, což je 

op�t spln�no a rodina má tedy nárok na univerzální dávku ve výši 500 K� na dít� mladší a 

610 K� na starší dít�. Celková �ástka �iní 1 110 K�.  

 

U rodiny B bude pr�m�rný m�sí�ní p�íjem 13.000 K�. Životní minimum rodiny je pro oba 

roky také 9 040 K�.  

Rok 2007-podmínky nároku jsou stejné jako u první rodiny, v�etn� výše limitního m�sí�-

ního p�íjmu. Po výpo�tu dojdeme k výsledku, že tato rodina m�la nárok na dávky 

ve zvýšené vým��e a to 576 K� na mladší dít� a 706 K� na dít� starší. Celková �ástka �ini-

la 1 282 K�. 

Rok 2008- protože i tato rodina splnila podmínky nároku na dávky, bude vyplaceno 500 

K� na dít� mladší a 610 K� na starší dít�. Celková �ástka �iní 1 110 K�.  
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Tab.12. Porovnání výše dávek ( zpracovala ze zdroj� 

 Bc. Jana Dvo�áková) 

 2007 2008 Zm�na 

Rodina A 1 104 1 110 +6 

Rodina B 1 282 1 110 -172 

 

Z vypo�ítaných údaj� vidíme nepom�r. Rodiny s nižšími p�íjmy od roku 2008 pobírají o 

172 K� mén� a rodiny s p�íjmy vyššími naopak o 6 K� více. Ke stejnému záv�ru bychom 

došli, i kdybychom posuzovali rodiny se stejnými p�íjmy, jejichž d�ti by m�ly jiný v�k. 

Nový systém tedy zvýhod	uje rodiny, kde alespo	 jeden z rodi�� pracuje, je tedy motivu-

jící. 

Novou úpravou došlo ke zúžení okruhu p�íjemc� této dávky. Je to i �áste�n� opat�ení proti 

zneužívání sociálního systému, kdy se oba dva rodi�e snaží žít pouze ze sociálních dávek a 

nejsou dostate�n� motivováni hledat si práci. 

5.2.2 Sociální p�íplatek  

Nárok v roce 2007 m�l rodi�, který se staral alespo	 o jedno nezaopat�ené dít�, pokud roz-

hodný p�íjem v rodin� nep�evyšoval 2,2násobek životního minima rodiny. Dle nové úpra-

vy se výše násobku zm�nila na 2,0násobek životního minima rodiny.  

Výše sociálního p�íplatku je odstup	ována podle v�ku dít�te a p�íjmu rodiny. Pro srovnání 

uvádím p�íklad úplné rodiny s jedním dít�tem bez dalších sociálních událostí, jejichž p�í-

jem dosahuje 1,0násobku životního minima.  

Tab. 13. Porovnání výše sociálního p�íplatku (zpracovala ze zdroj� 

 Bc. Jana Dvo�áková) 

V�k  dít�te 2007 2008 Zm�na 

do 6 let 873 800 -73 

6-15 let 1070 980 -90 

15-26 let 1 228 1 125 -103 

 

Snížením hranice p�íjm� rodiny ze 2,2násobku životního minima došlo ke zúžení okruhu 

rodin, které na dávku mají nárok, a zárove	 ke snížení výše dávky.  
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5.2.3 Rodi�ovský p�ísp�vek  

Výše rodi�ovského p�ísp�vku byla v roce 2007 stanovena ve výši �ástky odpovídající 40 

% pr�m�rné m�sí�ní mzdy v nepodnikatelské sfé�e za kalendá�ní rok 2005 a �inila 7 582 

K� m�sí�n�. Maximální vyplacená �ástka (do 4 let v�ku dít�te) by �inila 363 936 K�. 

Vzhledem k tomu, že vazba dávky na pr�m�rnou mzdu v nepodnikatelské sfé�e byla u�i-

n�na v p�edvolebním období, znamenala vysoký nár�st výše dávky a s tím spojené 

mimo�ádné navýšení sociálních mandatorních výdaj�. Mezi roky 2006 až 2007 stouply 

více než 2,5 násobn� na 31 mld. K� a v roce 2010 by vzrostly o další 4 mld. K�. Platit 4 

roky 40 % pr�m�rné mzdy v nevýrobní sfé�e si formou rodi�ovského p�ísp�vku nemohou 

dovolit žádné státy EU. 

Výše dávky dosahovala v roce 2007 bez 418 K� minimální mzdy, což logicky vedlo k situ-

aci, kdy návrat do zam�stnání byl pro rodi�e finan�n� nevýhodný, což ur�it� není zám�rem 

sociální podpory státu rodinám s d�tmi. 

 

 

Graf. 3. Porovnání vývoje náklad� na rodi�ovský p�ísp�vek ( zdroj: MPSV �R) 

 

Hlavní zm�nou u rodi�ovského p�ísp�vku v roce 2008 je zavedení t�í zp�sob� jeho vyplá-

cení. Všechny výše jsou vypláceny m�sí�n� a od celkového objemu jsou odpo�teny m�síce 

za pobírání PPM. Bude-li chtít rodi� nastoupit do zam�stnání d�íve, tj. do 24 m�síc� v�ku 

dít�te, pak bude moci pobírat zvýšenou vým�ru ve výši 11 400 K�. Z d�vodu zamezení 
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zneužívání dávky mohou tuto výši získat pouze zam�stnanci, jejichž p�íjem dosahuje p�i-

bližn� 16 500 K� m�sí�n�. V takovém p�ípad� celkem od státu obdrží 216 600 K�. 

Ve standardní lh�t� do 36 m�síc� v�ku dít�te náleží základní vým�ra ve výši 7 600 K� a 

celkový objem za toto období tvo�í 235 600 K�. A pokud se rodi� rozhodne z�stat doma 

s dít�tem do 4 let  jeho v�ku, bude se muset spokojit s p�ísp�vkem ve snížené vým��e 3 

800 K�. V p�ípad� nároku na PPM dávka náleží v celkové výši 224 200 K� (za 16 m�síc� 

ve výši 7 600 K� a 27 m�síc� ve výši 3 800 K�) a pokud nárok na PPM nevznikl, tak v zá-

kladní vým��e do 21 m�síc� v�ku dít�te a dále ve snížené vým��e do 48 m�síc� v�ku dít�-

te, což dohromady �iní 262 200 K�. Novela také myslela na d�ti zdravotn� postižené, u 

kterých byla ponechána výplata po celou dobu v základní vým��e. V tomto p�ípad� celkem 

tedy rodi� obdrží až 600 400 K�.  

Odstran�ním vazby výše dávky na pr�m�rnou mzdu v nepodnikatelské sfé�e se zamezilo 

automatické zm�n� výše této dávky a tím došlo k mírnému snížení mandatorních výdaj�.  

Co vidím na zm�n� systému pozitivního je to, že byla dána rodinám možnost svobodného 

rozhodnutí v pé�i o d�ti. Nová úprava však m�la po�ítat s narozením více d�tí sou�asn� a 

to z toho d�vodu, že vícenásobný porod  je v �R, z d�vodu um�lého oplodn�ní, stále �as-

t�jší jev. A náklady na více d�tí jsou zna�n� vyšší.  

5.2.4 P�ísp�vek p�i p�evzetí dít�te 

V roce 2007 �inila výše p�ísp�vku 4,45násobek životního minima dít�te. Od ledna 2008 je 

odstran�n automatický valoriza�ní mechanismus zvyšování dávky a �ástky p�ísp�vku jsou 

stanoveny v pevné �ástce dle v�ku dít�te. U této dávky nedošlo k úsporám, pouze ke zm�-

n� jejich výplaty v pevných �ástkách.  

Tab. 14. Porovnání výše p�ísp�vku (zpracovala ze zdroj� 

 Bc. Jana Dvo�áková) 

V�k dít�te 2007 2008 
do 6 let 7 120 8 000 

od 6 do 15 let 8 722 9 000 
od 15 do 26 let 10 013 10 000 
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5.2.5 Porodné 

Výše dávky v roce 2007 závisela na po�tu sou�asn� narozených d�tí. Byla stanovena jako 

sou�in �ástky životního minima dít�te a koeficientu, jehož hodnota �inila p�i narození jed-

noho dít�te 11,10 a p�i narození dvou a více d�tí sou�asn� 16,60. 

Porodné je po rodi�ovském p�ísp�vku další populisticky zvýšenou dávkou v p�edvolební 

euforii. Mezi roky 2005 a 2007 došlo ke zdvojnásobení výdaj� na tuto dávku (mimo�ádný 

nár�st se projevil již v roce 2006), p�i�emž další zvyšování by umož	ovala automatická 

valorizace.  

 

Graf. 4. Porovnání vývoje náklad� na porodné( zdroj:MPSV �R) 

Novela p�inesla odstran�ní vazby výše porodného na životní minimum a stanovila dávku 

v pevné výši 13 000 K� pro každé dít�.  

Tab. 15. Porovnání výše porodného ( zpracovala ze zdroj� 

 Bc. Jana Dvo�áková) 

Po�et sou�asn� 
narozených d�tí 

 
2007 

 
2008 

 
Zm�na 

1 dít�   17 760   13 000    -4 760 
2 d�ti   53 120   26 000   -27 120 
3 d�ti   79 680   39 000   -40 680 
4 d�ti 106 240   52 000   -54 240 
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Z tabulky je patrné, že došlo k obrovskému poklesu výše dávky, což pro mnohé rodiny 

jist� znamená citelnou ztrátu. Na druhé stran� se mi zdá spravedlivé, že je vyplácena na 

každé dít� stejná �ástka. Nevidím d�vod, pro� poskytovat za dvoj�ata v pr�m�ru více než 

za jedno narozené dít�. I p�es výrazné snížení pat�í porodné k vyššímu evropskému pr�m�-

ru. V �ad� zemí není zavedeno v�bec.  

5.2.6 Poh�ebné 

U této dávky se výše 5 000 K� nezm�nila, ale výrazn� se zúžil okruh p�íjemc�. U lidí bez 

rodiny se ale t�žko najde n�kdo, kdo by poh�eb objednal, tudíž budou poh�beni na náklady 

m�sta. Náklady na poh�eb bez ob�adu prakticky pokrylo 5 000 K�, které obstaravateli do 

konce roku 2007 vyplácel stát. Zrušení poh�ebného tudíž zatíží nejen poz�stalé, ale také 

obecní a m�stské pokladny. 

5.3 Návrh na zm�nu systému SSP  

Systém SSP je založen na horizontální a vertikální solidarit�. Je ovšem na zamyšlení z ja-

kého d�vodu mají být solidární rodiny bezd�tné s rodinami s d�tmi? Mít dít� je svobod-

ným rozhodnutím každého, tudíž se domnívám, že i náklady tohoto rozhodnutí si mají nést 

ti, kte�í se takto rozhodli. Myslím si, že systém dávek SSP nep�edstavuje nejvhodn�jší 

formu podpory rodin. Úkolem by m�lo p�edevším být posílení autonomie rodiny a snížení 

její závislosti na státu a státních institucích. Nastavení systému m�že být pro n�které rodi-

ny demotiva�ní, protože v n�kterých p�ípadech hodnota volného �asu a p�ijímaných dávek 

je v�tší než pracovní p�íjem, �ímž m�že docházet k dobrovolné nezam�stnanosti. Efektiv-

n�jší a pro stát mén� náro�né by ur�it� bylo omezení poskytovaných dávek. Osobn� bych 

ponechala v systému SSP dávky p�stounské pé�e, porodné a poh�ebné, kterému bych ale 

vrátila p�vodní úpravu, kdy dávka náležela osob�, která vypravila poh�eb, a to za podmín-

ky, že zem�elá osoba m�la ke dni úmrtí trvalý pobyt na území �R nebo že se poh�eb konal 

na území �R. Omezení v nové úprav� dávky se dle mého názoru míjí ú�inkem. M�že totiž 

dojít k situaci, kdy poh�ebné je vyplaceno osob�, která je rodi�em nezaopat�eného dít�te, 

ale o toto dít� nikdy nepe�ovala ani s ním nežila ve spole�né domácnosti.  

Relativn� duplicitní s poskytováním da	ových bonus� je p�ídavek na dít�. Da	ový bonus 

na dít� �iní 6 000 K� ro�n�, je však poskytován pouze ob�an�m, kte�í mají legální da	ový 

p�íjem v minimální výši 48 000 K� za rok. Pokud je dít� držitelem pr�kazu ZTP/P zvyšuje 
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se tato �ástka na dvojnásobek. Navrhovala bych zvýšení da	ového bonusu na 1 000 K� 

m�sí�n� na každé dít�, bez ohledu na jeho v�k, a p�ídavek na dít� bych zrušila. A u d�tí, 

které mají uznaný 2 nebo 3 stupe	 zdravotního postižení, bych �ástku zdvojnásobila. Ro-

diny, ve kterých není p�íjmu, který zakládá nárok na da	ový bonus, jsou zcela jist� poživa-

teli dávek ze systému hmotné nouze, ze kterého by jim byla náležitá �ástka do výše život-

ního p�ípadn� existen�ního minima nahrazena. D�sledkem by zcela jist� byla motivace 

ob�ana mít d�ti a zárove	 být výd�le�n� �inný.  

Obdobná dávka jako sociální p�íplatek je poskytována ze systému dávek v hmotné nouzi. 

Tento systém však umož	uje výrazn� vyšší kontrolu ú�elu poskytnutí dávky. Proto bych 

navrhovala p�evod dávky do tohoto systému, �ímž by došlo ke snížení jejího zneužívání a 

jak již bylo zmín�no k vyšší kontrole rodiny, která dávku využívá.   

Stejn� tak bych do tohoto systému p�evedla i p�ísp�vek na bydlení a slou�ila ho 

s doplatkem na bydlení, obdobnou dávkou, z tohoto systému poskytovanou. P�evodem 

obou dávek by také zcela jist� došlo ke snížení administrativního zatížení, které vzniká p�i 

duplicitním poskytování obdobných dávek ze dvou systém� a k posílení jejich adresnosti.  

Konstrukce rodi�ovského p�ísp�vku by m�la být odvozena % �ástkou z p�íjm� osoby (že-

ny �i muže), která bude o dít� pe�ovat, �ímž by se zohlednila dosavadní ekonomická akti-

vita. �ástku bych navrhovala ve výši 60 % z p�edchozího pr�m�rného hrubého 12ti m�sí�-

ního p�íjmu. Myslím si, že v tomto p�ípad� by byly více motivovány k po�ízení dít�te i 

ženy s vyššími výd�lky, které velmi �asto narození dít�te odkládají z d�vodu obavy ze 

ztráty p�íjm� a poklesu životní úrovn�. Stanovením stejných podmínek i pro muže by byla 

d�lba rodi�ovských povinností výsledkem dobrovolného rozhodnutí obou rodi��. Dávku 

by poskytoval zam�stnavatel. A pro osoby, které nevykazovali žádné p�íjmy bych stanovi-

la paušální �ástku ve výši poloviny minimální mzdy, což je v sou�asnosti 4 000 K�. A sa-

moz�ejm� bych omezila dobu pobírání dávky, maximáln� do 24 m�síc� v�ku dít�te a 

v p�ípad� zdravotního postižení do 48 m�síc� v�ku. 
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ZÁV�R 

Systém dávek, vyplácených do roku 1995 nezohled	oval p�íjmovou situaci rodin. Dávky 

nebyly valorizovány s ohledem na vývoj cen a mezd, tudíž ztrácely pro rodiny s pr�m�r-

ným p�íjmem hodnotu skute�né pomoci. Ale na druhou stranu, pokud by k valorizaci do-

cházelo, zvýšily by se výrazn� sociální výdaje státu, p�i�emž by stát vynakládal zna�né 

prost�edky na poskytování dávek i t�m rodinám, které je vzhledem ke svým p�íjm�m nepo-

t�ebují. Tohoto si naši zákonodárci a odborníci spolupracující na tvorb� nového systému 

byli v�domi, proto vznikl v roce 1995 systém adresných dávek vázaných na životní mini-

mum. Prvním cílem mé práce bylo seznámení s platnou právní úpravou SSP, klasifikace 

pojm�, podmínek nároku a stanovení výše výplat jednotlivých dávek. Tato agenda zahrnu-

je celkem deset dávek, z nichž p�ídavek na dít�, sociální p�íplatek a p�ísp�vek na bydlení 

se poskytují v závislosti na výši p�íjmu v rodin� a zbývající dávky, tj. rodi�ovský p�ísp�-

vek, �ty�i dávky p�stounské pé�e, porodné a poh�ebné, se poskytují bez ohledu na výši 

p�íjmu v rodin�. Dále jsem se zam��ila na �ízení o dávkách a poukázala na odchylky, ve-

doucí ke zjednodušení tohoto procesu, které upravuje zákon o SSP odlišn� od správního 

�ádu.  

Dalším cílem bylo na základ� porovnání rodinných dávek ve vybraných státech EU dopo-

ru�ení pro �R. Dle mého názoru by systémy rodinných dávek ostatních stát� mohly být 

pro �R velkou inspirací. Zejména úprava rodi�ovského p�ísp�vku Švédska, kde m�že ro-

di� �erpat dávku kdykoli do osmi let v�ku dít�te nebo povinnost otc� �erpat �ást rodi�ov-

ského p�ísp�vku. Také by se mi zdálo motivující, po vzoru N�mecka, zavést výši rodi�ov-

ského p�ísp�vku p�ímo závislou na p�edchozím p�íjmu.  

T�etím cílem bylo porovnání dávek, vyplácených dle právní úpravy roku 2007 s novelou 

zákona, ú�innou k 1. 1. 2008. Vzhledem k tomu, že výdaje na dávky SSP stouply v roce 

2007 oproti roku 2006 tém�� o 20 mil. K�, což jist� nutí k zamyšlení, zda jsou tyto pro-

st�edky vynakládány ú�eln� a hospodárn�, bylo nutné p�istoupit k razantnímu �ešení 

v podob� jak snížení výše dávek, tak k omezení po�tu p�íjemc� t�chto dávek. Dle prove-

dené analýzy došlo na celorepublikové úrovni k odejmutí p�ídavku na d�ti u 35 % p�íjem-

c� a k 12 % odejmutí sociálního p�íplatku a p�ísp�vku na bydlení.  

V záv�ru své diplomové práce jsem se snažila o zhodnocení celkové ú�elovosti systému a 

dosp�la jsem k p�esv�d�ení, že skoro celý systém, s výjimkou porodného, poh�ebného a 
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dávek p�stounské pé�e by se dal transformovat do jiných sociálních systém�, �ímž by do-

šlo ke snížení zneužívání dávek a zcela jist� k výraznému ušet�ení finan�ních prost�edk�. 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 112 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY   

Monografické publikace:  

 [1] B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora. 5. vyd. 

Olomouc: Anag, 2000. 198 s. ISBN 80-7363-028-8. 

     [2] B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora. 7. vyd. 

Olomouc: Anag, 2001. 214 s. ISBN 80-7263-092-X. 

       [3]  B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora. 10.  

vyd. Olomouc: Anag, 2005. 212 s. ISBN 80-7363-288-4. 

       [4]  B�EZSKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komen-

tá�em a p�íklady k 1. 5. 2007. 11. vyd. Olomouc: Anag, 2007. 208 s. ISBN 978-

80-7263-402-6. 

       [5]  KEPKOVÁ, Michaela. Státní sociální podpora. 1. vyd. Praha: Socioklub, 1997. 

239 s. ISBN 80-902260-5-1. 

       [6]   KREBS, V., PRUŠA, L. Státní sociální podpora. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 136 

s. ISBN 80-247-0065-4. 

       [7] MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V�CÍ �R. Státní sociální podpora. 1. 

vyd. Praha: MPSV, 2005, 72 s. ISBN 80-86878-28-7. 

       [8]  MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální politika v evropských zemích. 1. vyd. Praha: Ka-

rolinum, 2004. 189 s. ISBN 80-246-0780-8. 

 [9] ONDRUŠ, Radek. Správní �ád / nový zákon s d�vodovou zprávou a poznámkami. 

1. vyd. Praha: Linde, 2005. 515 s. ISBN 80-7201-523-0. 

      [10]  PRUDILOVÁ, Miloslava. Správní �ád s komentá�em. 1. vyd. Vyškov: TSM, 

spol. s.r.o., 2005. 179 s. ISBN 80-239-4260-3. 

      [11]  POT��EK, M. RADI�OVÁ, I. Sociální politika v �echách a na Slovensku. 1. 

vyd. Praha: Karolinum, 1998. 329 s. ISBN 80-7184-622-8. 

      [12]  VOPÁLKA, Vladimír. Nový správní �ád. 1. vyd. Praha: Aspi Publishing, 2005. 

556 s. ISBN 80-7357-109-9. 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 113 

 

�lánky  v �asopise: 

     [13]  DLOUHÝ, Ji�í. Co ukázala analýza adresnosti systému sociálních dávek. Sociální 

politika. 1996, ro�. 22, �. 11, s. 9-11. ISSN 0049-0961. 

     [14]  KUDLOVÁ, Marie. P�ehled a vývoj dávek rodinám s nezaopat�enými d�tmi. So-

ciální politika. 1996, ro�. 22, �. 5, s. 6-8. ISSN 0049-0961. 

     [15]  PR�ŠA, Ladislav. Zamyšlení nad zákonem o státní sociální podpo�e. Sociální 

politika. 1996, ro�. 22, �. 3, s. 4. ISSN 0049-0961. 

      [16]  ŠROMOVÁ, Eva. Nebojte se nového správního �ádu: Jak postupovat ve správ-

ním �ízení. Ekonom. 16.11.2005, �. 46, s. 2-5. 

      [17]  VOJT�CHOVSKÁ, Petra. Jak vznikal systém státní sociální podpory. Demogra-

fie. 2001, ro�. 43, �. 2, s. 151-152. ISSN 0011-8265. 

WWW stránka – elektronická monografie: 

       [18]  Comparative Tables on Social Protection – Query. Missoc. [online]. 2008  [cit. 

2008-16-03] dostupný z WWW:  

<http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do;jsess

ionid=HVWsv8hSFf4qbyJJ21Q0tGd0fG2VsMJqsnZYmp1Yx43yQpwZQL6W!-

592500352> 

       [19]  Dávky štátnej sociálnej podpory. [online]. Ministerstvo práce, socialnych v�ci a 

rodiny. 2007 [cit. 2008-19-03] dostupný z WWW: < 

http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=109>. 

       [20]  Earnings, Labour Costs. Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. [onli-

ne]. 2008 [cit. 2008-22-03] dostupný z WWW: <http://www.statistik-

portal.de/Statistik-Portal/de_inhalt22.asp>. 

        [21]  Earnings Weekly pay up 2.9% to £457. National statistic.  [online]. 2007  [cit. 

2008-16-03] dostupný z WWW:  < 

http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=285>. 

        [22]  Economy. The UK Statistics Autority. [online]. 2008 [cit. 2008-19-03] dostupný 

z WWW: <http://www.statistics.gov.uk/>. 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 114 

 

      [23]  ETTLEROVÁ, Sylva. ANALÝZA:Vývoj a struktura dávek státní sociální podpo-

ry.Demografie [online]. 2006 [cit. 2008-20-03] dostupný z WWW: 

<http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=354>. 

      [24] Germany: Real wages plunge. World Socialist Web Site. [online]. 2008 [cit. 2008-

22-03] dostupný z WWW: <http://www.wsws.org/articles/2007/oct2007/wage-

o11.shtml>. 

      [25]  GOLA, Petr. Výše pr�m�rné hrubé mzdy v EU. FinExpert. [online]. 2006 [cit. 

2008-16-03] dostupný z WWW:  

<http://www.finexpert.cz/default.aspx?textart=1&article=17811> 

      [26] Hlasový informa�ní systém MPSV. Integrovaný portál MPSV. [online]. 2007  [cit. 

2008-17-03] dostupný z WWW: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/his>. 

       [27] Informatívny prehlad dávok poskytovaných v �lenských štátoch EÚ. [online]. 

Ministerstvo práce, socialnych v�ci a rodiny. 2007 [cit. 2008-19-03] dostupný z 

WWW: < http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=220>. 

       [28]  KOCIANOVÁ, Jitka. Životní a existen�ní minimum, pomoc v hmotné nouzi od 

1. 1. 2007. Servis. [online]. 2007  [cit. 2008-12-03] dostupný z WWW:  < 

http://rsu07.php5.cz/view.php?cisloclanku=2007031207>. 

       [29]  Labour market. Statistics centralbyrán. [online]. 2008 [cit. 2008-21-03] dostupný 

z WWW: <http://www.scb.se/default____2154.asp>. 

       [30]   MAT�JKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J. Rodinná politika ve vybraných evrop-

ských    zemích I. Výzkumný ústav práce a sociálních v�cí [online]. 2003 [cit. 

2008-17-03]. Dostupný z WWW: < http://www.vupsv.cz/Fulltext/rodpolI.pdf >. 

       [31]  Pr�m�rná hrubá mzda-Slovensko. Euroekonom. [online]. 2008  [cit. 2008-16-03] 

dostupný z WWW:  <http://www.euroekonom.cz/grafy-slovensko-

data.php?type=slovensko-mzda-rok> 

       [32]   Pr�vodce zm�nami sociálního systému od 1.1.2008. Integrovaný portál MPSV. 

[online]. 2007  [cit. 2008-17-03] dostupný z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/4912/Prace_socpol_12.pdf>. 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 115 

 

     [32] Preh�ad sociálnych dávok od 1.1.2007. Úrad práce, socialnych v�ci a rodiny Le-

vice. [online]. 2006  [cit. 2008-15-03] dostupný z WWW: < http://www.upsvar-

lv.sk/Oddelenia/SOC/SSD/SSD.htm>. 

      [33]  Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o die�a. [online]. Ministerstvo prá-

ce, socialnych v�ci a rodiny. 2007 [cit. 2008-19-03] dostupný z WWW: < 

http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=115>. 

       [34]  Sbírka zákon� a sbírka mezinárodních smluv. Parlament �eské republiky.  [onli-

ne]. 2008  [cit. 2008-17-03] dostupný z WWW:  

<http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html >. 

       [35]   Sociálne zabezpe�eni v SR. [online]. Ministerstvo práce, socialnych v�ci a rodi-

ny. 2006 [cit. 2008-19-03] dostupný z WWW: < 

http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=170>. 

       [36]   Státní sociální podpora. Integrovaný portál MPSV. [online]. 2007  [cit. 2008-17-

03] dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/2>. 

       [37]   VAN�UROVÁ, Alena. Sou�asná a p�ipravovaná opat�ení rodinné politiky v 

zemích st�ední Evropy. Projekt výzkumu a vývoje. [online]. 2005 [cit. 2008-20-

03]. Dostupný z WWW: < 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/4354/studie_vancurova.pdf>. 

       [38]   ZÁME�NÍK, Petr. P�ísp�vek na bydlení: Zcela nový od 1.ledna 2007. M�šec. 

[online]. 2006  [cit. 2008-12-03] dostupný z WWW:  

<http://www.mesec.cz/clanky/prispevek-na-bydleni-zcela-novy-od-1-ledna-2007/ 

>. 

       [39]   Život§práce. Eures. [online]. 2008  [cit. 2008-16-03] dostupný z WWW:  

<http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=cs&catId=2648&parentId=0> 

Legislativa:  

       [40]  Zákon �. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo�e  

       [41]  Zákon �. 110/2006 Sb., o životním a existen�ním minimu 

       [42]  Zákon �. 463/1991 Sb., o životním minimu 

       [43]  Zákon �. 500/2004 Sb., správní �ád      



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 116 

 

       [44]  Na�ízení �. 1408/71 z 14. �ervna 1971 o aplikaci soustav sociálního zabezpe�ení                           

na osoby zam�stnané, samostatn� výd�le�n� �inné a jejich rodinné p�íslušníky 

pohybující se v rámci Spole�enství 

       [45]  Na�ízení �. 1612/68 z 15. �íjna 1968 o volném pohybu pracovník� v rámci Spo-

le�enství 

       [46] Zákon �. 600/2003 Z. z., o prídavku na die�a a o zmene a doplnení zákona �.  

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

       [47]  Zákon �. 280/2002 Z.z., o rodi�ovskom p�ísp�vku 

       [48] Zákon �. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení die�a�a, o príspevku rodi�om, 

ktorým sa sú�asne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu 

dvoch rokov opakovane narodili dvoj�atá a ktorým sa menia 
alšie zákony 

       [49]  Zákon �. 627/2005 Z. z., o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o 

die�a   

Další  materiály: 

       [50]  Informace pro rodi�e, kte�í dnes pobírají rodi�ovské p�ísp�vky. Interní materiál 

odboru SSP v Prost�jov�. 2008.   

       [51]  Metodická p�íru�ka pro jednání o dávkách SSP s migrujícími osobami dle koor-

dina�ního na�ízení. Interní materiál odboru SSP v Prost�jov�. 2004. 

       [52]  MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V�CÍ �R. EU-Informace �. 

1/2004. Praha. 2004.  

       [53]  MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V�CÍ �R. EU-Informace �.3/2004. 

Praha. 2004.  

       [54]  MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V�CÍ �R. Informace �. 4/2007 o 

nároku na rodi�ovský p�ísp�vek dle novely zákona o státní sociální podpo�e od 1. 

ledna 2008. Praha. 2007.  

 

      



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 117 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL� A ZKRATEK 

�R  �eská republika 

EU   Evropská unie 

K�  �eská koruna 

MF �R  Ministerstvo financí �eské republiky 

MPSV �R  Ministerstvo práce a sociálních v�cí �eské republiky 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy 

PPM  Pen�žitá pomoc v mate�ství 

SEK  Švédská koruna 

Sk  Slovenská koruna 

Správní �ád  Zákon �. 500/2004 Sb., správní �ád 

SR  Slovenská republika 

SSP  Státní sociální podpora 

VB  Velká Británie 

Zákon o SSP  Zákon �. 117/1995 Sb. o státní sociální podpo�e 

ŽM  Životní minimum 

£  Anglická libra 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 118 

 

SEZNAM GRAF� 

Graf. 1. Podíl mandatorních výdaj� na p�íjmech SR…………………………………… 100 

Graf. 2. Porovnání vývoje celkových náklad� na dávky SSP…………………………..  102 

Graf. 3. Porovnání vývoje náklad� na rodi�ovský p�ísp�vek…………………………..  105 

Graf. 4. Porovnání vývoje náklad� na porodné…………………………………………  107 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 119 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1. Vývoj �ástek životního minima………………………………………………… 32 

Tab. 2. Životní a existen�ní minimum…………………………………………………. 33 

Tab. 3. Normativní náklady…………………………………………………………….. 39 

Tab. 4. Formy �erpání rodi�ovského p�ísp�vku………………………………………… 44 

Tab. 5. Údaje pot�ebné k výpo�tu jednotlivých dávek…………………………………. 94 

Tab. 6. P�ídavek na dít�…………………………………………………………………. 95 

Tab. 7. Porodné…………………………………………………………………………. 96 

Tab. 8. Rodi�ovský p�ísp�vek………………………………………………………….. 97 

Tab. 9. Výdaje na dávky SSP v mil. K�………………………………………………… 101 

Tab. 10. Výše p�ídavku k 1.1.2007……………………………………………………... 102 

Tab. 11. Výše p�ídavku k 1.1.2008……………………………………………………..  103 

Tab.12. Porovnání výše dávek………………………………………………………….. 104 

Tab. 13. Porovnání výše sociálního p�íplatku…………………………………………..  104 

Tab. 14. Porovnání výše p�ísp�vku……………………………………………………..  106 

Tab. 15. Porovnání výše porodného…………………………………………………….  107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


