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Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké 

spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení 

(MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na 

internetové stránce http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815. 

 

Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení 

v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, 

přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. 

Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto 

průvodce. 

 

Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost 

za způsob využití informací v této publikaci. 
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Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování 

Obecné informace 

Systém sociálního zabezpečení v České republice zahrnuje systém důchodového, 

nemocenského a zdravotního pojištění, jakož i státní politiku zaměstnanosti a 

nepříspěvkový systém dávek státní sociální podpory. Systém zdravotního pojištění je 

financován prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Ostatní složky systému jsou 

financovány ze státního rozpočtu. Pojistné hradí zaměstnavatelé a zaměstnanci nebo 

osoby samostatně výdělečně činné. Zdravotní pojištění, důchodové pojištění a 

příspěvky na státní politiku zaměstnanosti jsou povinné pro každou výdělečně činnou 

osobu; nemocenské pojištění je povinné pro zaměstnance a dobrovolné pro osoby 

samostatně výdělečně činné. Kromě toho jsou za předpokladu splnění určitých 

podmínek některé skupiny osob považovány za pojištěné, aniž mají povinnost odvádět 

pojistné (studenti, ženy na mateřské dovolené atd.). 

 

Zdravotní pojištění je povinné pro všechny osoby, které mají v zemi trvalý pobyt nebo 

pracují pro zaměstnavatele působícího na území České republiky. Občané Evropské 

unie, kteří v České republice vykonávají závislou i samostatnou výdělečnou činnost, 

jsou rovněž pojištěni. Za některé kategorie osob, jako jsou nezaopatřené děti (až do 

věku 26 let), důchodci, poživatelé rodičovských příspěvků, ženy na mateřské 

dovolené, uchazeči o zaměstnání atd., platí pojistné stát. 

 

Pojištění pro případ nezaměstnanosti je povinný příspěvkově financovaný systém 

sociálního pojištění, který zahrnuje výdělečně činnou část obyvatelstva (včetně osob 

samostatně výdělečně činných) a zajišťuje výplaty dávek vázané na výdělek. 

 

Systém státní sociální podpory je nepříspěvkový systém, který je financován ze 

státního rozpočtu a který spravují pověřené státní orgány. Prostřednictvím systému 

státní sociální podpory stát přispívá zejména rodinám s nezaopatřenými dětmi 

v případě uznané sociální situace, kterou daná rodina není schopna vyřešit pomocí 

svých vlastních finančních prostředků a schopností. 

 

Z daní financované dávky sociální pomoci zahrnují vedle systému sociálních služeb i 

určité jednorázové dávky poskytované zdravotně postiženým osobám a systém 

pomoci v hmotné nouzi. Tento systém je určen osobám s nedostatečnými příjmy. Jeho 

základním cílem je zajistit uspokojení základních potřeb v oblasti obživy a bydlení. 

Základní podmínkou je nízký příjem a nemožnost tento příjem zvýšit vlastním 

přičiněním dané osoby (prací, využitím majetku a uplatněním jiných prioritních 

nároků). 

Organizace sociální ochrany 

Zdravotní péče 

Ústředním orgánem státní správy v rámci zdravotní péče je ministerstvo zdravotnictví, 

které mimo jiné vypracovává právní rámec v této oblasti. Zdravotní pojištění je 

povinné pro všechny osoby s trvalým bydlištěm v České republice nebo osoby, které 

jsou zaměstnanci a jejich zaměstnavatel má sídlo na území České republiky, a dále 

pro osoby spadající do oblasti působnosti právních předpisů EU či dvoustranných 

dohod. Pojištění poskytuje 8 zdravotních pojišťoven, které jsou nezávislými 

právnickými osobami. Oprávněné osoby mají právo si svobodně vybírat mezi 
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zdravotními pojišťovnami i mezi poskytovateli zdravotní péče, kteří mají se zdravotní 

pojišťovnou dané osoby uzavřenu smlouvu. Legislativa zaručuje smluvní pravidla i 

dostupnost a kvalitu zdravotní péče. 

Starobní důchody, dávky v invaliditě, pozůstalostní důchody, peněžité dávky 

v nemoci 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vypracovává právní předpisy pro celou 

oblast sociálního zabezpečení (vyjma zdravotního pojištění). Správní činnost zajišťuje 

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která je podřízena ministerstvu a jeho 

dozoru. Ústředí České správy sociálního zabezpečení vykonává dohled nad 76 

okresními správami sociálního zabezpečení (OSSZ). 

 

Hlavním úkolem ČSSZ je výběr pojistného do základního systému důchodového 

pojištění, nemocenského pojištění a na státní politiku zaměstnanosti (podpora v 

nezaměstnanosti a programy vztahující se k politice zaměstnanosti). ČSSZ má rovněž 

na starosti výpočet a platbu starobních důchodů a dávek v nemoci i správu databáze 

pojištěných osob (vyjma systému státní politiky zaměstnanosti). 

Nezaměstnanost 

V jednotlivých regionech působí 14 krajských úřadů práce a jejich kontaktní 

pracoviště, které jsou podřízeny Generálnímu ředitelství úřadu práce České republiky, 

který je řízen sekcí trhu práce MSPV Zabývají se zejména výplatou podpor 

v nezaměstnanosti, vedením evidence uchazečů o zaměstnání, jakož i pobídkami a 

podporou tvorby pracovních míst. Dále rovněž rozvíjejí a organizují programy 

zaměstnanosti (umisťování, volbu povolání, změny bydliště atd.). 

Rodina 

Systémy státní sociální podpory, které zahrnují rodinné dávky a pohřebné, spravují 

krajské úřady práce a jejich kontaktní pracoviště. Tato kontaktní pracoviště a úřady 

jsou pověřeny všemi činnostmi týkajícími se správy dávek státní sociální podpory, 

zejména shromažďováním žádostí, evidencí žadatelů, shromažďováním nezbytných 

údajů, provozováním celostátního informačního systému, rozhodováním o dávkách a 

přijímáním úředních rozhodnutí. 

Sociální pomoc 

Jednorázové či opakované dávky jsou poskytovány krajskými úřady práce a jejich 

kontaktními pracovišti a financovány ze státního rozpočtu (z daní). Jedná se o 

nárokové či nenárokové dávky určené na pořízení zvláštních pomůcek, na úpravu 

bytu, na zakoupení, zvláštní úpravy a provoz motorového vozidla, na individuální 

dopravu a na krmivo pro vodícího psa.  

 

V rámci systému pomoci v hmotné nouzi jsou poskytovány tyto opakované nebo 

jednorázové dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá 

pomoc. Dávky jsou určeny osobám s nízkými příjmy nebo osobám, u nichž dojde 

k mimořádné události. Správu pomoci v hmotné nouzi zajišťují krajské úřady práce a 

jejich kontaktní procoviště z prostředků státního rozpočtu (z daní). 

 

Sociální služby poskytují pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci a 

příspěvek na péči. Tento příspěvek je opakovaný měsíční příspěvek poskytovaný 

osobám závislým na pomoci jiné osoby v důsledku dlouhodobě nepříznivého 
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zdravotního stavu. Příspěvek na péči zajišťují krajské úřady práce a jejich kontaktní 

pracoviště z prostředků státního rozpočtu (z daní). 

Dlouhodobá péče 

Dlouhodobou péči nezajišťuje jediný systém, ale je částečně začleněna do systému 

zdravotní péče, za který odpovídá ministerstvo zdravotnictví, a částečně do systému 

sociálních služeb, který provozuje ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Financování 

Systém sociálního pojištění a dávky v nezaměstnanosti jsou financovány z odvodů 

zaměstnanců a zaměstnavatelů. Systém zdravotní péče je financován z odvodů a 

z daní. Rodinné dávky a dávky sociální pomoci jsou financovány z daní. 
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Kapitola II: Zdravotní péče 

Kdy máte nárok na zdravotní péči? 

Nárok na veřejnou zdravotní péči a povinnost hradit zdravotní pojištění mají všechny 

osoby s trvalým bydlištěm v České republice, osoby, které jsou zaměstnanci a jejich 

zaměstnavatel má sídlo na území České republiky, a osoby samostatně výdělečně 

činné, na něž se vztahují zákony České republiky. 

Co je kryto? 

Pojištěné osoby mají nárok na svobodný výběr lékaře v oboru primární zdravotní péče, 

který má smlouvu s pojišťovnou dané osoby. Každé 3 měsíce se mohou registrovat 

u nového lékaře. Není stanoveno žádné omezení pacientovy volby poskytovatele 

zdravotní péče. 

 

Je účtován poplatek ve výši 30 Kč (1,16 EUR) za návštěvu všeobecného lékaře, 

odborného lékaře či zubního lékaře, při které bylo provedeno klinické vyšetření, a ve 

výši 90 Kč (3,49 EUR) za návštěvu lékaře pohotovostní služby. Je stanoven poplatek 

za pobyt v nemocnici (ústavní péče a komplexní balneologická péče), který činí 100 Kč 

(3,88 EUR) za den. Od regulačních poplatků je osvobozeno několik kategorií osob, 

jmenovitě:  

▪ osoby umístěné v dětských domovech, 

▪ děti v pěstounské péči, 

▪ osoby umístěné v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo pro seniory, 

pokud je jejich minimální zůstatek příjmu (stanovený jiným právním předpisem) 

nižší než 800 Kč (31 EUR), 

▪ osoby, jimž soud nařídil ochranné léčení, 

▪ osoby, u nichž se prokáže stav hmotné nouze, 

▪ osoby, které jsou povinny podrobit se léčbě infekčního onemocnění. 

 

Tyto poplatky nejsou účtovány rovněž v případě preventivní prohlídky, dispenzární 

péče poskytované vybraným pacientům (včetně těhotných žen), hemodialýzy, 

laboratorního či diagnostického vyšetření, v případě vyšetření lékařem transfuzní 

služby a v případě dětí mladších 18 let. 

 

Poplatky za ambulantní zdravotní péči zahrnují finanční spoluúčast pacienta na platbě 

za léky a zdravotní pomůcky. Regulační poplatek ve výši 30 Kč (1,16 EUR) je stanoven 

za recept. Osvobození od těchto poplatků jsou shodná s výše uvedenými. 

 

Služby zubních lékařů jsou hrazeny podle zvláštního ceníku a pacient nehradí náklady 

sám, nestanoví-li právní předpis jinak. 

Jak získat přístup ke zdravotní péči? 

Pacienti mají ke zdravotní péči přímý přístup, který není omezen žádným systémem 

kontrolovaného vstupu. Jediné omezení představují případy, kdy pacienti požadují 

z veřejného zdravotního pojištění hrazenou léčbu, která není neodkladná; poskytovatel 

péče musí mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou dotčené osoby. Je zaručen svobodný 

výběr smluvních nemocnic na základě doporučení všeobecného či odborného lékaře. 
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Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci 

Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? 

Nemocenské pojištění tvoří nedílnou součást systému povinného sociálního pojištění 

zaměstnanců, kteří mají nárok na dávky úměrně výši svých příjmů. Pro osoby 

samostatně výdělečně činné je hrazení nemocenského pojištění dobrovolné.  

 

U zaměstnanců, kteří vydělávají méně než 2 000 Kč (78 EUR) měsíčně, anebo pracují 

méně než 14 po sobě jdoucích kalendářních dnů v měsíci, nevzniká povinnost účasti 

na pojištění. Systém nemocenského pojištění zaměstnanců počítá se čtyřmi typy 

dávek: 

▪ dávka v nemoci, 

▪ podpora při ošetřování člena rodiny, 

▪ vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, 

▪ peněžitá pomoc v mateřství. 

 

Nemocenské pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné je dobrovolné a na jeho 

základě je vyplácena dávka v nemoci a peněžitá pomoc v mateřství. 

 

Dávka v nemoci se vyplácí v případě pracovní neschopnosti žadatele potvrzené 

lékařem od 22. kalendářního dne nemoci. Od 4. do 21. kalendářního dne vyplácí 

náhradu mzdy zaměstnavatelé za každý pracovní den zmeškaný z důvodu nemoci. 

Nevyžaduje se žádná odpracovaná doba či minimální doba pojištění. Pro vznik nároku 

na dávku musí být osoby samostatně výdělečně činné, které jsou pojištěny dobrovolně 

a které si zvolily výši pojistného placeného na nemocenské pojištění, účastny na 

nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných po dobu nejméně tří 

měsíců před vznikem dočasné pracovní neschopnosti. 

 

Podpora při ošetřování člena rodiny zajišťuje finanční podporu zaměstnancům, kteří 

ošetřují nemocné dítě nebo nemocného dospělého rodinného příslušníka. Ke vzniku 

nároku na tuto dávku musí nemocný žít ve společné domácnosti se zaměstnancem 

(s výjimkou dětí do 10 let), přičemž nesmí existovat žádná jiná osoba, která by mohla 

poskytnout nemocnému péči, ani možnost hospitalizace. 

Co je kryto? 

Výše přiznaných dávek se určuje podle vyměřovacího základu vypočteného pomocí 

hrubého příjmu za posledních 12 měsíců přepočteného na denní základ a 

zohledňovaného takto: 

▪ až do výše 825 Kč (32 EUR): 90 %, 

▪ od 825 Kč (32 EUR) do 1 237 Kč (48 EUR): 60 %, 

▪ od 1 237 Kč (48 EUR) do 2 474 Kč (96 EUR): 30 %, 

▪ k příjmům vyšším než 2 474 Kč (96 EUR) se nepřihlíží. 

 

Dávky v nemoci jsou vypočítávány na základě denního vyměřovacího základu po 

úpravě procentní sazbou: 

▪ podpora při ošetřování člena rodiny: 60 % denního vyměřovacího základu, 

▪ dávka v nemoci: 60 % denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne.  
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Tyto dávky jsou přiznávány za kalendářní den. Vyplácejí se po dobu maximálně 380 

dní ode dne počátku pracovní neschopnosti, avšak po uplynutí této doby či v okamžiku 

přiznání plného či částečného invalidního důchodu nárok zaniká. 

 

Poživatelům starobního nebo plného invalidního důchodu (při invaliditě třetího stupně) 

se tyto dávky vyplácejí po dobu pracovní neschopnosti, pokud je jejich pracovní 

neschopnost způsobena nemocí z povolání nebo pracovním úrazem. Dávky mohou být 

přiznány po dobu maximálně 70 kalendářních dnů během jednoho kalendářního roku 

nebo po dobu 70 dnů, pokud pracovní neschopnost spadá do dvou kalendářních let. 

Denní vyměřovací základ se vypočítává na základě průměrných hrubých měsíčních 

příjmů. 

 

Podpory při ošetřování člena rodiny se přiznávají nejdéle po dobu prvních 9 

kalendářních dnů, anebo nejvýše po dobu 16 kalendářních dnů, pokud je zaměstnanec 

samoživitel a pokud se stará o dítě, které nedosáhlo věku povinné školní docházky a 

bez ošetřující osoby by zůstalo doma samo. 

Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? 

Pokud žádáte o dávku v nemoci, musíte předložit formulář potvrzený lékařem od 1. 

dne nemoci. Zaměstnanci doručují toto potvrzení prostřednictvím svého 

zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné prostřednictvím místně příslušné 

správy sociálního zabezpečení.  

 

Každý zaměstnanec, jehož pracovní smlouva končí, ale který je stále v ochranné době, 

má nárok na pobírání dávek. Ochranná doba činí 7 dnů ode dne, kdy zaměstnanec 

skončil pracovněprávní vztah. Pokud zaměstnanec pracoval po dobu kratší, než byla 

doba v jeho minulém zaměstnání, pak ochranná doba trvá jen takový počet dnů, které 

skutečně odpracoval.  
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Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky 

Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? 

Kromě péče před porodem a po porodu, včetně bezplatného porodu a nemocniční 

péče, nabízí systém sociálního zabezpečení peněžitou pomoc v případě mateřství a 

otcovství. 

 

Zaměstnanci, kteří chtějí získat peněžitou pomoc v mateřství, musí odvádět platby na 

nemocenské pojištění nejméně po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou 

letech před porodem. Osoby samostatně výdělečně činné musí platit pojistné v rámci 

systému nemocenského pojištění a musí být přihlášeny k tomuto pojištění pro OSVČ 

nejméně po dobu 180 dnů během roku, který předcházel narození dítěte. 

 

Vyrovnávací příspěvek v mateřství se přiznává těhotné zaměstnankyni či matce až do 

9. měsíce po porodu, pokud byla v důsledku svého těhotenství nebo mateřství 

převedena na hůře placené pracovní místo. 

Co je kryto? 

Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % vyměřovacího základu. 

 

Přiznává se po dobu nejvýše 28 týdnů nebo 37 týdnů v případě vícečetného porodu, 

nebo pokud matka pečuje alespoň o dvě nezaopatřené děti, či matkám svobodným, 

vdovám, rozvedeným matkám či matkám osamělým z jakéhokoliv jiného závažného 

důvodu anebo nežijícím se svým partnerem. Tato podpora se přiznává nejvýše po 

dobu 22 či 31 týdnů nebo výjimečně do doby, dokud dítě nedosáhne věku 8 měsíců, 

pokud oprávněná osoba převzala do trvalé péče dítě na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu, či dítě, jehož matka zemřela, nebo pokud převzala do péče dítě, o něž se 

stará manžel, jehož žena nemá povoleno či ze zdravotních důvodů není schopna starat 

se o dítě a nepobírá peněžitou podporu v mateřství. 

 

Vyrovnávací příspěvek v mateřství se vypočítává jakožto rozdíl mezi výší průměrného 

denního příjmu, který by si zaměstnankyně mohla nárokovat před svým převedením 

na jiné pracoviště, a výší denního příjmu, který pobírala po tomto převedení.  

 

Denní vyměřovací základ (DVZ) se vypočítává na základě hrubé výše měsíčního 

příjmu, přičemž dávky jsou stanoveny takto: 

▪ až do výše 825 Kč (32EUR): 100 %, 

▪ od 825 Kč (32 EUR) do 1 237 Kč (48 EUR): 60 %, 

▪ od 1 237 Kč (48 EUR) do 2 474 Kč (96 EUR): 30 %, 

▪ k příjmům vyšším než 2 474 Kč (96 EUR) se nepřihlíží. 

 

Dávky v mateřství se přiznávají nejpozději v době, kdy žena nastoupí na mateřskou 

dovolenou, a poté nejdéle do ukončení 9. měsíce po porodu. U žen, u nichž 

pracovněprávní vztah skončil během těhotenství, činí ochranná doba vždy 6 měsíců. 

Stejně je tomu u osob samostatně výdělečně činných. 
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Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? 

Pro nárokování peněžité pomoci v mateřství je vyžadováno osvědčení lékaře 

potvrzující těhotenství. Ženy, které si přejí osvojit dítě a převzít ho do rodičovské 

péče, si musí podat písemnou žádost o podporu v mateřství. 
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Kapitola V: Dávky v invaliditě 

Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? 

Existují tři stupně invalidity. Třetí stupeň invalidity znamená, že schopnost vykonávat 

jakoukoli výdělečnou činnost poklesla nejméně o 70 %. V případě druhého stupně 

invalidity schopnost vykonávat jakoukoli výdělečnou činnost poklesla o 50 až 69 % a 

v případě prvního stupně invalidity o 35 až 49 %. První stupeň invalidity představuje 

minimální míru pracovní neschopnosti nutnou k nároku na dávku.  

 

Minimální doba účasti na pojištění zakládající nárok na tuto dávku závisí na věku, kdy 

se invalidita projeví: 

▪ do 20 let věku: postačuje méně než 1 rok pojištění, 

▪ 20 až 22 let věku: 1 rok, 

▪ 22 až 24 let věku: 2 roky, 

▪ 24 až 26 let věku: 3 roky, 

▪ 26 až 28 let věku: 4 roky, 

▪ 28 až 38 let věku: 5 let, 

▪ více než 38 let věku: 5 let (v posledních 10 letech) nebo 10 let (v posledních 

20 letech). 

 

Jestliže je pojištěná osoba ve věku 28 až 38 let, je minimální počet let účasti na 

pojištění stanovován za desetileté rozhodné období před vznikem invalidity. Je-li 

pojištěná osoba starší 38 let, činí rozhodné období 10 či 20 let (viz výše). 

 

Osoby, u nichž došlo ke zdravotnímu postižení před dosažením věku 18 let, dostávají 

plný invalidní důchod za třetí stupeň invalidity (tzv. osoby zdravotně postižené od 

dětství = invalidita z mládí). 

Co je kryto? 

Důchod je přiznán na období od vzniku invalidity do uzdravení či dosažení věku 65 let. 

Jakmile zdravotně postižená osoba dosáhne hranice důchodového věku, může zažádat 

o starobní důchod, který bude vyplácen, bude-li jeho částka vyšší. 

 

Rozhodujícími činiteli pro výši dávek jsou průměrné příjmy a doba pojištění. Každý 

důchod se skládá ze dvou částí: ze základní výměry 2 230 Kč (87 EUR) měsíčně a z 

procentní výměry související s příjmy, vypočítávané z osobního vyměřovacího základu 

a počtu roků účasti na pojištění. Nejnižší procentní výměra činí 770 Kč (30 EUR). 

Osobní vyměřovací základ vychází z průměrných hrubých příjmů za roky předcházející 

vzniku invalidity. Toto rozhodné období původně činilo 10 let, každoročně se však 

prodlužuje o jeden rok, dokud nedosáhne celkově 30 kalendářních let. Pokrývá 

v současnosti veškeré příjmy od roku 1985. 

 

Vzorec výpočtu dávky se liší podle druhu důchodu. U důchodu při třetím stupni 

invalidity činí 1,5 % osobního vyměřovacího základu za každý rok pojištění. U důchodu 

při druhém a prvním stupni invalidity činí 0,75 % resp. 0,5 % osobního vyměřovacího 

základu za každý rok pojištění. U osob zdravotně postižených od dětství činí výše 

procentní výměry 45 % všeobecného ročního vyměřovacího základu, stanovovaného 

podle celostátní průměrné měsíční mzdy, a to po uplatnění stejných koeficientů jako 

při provádění výpočtu z osobního vyměřovacího základu za rok, který předchází roku 
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přiznání důchodu. Tento vzorec se rovněž použije u osob, které doloží alespoň 15 let 

účasti na pojištění (vyjma náhradní doby pojištění), jejichž důchod by byl jinak nižší. 

Zvláštní případy 

 Nepříspěvková období (pro důchody obecně) se započítávají: 

▪ studentům denního studia na střední či vysoké škole za dobu studia ukončeného 

před 1. lednem 2010 (nejvýše 6 let po dosažení věku 18 let), 

▪ uchazečům o zaměstnání evidovaným na úřadu práce za dobu pobírání dávek 

v nezaměstnanosti (nejvýše 3 roky u osob starších 55 let a nejvýše 1 rok u osob 

mladších 55 let),  

▪ osobám se změněnou pracovní schopností připravujícím se na pracovní uplatnění,  

▪ osobám vykonávajícím vojenskou nebo civilní službu,  

▪ osobám pečujícím o dítě do věku 4 let (10 let, je-li dítě dlouhodobě těžce 

zdravotně postižené a vyžadující mimořádnou péči),  

▪ osobám pečujícím o zdravotně postiženou osobu,  

▪ poživatelům invalidního důchodu při třetím stupni invalidity, a to do dosažení 

důchodového věku.  

 

Osoby s nárokem na více důchodů: 

▪ starobní důchod a invalidní důchod: mohou pobírat pouze jeden z důchodů, a to 

ten vyšší, 

▪ starobní důchod, invalidní důchod při kterémkoli stupni invalidity a vdovský, 

vdovecký či sirotčí důchod: dostávají celou výši vyššího důchodu a polovinu 

procentní výměry druhého důchodu. 

 

Rodinné dávky mohou být pobírány souběžně s invalidními důchody. Dávky 

v nezaměstnanosti lze kombinovat s důchodem při prvním a druhém stupni invalidity. 

Není stanoveno žádné omezení týkající se souběhu pobírání invalidního důchodu a 

příjmů z výdělečné činnosti.  

Rehabilitace a readaptace 

Rehabilitace a readaptace jsou zavedeny legislativou upravující oblast zdraví. Mohou 

mít podobu preventivních lékařských prohlídek, speciální léčby (v lázeňském zařízení), 

ambulantní léčby v lázeňském zařízení, poukázek na zvláštní léčebnou péči, zvláštní 

povinné léčby nebo rehabilitační péče dle doporučení odborného specialisty.  

 

Rovněž je poskytován příspěvek na péči osobám, které se celodenně, osobně a 

soustavně starají o osobu blízkou či jinou osobu, která je částečně, převážně nebo 

úplně bezmocná. Poskytuje se ze systému sociální pomoci. 

Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? 

Rozhodnutí o míře snížení schopnosti výdělečné činnosti konkrétního pacienta přijímá 

posudkový lékař určený ČSSZ.  
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Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky 

Kdy máte nárok na starobní dávky? 

Minimální požadovaná doba pojištění je 17 let, pokud žadatel již dosáhl zákonem 

stanoveného důchodového věku (pro muže plus 5 let). K získání nároku na důchod 

v zákonem stanoveném věku se požaduje doba pojištění v délce nejméně 28 let 

v případě, že osoba dosáhla důchodového věku v roce 2012. Požadovaná minimální 

délka pojištění se bude průběžně zvyšovat na 35 let v roce 2018 a dále. Důchodový 

věk se pro muže a ženy liší. Muži mohou odcházet do důchodu ve věku 62 let a 4 

měsíce, zatímco důchodový věk u žen závisí na počtu vychovaných dětí: 

▪ žádné dítě: 60 let a 8 měsíců, 

▪ jedno dítě: 59 let a 8 měsíců, 

▪ dvě děti: 58 let a 8 měsíců, 

▪ tři nebo čtyři děti: 57 let a 8 měsíců, 

▪ pět nebo více dětí: 56 let a 8 měsíců. 

 

Věk odchodu do důchodu bude každý rok postupně prodlužován o 2 měsíce u mužů a 

o 4 měsíce u žen, a to až do dosažení 65 let u mužů a žen s jedním nebo žádným 

dítětem a 62 až 64 let u žen se dvěma či více dětmi. 

Co je kryto? 

Výše důchodů 

Určujícími faktory pro vyměření výše důchodu jsou příjmy a doba pojištění. Způsob 

výpočtu či vzorec pro výpočet důchodu se skládá ze dvou částí: ze základní výměry ve 

výši 2 230 Kč (87 EUR) měsíčně, ke které se připočítá procentní výměra z příjmů, 

stanovená z osobního vyměřovacího základu a počtu let účasti na pojištění (1,5 % 

z osobního vyměřovacího základu za každý rok pojištění). Nejnižší procentní výměra 

činí 770 Kč (30 EUR) měsíčně. 

 

Osobní vyměřovací základ vychází z průměrných hrubých příjmů za roky předcházející 

odchodu do důchodu. Toto období původně činilo 10 let a každoročně se prodlužuje o 

jeden rok, dokud nedosáhne celkově 30 kalendářních let. V současné době toto období 

zahrnuje veškeré příjmy od roku 1985. Veškeré zohledňované příjmy jsou indexovány 

podle průměrné mzdy. Osobní vyměřovací základ se vypočítává z těchto hrubých 

příjmů pomocí následujícího vzorce: 

▪ až do výše 11 000 Kč (427 EUR): započteno 100 %,  

▪ od 11 000 Kč (427 EUR) do 28 200 Kč (1 095 EUR): započteno 30 %,  

▪ více než 28 200 Kč (1 095 EUR): započteno 10 %.  

Valorizace 

Důchody jsou pravidelně každý leden valorizovány, a to minimálně o 100 % inflace (za 

období 12 měsíců předcházejících měsíci červenci předchozího roku) a nejméně 

o jednu třetinu průměrného růstu reálných mezd (za období 12 měsíců předcházejících 

1. lednu předchozího roku). 

 

Důchody mohou být valorizovány vládním nařízením, aby se urychlil legislativní proces 

a aby jejich výše neustále odrážela cenový a mzdový vývoj. Výše osobních 



 
 

Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění  Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice 

červenec 2012  15 

vyměřovacích základů se rovněž pravidelně valorizují, aby se udržel poměr mezi 

stávajícími důchody a důchody nově přiznávanými a mezi důchody a příjmy. Není 

stanoven žádný příjmový strop a zohledňují se veškeré příjmy. 

Předčasný a odložený důchod 

Částka důchodu závislá na příjmech se snižuje o 0,9 % za každé (i nedokončené) 

období 90 dnů pobírání důchodu v rámci rozhodného období 720 dnů před dosažením 

důchodového věku a o 1,5 % za každé období 90 dnů pobírání důchodu předcházející 

uvedenému rozhodnému období, nejvýše v rozmezí dodatečných tří let. 

 

Odložené důchody zohledňují limit každých dokončených 90 dnů po dosažení 

důchodového věku. Za každých dosažených 90 dnů výdělečné činnosti, po kterou je 

žádost o starobní důchod odložena, se zvyšuje procentní výměra o 1,5 % výpočtového 

základu.  

 

Dokud příjemce starobního důchodu pracuje (a pobírá pouze polovinu svého důchodu), 

zvyšuje se důchod tohoto příjemce o 1,5 % za každé období 180 kalendářních dnů 

nebo o 0,4 % za každých 360 dnů, jestliže příjemce pracuje a pobírá důchod v plné 

výši.  

Jak získat přístup ke starobním dávkám? 

V České republice existuje systém povinného sociálního pojištění, který je financován 

z odvodů pojistného zaměstnavateli a zaměstnanci a který zaručuje výplaty dávek 

vázané na výdělek a dobu účasti na pojištění. Důchody jsou obecně vypláceny ze 

systému sociálního pojištění. Vyplácené dávky jsou vázané na výdělek a na dobu 

placení příspěvků na pojištění. Účast na pojištění je povinná pro zaměstnance, 

obdobné skupiny (například pro studenty na střední či vysoké škole po dobu studia 

ukončeného před 1. lednem 2010, nezaměstnané osoby, osoby pečující o děti / 

zdravotně postižené osoby, brance vojenské služby atd.) a pro osoby samostatně 

výdělečně činné. Osoby uvedené v zákoně o důchodovém pojištění jsou povinny být 

účastny tohoto pojištění, pokud splňují zákonem stanovené podmínky. Většina osob je 

účastna pojištění ze zákona, aniž by se musely přihlašovat. Existují výjimky pro osoby 

pečující osobně o nezaopatřené dítě (mladší 10 let) v prvním až čtvrtém stupni 

závislosti nebo o starší závislé osoby ve druhém až čtvrtém stupni závislosti, pokud 

spolu žijí ve společné domácnosti (v případě osoby blízké se podmínka společné 

domácnosti nevyžaduje). Tyto osoby se mohou do důchodového pojištění zapojit, 

pokud po skončení nebo během doby péče podají v souvislosti se žádostí o kterýkoli 

druh důchodu přihlášku k započtení doby péče. Přihlášky musí být podány u orgánu 

správy sociálního zabezpečení v místě, kde má pečující osoba svůj trvalý pobyt. 

Samostatně výdělečně činní pracovníci 

Osoby samostatně výdělečně činné musí informovat příslušnou správu sociálního 

zabezpečení v místě svého trvalého bydliště (anebo příslušnou správu sociálního 

zabezpečení v místě, kde vykonávají svou samostatnou výdělečnou činnost, pokud 

nemají trvalý pobyt v České republice), že zahájily anebo znovu zahájily svou 

samostatnou výdělečnou činnost nebo spolupráci s jinou osobou samostatně výdělečně 

činnou anebo že ukončily své podnikání jakožto osoba samostatně výdělečně činná, a 

to do 8. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž došlo 

k nahlašované události.  
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Dobrovolné pojištění 

Osoby starší 18 let mohou být účastny pojištění dobrovolně, pokud podaly přihlášku 

k účasti na pojištění a jejich účast se týká doby, kdy: 

▪ jsou vedeny v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, přičemž nemají 

nárok na dávky v nezaměstnanosti, pokud toto období přesahuje 1 rok (3 roky), 

jak stanoví zákon, 

▪ studují na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, vyjma prvních 6 let tohoto 

studia po dosažení věku 18 let, kdy jsou pojištěni ze zákona (pokud toto období 

spadá před rok 1. 1. 2010), 

▪ pobývají v zahraničí jako manžel či manželka osoby pracující v diplomatické službě 

České republiky, 

▪ vykonávají svou výdělečnou činnost v cizině, 

▪ vykonávají dobrovolnickou službu na základě smlouvy uzavřené s vysílající 

organizací podle zákona o dobrovolnické službě. 

 

V prvních třech uvedených případech lze podat přihlášku k účasti na pojištění a 

pojistné odvody lze platit kdykoli až do podání žádosti o důchod. Osoby, které 

vykonávají svou výdělečnou činnost v cizině anebo vykonávají dobrovolnickou službu, 

mohou zaplatit svou účast na pojištění zpětně za období nejvýše 2 let předcházejících 

datu podání přihlášky k účasti na pojištění.  

 

Všechny další osoby starší 18 let mohou být účastny na důchodovém pojištění 

dobrovolně. Zpětně však mohou své příspěvky na pojištění zaplatit za období nejvýše 

1 roku před podáním přihlášky k účasti na pojištění. Tímto způsobem lze celkově 

získat až 10 let účasti na důchodovém pojištění. Přihlášky se podávají příslušné správě 

sociálního zabezpečení v místě, kde má žadatel svůj trvalý pobyt. Důchodové pojištění 

zahrnuje tyto důchody: 

▪ starobní důchod, 

▪ invalidní důchod, 

▪ vdovské a vdovecké důchody a sirotčí důchod. 
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Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé 

Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? 

Oprávněnými osobami pro přiznání pozůstalostního důchodu jsou vdovy, vdovci a 

sirotci. Podmínkou pro získání nároku na pozůstalostní důchod je, že zemřelý 

pojištěnec pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo splnil nárok na jeho pobírání 

anebo zemřel následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Sirotkům může být 

přiznán pozůstalostní (sirotčí) důchod za předpokladu, že jejich zesnulý rodič splnil 

alespoň polovinu požadované doby na přiznání invalidního důchodu (tzn. 2 roky a 6 

měsíců v posledních 10 letech nebo 5 let v posledních 20 letech). Dále musí být sirotci 

nezaopatření a mladší 26 let v případě, že studují nebo se soustavně připravují na 

budoucí povolání. 

 

Co je kryto? 

Výše důchodů 

Vdovci/vdovy: 

▪ základní výměra: pevně stanovená výměra 2 230 Kč (87 EUR) měsíčně, 

▪ procentní výměra: 50 % z procentní výměry, na kterou měl nebo by měl zemřelý 

pojištěnec nárok. 

V případě uzavření nového manželství důchod zaniká a vyplácí se paušální částka ve 

výši 12 měsíčních splátek důchodu. 

 

Sirotci: 

▪ základní výměra: pevně stanovená výměra 2 230 Kč (87 EUR) měsíčně, 

▪ procentní výměra: 

▪ osiřelí po jednom rodiči: 40 % z procentní výměry, na kterou měl nebo by měl 

zemřelý pojištěnec nárok. 

▪ osiřelí po obou rodičích: 40 % z procentní výměry důchodu každého rodiče.  

 

Nejnižší důchod: 

▪ základní výměra: pevně stanovená výměra: 2 230 Kč (87 EUR) měsíčně, 

▪ procentní výměra:  

▪ vdovci/vdovy: 385 Kč (15 EUR) měsíčně, 

▪ sirotci: 308 Kč (12 EUR) měsíčně. 

 

Vdovský/vdovecký důchod se přiznává vždy na období 1 roku ode dne úmrtí 

pojištěnce. Po této době nárok trvá, jestliže pozůstalý/á manžel/ka: 

▪ dosáhl/a důchodového věku, 

▪ dosáhl/a alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže, 

▪ je invalidní ve třetím stupni invalidity,  

▪ pečuje o nezaopatřené dítě nebo 

▪ pečuje o dítě nebo rodiče zemřelého manžela/manželky ve druhém až čtvrtém 

stupni závislosti žijící/ho ve společné domácnosti.  
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Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? 

Žádosti musí být podány příslušné správě sociálního zabezpečení v místě, kde má 

žadatel trvalé bydliště. 
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Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a 
nemocech z povolání 

Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech 
z povolání? 

Každý zaměstnavatel zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance musí podle platné 

legislativy uzavřít zákonné pojištění odpovědnosti za škody, které by tomuto 

zaměstnanci mohly vzniknout následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

Toto pojištění poskytuje četné výhody všem zaměstnancům bez výjimky a jejich 

rodinným příslušníkům, jakož i některým dalším skupinám osob (například důchodcům 

a studentům). Všechny podniky a organizace mají povinnost platit příspěvky na toto 

pojištění, aby byli jejich zaměstnanci chráněni pro případ úrazu, nemoci nebo úmrtí 

následkem výkonu pracovní činnosti nebo v přímé souvislosti s ní. Pokud jde o nemoci 

z povolání, vztahuje se na všechny podniky smíšený systém založený na seznamu 

nemocí z povolání. U některých profesí nebo ekologických rizik jsou maximální 

povolené limity expozice stanoveny příslušným orgánem hygieny práce. Neexistuje 

minimální doba expozice podmínkám prostředí, chemickým látkám nebo škodlivým 

hlukům zakládající právo na odškodnění. 

Co je kryto? 

Dočasná pracovní neschopnost 

V případě dočasné pracovní neschopnosti mají zaměstnanci volnost výběru svého 

lékaře, vyjma preventivní péče, která je zajišťována středisky závodní preventivní 

péče. Náklady spojené s léčením, obecně označované jako „účelně vynaložené” 

(stanovené zákonem), hradí zaměstnavatel. Doba poskytování plnění je neomezená. 

Náhrada za ztrátu výdělku z důvodu pracovní neschopnosti se vyplácí až do věku 

65 let. Zaměstnavatel nese neomezenou odpovědnost za škodu a újmu, pokud není 

částečně nebo zcela této odpovědnosti zbaven. Výše peněžitých dávek odpovídá 

rozdílu mezi průměrným výdělkem zaměstnance před pracovním úrazem či zjištěním 

nemoci z povolání a plnou výší dávek v nemoci. 

Trvalá pracovní neschopnost 

V případě trvale snížené schopnosti výdělečné činnosti zkoumá zvláštní posudkový 

lékař z České správy sociálního zabezpečení u daného pacienta rozsah tohoto snížení. 

Osoba je shledána za plně invalidní, pokud poklesla tato schopnost o 66 %. Částečná 

invalidita odpovídá poklesu o 33 %. V obou případech osoba pobírá invalidní důchod. 

 

Výpočet dávky (odškodnění) vychází z předchozích výdělků, to znamená z průměrné 

hrubé výše příjmu za 3 měsíce, které předcházely pracovní neschopnosti. Náhrada 

zajišťuje, že se příjmy, které bude mít pojištěnec po úrazu nebo nemoci, budou rovnat 

průměrné výši mzdy, kterou pobíral před událostí, přičemž se zohledňuje i případný 

invalidní důchod, který je mu vyplácen následkem tohoto úrazu či nemoci. 

Zaměstnavatel vyplácí tuto náhradu každý měsíc až do konce kalendářního měsíce, 

během něhož oprávněná osoba dosáhne věku 65 let. Není poskytován žádný příplatek 

na nezaopatřené osoby nebo pečovatele. Současné pobírání nového příjmu z 

výdělečné činnosti je možné, neboť náhrada za ztrátu výdělku se stanovuje s ohledem 
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na výši příjmů dosahovaných po úrazu či nemoci. Tuto dávku lze pobírat rovněž 

souběžně s jinými důchody. 

Ostatní dávky 

Náhrada za újmu a ztížené společenské uplatnění se stanovuje na základě bodového 

systému a posudku lékaře.  

 

Náhrada věcných škod se vyplácí za jakékoliv škody vzniklé při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání, které nejsou kompenzovány výše uvedenými náhradami (např. při 

neschopnosti vykonávat domácí práce, která vede k závislosti na placené pomoci 

poskytovatele péče).  

 

Náhrada „účelně vynaložených” nákladů spojených s léčením je vyplácena osobě, 

která léčení hradila.  

 

Chráněné pracovní dílny či chráněná pracovní místa umožňující zaměstnávání osob, 

které nemají možnost přístupu na běžný pracovní trh. V chráněných pracovních 

dílnách tvoří více než 60 % pracovních sil osoby se sníženou pracovní schopností. 

Chráněné pracovní místo nedosahuje takového zastoupení postižených osob, ale je 

přizpůsobeno pro výkon činnosti jedné nebo více osob se zdravotním postižením; 

může se rovněž použít pro potřeby zdravotně postižené osoby pracující v domácnosti. 

Tyto programy jsou financovány úřadem práce na žádost zaměstnavatele, postižené 

osoby nebo nějaké zastupitelské organizace. 

 

Rekvalifikace je obecně pod správou veřejnoprávních subjektů služeb zaměstnanosti, 

které hradí náklady na vzdělávání/školení, ale rovněž - je-li toto vzdělávání/školení 

nabízeno daleko od místa bydliště - náklady na stravování, ubytování a cestovné. 

Vzdělávací programy nejsou obvykle delší než 3 měsíce. 

 

Zaměstnavatelé jsou povinni uzpůsobit pracoviště pracovníkům se zdravotním 

postižením a poskytnout jim odborné školení. Všichni zaměstnavatelé, kteří mají víc 

než 20 zaměstnanců, mají povinnost vyčlenit alespoň 4,5 % pracovních míst pro 

osoby zdravotně postižené a další 0,5 % pracovních míst pro další osoby s těžším 

zdravotním postižením. Regionální úřady práce pomáhají zdravotně postiženým 

osobám při hledání zaměstnání, které by vyhovovalo jejich situaci. Mají své 

specializované poradce, kteří jsou v přímém kontaktu se zaměstnavateli. 

V případě úmrtí 

V případě úmrtí příslušné osoby: 

▪ je náhrada výdajů na péči pro pozůstalé vyplácena pozůstalým osobám, pro které 

byl zemřelý pojištěnec zákonným živitelem, nebo o které pečoval/a, 

▪ jednorázové odškodnění pozůstalých činí: 

▪ manžel/ka: 240 000 Kč (9 317 EUR), 

▪ osiřelé dítě (nezaopatřené): 240 000 Kč (9 317 EUR), 

▪ rodič(e) zemřelého (žijící ve společné domácnosti): 240 000 Kč (9 317 EUR), 

▪ v kolektivních smlouvách nebo vnitropodnikových směrnicích přijatých 

zaměstnavatelem lze stanovit vyšší částky, 

▪ náhrada výdělku do výše 50 % (respektive 80 %) průměrné měsíční mzdy 

zaměstnance v případě neexistence dalších rodinných příjmů, 

▪ náhrada nákladů na výživu pozůstalých: nejsou stanoveny žádné podmínky týkající 

se lhůty pro nárok v případě zemřelého nebo věku, profesní situaci atd. partnera 

zemřelého, 
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▪ náhrada nákladů na pohřeb vyplácená osobě, která je vynaložila: zákonné 

pohřebné, které je vypláceno ze systému státní sociální podpory všem pozůstalým, 

se od této částky odečítá, 

▪ osiřelé děti mají nárok na pozůstalostní důchod. 

 

Výše pohřebného je stanovena na 5 000 Kč (194 EUR). Vyplácí se jakékoliv osobě 

organizující pohřeb osoby, která měla v den své smrti trvalý pobyt v České republice a 

měla nezaopatřené dítě. Pohřebné je dávkou ze systému státní sociální podpory. 

Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání? 

Za výplatu této dávky je odpovědná organizace, ve které byl pracovník zaměstnán 

naposledy před zjištěním nemoci. Jsou stanoveny lhůty pro nahlášení, které začínají 

běžet ihned po objevení se prvních příznaků, ať už jsou jakékoliv. 
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Kapitola IX: Rodinné dávky 

Kdy máte nárok na rodinné dávky? 

Přídavek na dítě 

Přídavek na dítě je všeobecný systém financovaný z daní, který všem osobám 

s bydlištěm v České republice, jejichž děti žijí v České republice, zaručuje dávky 

podmíněné ověřením majetkových poměrů a závislé na výši příjmů.  

 

Oprávněnými příjemci přídavků jsou všechny děti s trvalým pobytem v České 

republice. Přídavek může být vyplácen až do konce povinné školní docházky (obvykle 

do 15 let věku dítěte), avšak může být vyplácen až do 26 let věku, pokud dítě 

pokračuje ve studiu na vysoké škole nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání 

nebo nemůže pracovat či připravovat se na budoucí povolání ze závažných zdravotních 

důvodů. Nárok na přídavek na dítě je omezen na rodiny s příjmem nepřevyšujícím 

2,4násobek životního minima rodiny.  

Rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek je určen rodičům, kteří osobně celodenně pečují o dítě nízkého 

věku. Jedná se o systém všeobecné ochrany financovaný z daní, který zajišťuje 

výplatu pevné částky osobám, na něž se vztahují zákony České republiky, nebo které 

mají bydliště v České republice a jejichž děti žijí v České republice. Rodiče mohou 

nárokovat rodičovský příspěvek v případě, že osobně a celodenně pečují o nejmladší 

dítě v rodině.  

Porodné 

Jedná se o jednorázovou dávku pro rodiny s nízkými příjmy, která má těmto rodinám 

pomoci pokrýt náklady spojené s narozením jejich prvního dítěte. Rodiny mají nárok 

na porodné za předpokladu, že příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí předcházejícím 

narození dítěte nepřesahuje 2,4násobek životního minima rodiny.  

Ostatní dávky 

K ostatním rodinným dávkám patří: 

▪ příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 

▪ odměna pěstouna, 

▪ příspěvek při převzetí dítěte, 

▪ příspěvek na zakoupení motorového vozidla. 

Co je kryto? 

Přídavek na dítě 

Přídavek na dítě je stanoven pevnou částkou podle věku dítěte. Přídavek činí: 

500 Kč (19 EUR) pro děti do 6 let věku, 

610 Kč (24 EUR) pro děti od 6 do 15 let věku, 

700 Kč (27 EUR) pro děti od 15 do 26 let věku. 
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Rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek je vyplácen do vyčerpání částky 220 000 Kč (8 541 EUR) a to 

nejpozději před dosažením 4. roku věku dítěte. 

Za předpokladu, že alespoň jeden z rodičů je nemocensky pojištěn, je možné, aby si 

rodič zvolil výši rodičovského příspěvku (v rámci určených mezí) a tím také dobu jeho 

vyplácení. 

 

Výše rodičovského příspěvku je vypočítána z denního vyměřovacího základu pro 

výpočet nemocenských dávek. 

 

Příspěvek není příjmově testovanou dávkou. Rodič může vykonávat výdělečnou 

činnost, aniž by ztratil nárok na rodičovský příspěvek. Nicméně, tento rodič je povinen 

zajistit, že je dítě během jeho/její pracovní doby v péči jiné dospělé osoby. 

 

Více informací naleznete v tabulkách MISSOC.  

Porodné 

Výše porodného činí 13 000 Kč (505 EUR) za první živě narozené dítě. V případě 

dvojčat (nebo v případě vícečetného porodu) činí částka porodného 19 000 Kč 

(757 EUR). 

Jak získat přístup k rodinným dávkám? 

Správu rodinných dávek zajišťují krajské úřady práce a jejich kontaktní pracoviště.  

 

http://www.missoc.org/MISSOC/comparativeTables
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Kapitola X: Nezaměstnanost 

Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti? 

Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti? 

Český systém sociálního pojištění počítá s vyplácením podpory v nezaměstnanosti 

úměrně k příjmům po dobu nejdéle 5 měsíců (8 měsíců v případě osob ve věku 50 až 

55 let, 11 měsíců v případě osob starších 55 let). Oprávněnými žadateli jsou všichni 

čeští občané a občané Evropské unie, pokud splní níže tyto podmínky: 

příjemce nesmí vykonávat výdělečnou činnost nebo studovat, 

příjemce musí být evidován jako uchazeč o zaměstnání u krajského úřadu práce 

a nesplňovat podmínky pro vznik nároku na starobní důchod, 

příjemce musel v posledních 2 letech přispívat po dobu 12 měsíců do systému 

základního důchodového pojištění z titulu svého zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činnosti (nebo z titulu náhradních dob zaměstnání – např. osobní péče o dítě). 

 

Uchazeč o zaměstnání, který nedodržuje některé podmínky (zejména součinnost 

s krajským úřadem práce), je vyřazen z evidence úřadu práce. Do evidence může být 

znovu zařazen po uplynutí 6 měsíců. Rovněž je povinen vrátit veškeré dávky, které 

čerpal neoprávněně. 

 

Dávky v nezaměstnanosti nejsou vypláceny, pokud máte nárok na odstupné. Tyto 

dávky budou vyplaceny, jakmile je vyplácení odstupného ukončeno (například po 

uplynutí 3 měsíců). 

 

Souběh více dávek 

Dávky v nezaměstnanosti lze pobírat souběžně s rodinnými dávkami, dávkami pomoci 

v hmotné nouzi a s dávkami sociální pomoci pro zdravotně postižené osoby. Dávky 

v nezaměstnanosti nelze kombinovat s příjmy ze zaměstnání.  

 

Uchazeči mohou vykonávat krátkodobé zaměstnání po dobu nejvýše 3 měsíců 

v případě, že přijmou zaměstnání, které není odpovídající vzhledem ke kvalifikaci a 

praxi uchazeče a s ohledem na povinnost přispívat do systému důchodového pojištění. 

Co je kryto? 

Určujícími faktory pro výši podpory v nezaměstnanosti jsou předchozí příjmy a doba 

trvání nezaměstnanosti. Podpory v nezaměstnanosti se vypočítávají z průměrných 

čistých měsíčních příjmů za předcházející čtvrtletí. Pro osobu, která splnila podmínku 

předchozího zaměstnání prostřednictvím náhradních dob zaměstnání nebo která není 

schopna doložit výši průměrných čistých měsíčních příjmů nebo u níž tuto výši nelze 

určit, se použije odlišný vyměřovací základ, konkrétně celostátní průměrná mzda 

za období od 1. čtvrtletí do 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, v němž 

nárok na dávku vznikl. 

 

Výše podpory v nezaměstnanosti klesá v čase takto: 

▪ 65 % rozhodného příjmu v prvních dvou měsících, 

▪ 50 % rozhodného příjmu v následujících dvou měsících, 

▪ 45 % rozhodného příjmu ve zbývajícím období podpory,  

▪ 60 % rozhodného příjmu po dobu rekvalifikace, 
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▪ 45 % rozhodného příjmu během celého období podpory v případě, že dotčená 

osoba opustila zaměstnání ze své vlastní vůle nebo na základě dohody se 

zaměstnavatelem. 

 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je 0,58násobek (po dobu rekvalifikace: 

0,65násobek) celostátní průměrné mzdy v době od 1. do 3. čtvrtletí kalendářního roku 

předcházejícího kalendářnímu roku, v němž nárok na dávku vznikl. 

Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti? 

Žadatelé se musí na úřadu práce zapsat do evidence jako uchazeči o zaměstnání, musí 

o dávky v nezaměstnanosti požádat a musí splňovat stanovené podmínky. 
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Kapitola XI: Minimální zdroje 

Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje? 

Pomoc v hmotné nouzi 

Zaručené dávky minimální podpory poskytuje systém pomoci v hmotné nouzi. Tento 

systém je určen osobám s nedostatečnými příjmy. Jeho cílem je zajistit uspokojení 

základních potřeb v oblasti obživy a bydlení. Základní podmínkou je nízký příjem a 

malá pravděpodobnost jeho zvýšení vlastním přičiněním dané osoby (prací, využitím 

majetku a uplatněním jiných prioritních nároků). Dávky poskytované v rámci systému 

pomoci v hmotné nouzi jsou podmíněny ověřením majetkových poměrů. 

Co je kryto? 

Pomoc v hmotné nouzi 

V rámci tohoto systému jsou poskytovány tři dávky: 

▪ příspěvek na živobytí je dávka poskytovaná osobě nebo rodině, která má příjem 

nedostatečný k zajištění základních potřeb (kromě potřeb spojených s bydlením). 

Je stanoven jako rozdíl mezi „částkou na živobytí“ osoby nebo rodiny a příjmem 

dané osoby nebo rodiny po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (přiměřené 

náklady na bydlení jsou náklady na bydlení v maximální výši 30 %, v Praze 35 % 

příjmu jednotlivce či rodiny). Částka na živobytí je stanovena individuálně na 

základě vyhodnocení příjmu, snahy a možností osoby či rodiny, 

▪ doplatek na bydlení je dávka poskytovaná osobě nebo rodině, která má příjem 

nedostatečný ke krytí odůvodněných nákladů na bydlení. Vypočítává se tak, aby 

pokryla rozdíl mezi platbou odůvodněných nákladů na bydlení a částkou na 

živobytí. Odůvodněné náklady na bydlení zahrnují nájemné, služby spojené 

s bydlením a náklady za dodávky energie, 

▪ mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka poskytovaná osobám 

v situacích, které je nutno bezodkladně řešit a které jsou stanovené zákonem. 

Výše dávky se liší podle situace, kterou má vyřešit. 

 

Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje? 

Pomoc v hmotné nouzi 

Sociální pomoc je organizována centrálně, dávky však za stejných podmínek v celé 

zemi vyplácejí krajské úřady práce a jejich kontaktní pracoviště. Kontaktní pracoviště 

úřadu práce vyhodnotí situaci osoby v nouzi na její žádost. Rozhodnutí o přiznání 

dávky je vydáno poté, co je na předepsaném formuláři podána žádost o dávku.  

 

Základní podmínkou k tomu, aby byla osoba považována za osobu v hmotné nouzi, je 

ochota pracovat. Příjemci, pokud nejsou v pracovním poměru či podobném vztahu, 

musí: 

▪ být evidováni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, 

▪ aktivně hledat zaměstnání, 

▪ přijmout jakékoli zaměstnání (i krátkodobé či hůře placené), 
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▪ účastnit se programů aktivní politiky zaměstnanosti, veřejně prospěšných prací, 

veřejných služeb atd.  

 

Některé osoby jsou z výkonu výdělečné činnosti vyloučeny z důvodu věku, zdravotního 

stavu či rodinné situace (například osoby starší 68 let, starobní důchodci, zdravotně 

postižené osoby, rodiče pečující o malé děti, osoby pečující o osoby závislé na péči, 

nezaopatřené děti a dočasně nemocné osoby). 

 

Přiznání dávek předchází sociální práce s jednotlivci či rodinami. Nedílnou součástí 

hodnocení v rámci systému pomoci v hmotné nouzi jsou sociální šetření a návštěvy 

domácností. 
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Kapitola XII: Dlouhodobá péče 

Kdy máte nárok na dlouhodobou péči? 

Cílovou skupinu pro dlouhodobou péči tvoří senioři, zdravotně postižené osoby a osoby 

chronicky nemocné, které jsou omezeny z hlediska kritérií sebeobsluhy a nezávislosti 

(instrumentální činnosti denního života, Instrumental Activities of Daily Living, IADL): 

pomoc při domácích pracích, příprava stravy, nákupy, doprava, sociální činnosti atd.). 

Cílová skupina zahrnuje i osoby vyžadující vyšší míru péče (kritéria IADL: osobní 

hygiena, oblékání, příjem potravy, přesun na lůžko a na židli / z lůžka a ze židle, chůze 

a orientace v bezprostředním okolí atd.). 

Co je kryto? 

Institucionální služby zahrnují sociální péči (pomoc s činnostmi v rámci sebeobsluhy) a 

zdravotní péči (ošetřovatelskou péči) poskytované v rámci dlouhodobé péče. K této 

péči v prostředí domova závislých osob přispívají neformální pečovatelé (rodinní 

příslušníci, přátelé a jiní dobrovolníci). 

 

Hlavní dávkou v oblasti služeb sociální péče je příspěvek na péči, což je dávka pro 

jednotlivce závislého na péči určená k zajištění potřebné péče či služeb. Výměra 

příspěvku na péči se liší podle věku příjemce (mladší či starší 18 let) a podle stupně 

závislosti (podle hodnocení schopností sebeobsluhy - ADL, IADL) se může pohybovat 

od 800 Kč (31 EUR) do 12 000 Kč (466 EUR) za měsíc. Uživatelé hradí péči 

z příspěvku na péči, který dostávají od státu.  

 

Osoba, která potřebuje péči, si nemůže vybírat mezi věcnými dávkami a peněžitými 

dávkami, ale má možnost výběru ve věci využití peněžitých dávek (příspěvku na péči) 

na profesionální či neformální péči. 

Jak získat přístup k dlouhodobé péči? 

Dlouhodobou péči o občany nezajišťuje jediný systém, ale je částečně začleněna do 

systému zdravotní péče a do systému sociálních služeb, který provozuje ministerstvo 

práce a sociálních věcí.  

 

V systému sociálních služeb závislost na péči u osob s nárokem na příspěvek na péči 

posuzuje sociální pracovník zaměstnaný krajským úřadem práce (pokud jde o sociální 

závislost) a lékař (pokud jde o závislost v důsledku zdravotního stavu). Nové 

posouzení se provádí v okamžiku, kdy závislá osoba dosáhne věku 18 let, nebo 

v okamžiku konce platnosti lékařského posudku v důsledku změny zdravotního stavu. 

 

Péči o závislé osoby vykonávají profesionální poskytovatelé buď v ústavech, nebo 

v domácnostech, a to za účasti neformálních pečovatelů (zvláště v domácím 

prostředí). 
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Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky 

Přejete-li si zjistit informace o otázkách sociálního zabezpečení, které se týkají více 

než jedné země EU, máte možnost vyhledat příslušnou kontaktní instituci v seznamu 

institucí spravovaném Evropskou komisí. Tento seznam je k dispozici na internetové 

stránce http://ec.europa.eu/social-security-directory. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

Na Poříčním právu 1 

128 01 Praha 2 

E-mail: posta@mpsv.cz  

http://www.mpsv.cz 

 

MPSV 

sekce trhu práce 

Na Poříčním právu 1 

128 01 Praha 2 

E-mail: posta@mpsv.cz , ssz@mpsv.cz 

http://www.mpsv.cz 

 

Česká správa sociálního zabezpečení 

Křížová 25 

225 08 Praha 5 

E-mail: posta@cssz.cz  

http://www.cssz.cz 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Palackého náměstí 4 

128 00 Praha 2 

E-mail: verejnost@mzcr.czN  

http://www.mzcr.cz 

 

Centrum mezistátních úhrad 

nám. W. Churchilla 2 

113 59 Praha 3 

E-mail: info@cmu.cz  

http://www.cmu.cz  

 

Úřad práce České republiky- Generální ředitelství 

Karlovo náměstí 1 

128 01 Praha 2 

E-mail: posta@uradprace.cz 

http://Portal.mpsv.cz/upcr- 
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