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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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Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. 
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Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování 

Obecné informace 

Systém sociálního zabezpečení v Německu zahrnuje pět odvětví pojištění: nemocenské 

pojištění, pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči, důchodové pojištění, 

úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Tato kapitola pro každý typ 

objasňuje, kdo jsou pojistitelé a pojištěnci a jaké jsou postupy evidence a placení 

příspěvků.  

 

Sociálnímu pojištění zemědělců, pojištění řemeslníků a sociálnímu pojištění umělců 

a novinářů se tato příručka nevěnuje. Veškeré potřebné informace o těchto typech 

pojištění obdržíte od příslušných pojišťoven. 

 

Pro vztahy s jinými členskými státy Evropské unie v oblasti sociálního zabezpečení 

zřídily pojišťovny styčná místa. V případě problémů nebo otázek týkajících se 

sociálního zabezpečení v Německu nebo v jiném či několika jiných členských státech 

se můžete obrátit na příslušná styčná místa.  

 

Kromě několika výjimek (jako jsou například státní úředníci, soudci a vojáci) podléhají 

všichni pracovníci povinnému pojištění. Od platby pojištění jsou naopak osvobozeny 

osoby vykonávající zanedbatelné zaměstnání, jejichž měsíční příjem nepřesahuje 

400 EUR a také osoby zaměstnané krátkodobě, jejichž pracovní doba nepřesáhne 50 

dní za kalendářní rok. 

 

Pojištění pro případ nezaměstnanosti v zásadě rovněž umožňuje dobrovolně v tomto 

pojištění pokračovat na základě žádosti zaslané Federálnímu úřadu práce. Zájemce 

musí být za tímto účelem v průběhu 24 měsíců před zahájením samostatné výdělečné 

činnosti již 12 měsíců účasten povinného pojištění nebo pobírat příspěvky 

v nezaměstnanosti. Veškeré informace či poradenství vám poskytne místní úřad práce. 

 

Kromě výše uvedených typů sociálního zabezpečení existuje také státní sociální 

podpora, minimální dávky pro uchazeče o zaměstnání, podpora ve stáří a v případě 

snížené výdělečné schopnosti a různé rodinné dávky a příspěvky na bydlení.  

Postup evidence 

Jakmile získáte zaměstnání, váš zaměstnavatel se postará o potřebné kroky za účelem 

vaší registrace v rámci sociálního zabezpečení. Nejdříve budete pojištěni u zdravotní 

pojišťovny (Krankenkasse), která o této skutečnosti bude následně informovat orgány 

odpovědné za dlouhodobou péči, důchodové pojištění a pojištění pro případ 

nezaměstnanosti. Bude vám přiděleno číslo sociálního pojištění 

(Versicherungsnummer), pod nímž bude orgán pověřený důchodovým pojištěním 

zaznamenávat dobu vašeho pojištění a plat podléhající platbě příspěvků. 

 

Při nástupu do prvního zaměstnání obdržíte od důchodové pojišťovny potvrzení 

o sociálním pojištění (Sozialversicherungsausweis neboli SV-Ausweis) od instituce 

poskytující důchodové pojištění. V tomto potvrzení je uvedeno příjmení, rodné jméno, 

křestní jméno a číslo sociálního pojištění pojištěnce. U některých profesí (například ve 

stavebnictví) musí být legitimace (potvrzení o sociálním pojištění, pas) na požádání 

předloženo během pracovní doby. Více informací vám poskytne váš zaměstnavatel. 
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Každý, komu bylo přiděleno nové číslo pojištěnce, obdrží bez odkladu oznámení 

s uvedením důchodové pojišťovny, ke které přísluší. Osoby samostatně výdělečně 

činné se musí samy zaregistrovat u své příslušné zdravotní pojišťovny. 

Organizace sociální ochrany 

Zákonné důchodové pojištění 

Zákonné důchodové pojištění (Gesetzliche Rentenversicherung) organizuje Svaz 

německého důchodového pojištění (Deutsche Rentenversicherung Bund), Regionální 

úřady německého důchodového pojištění (Regionalträger der Deutschen 

Rentenversicherung), Německé důchodové pojištění pro horníky, železničáře a 

námořníky (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See) a penzijní fondy pro 

zemědělce (Landwirtschaftliche Alterskassen).  

Zákonné nemocenské/zdravotní pojištění 

Zákonné nemocenské pojištění (Gesetzliche Krankenversicherung) je v rukou přibližně 

145 pojišťoven, z nichž některé působí regionálně (např. místní zdravotní pojišťovny, 

Ortskrankenkassen) a některé působí na celostátní úrovni (např. většina úhradových 

pojišťoven, Ersatzkassen). Tyto pojišťovny jsou přístupné všem pojištěncům bez 

ohledu na povolání či pracovní poměr u určité společnosti (výjimkou jsou zemědělské 

pojišťovny pro zemědělce). Kromě několika zvláštních kategorií (např. státní úředníci, 

soudci, vojáci) podléhají všichni pracovníci povinnému pojištění, pokud jejich odměna 

za práci za jeden rok nepřesahuje maximální vyměřovací limit. Pro zaměstnávání 

mladistvých platí zvláštní předpisy. Zdravotní pojišťovny řídí výběr celkové výše 

příspěvků pro všechna odvětví. 

Zákonné pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči 

Každá zákonná zdravotní pojišťovna zřídila pojistný fond pro oblast dlouhodobé péče, 

který má vlastní odpovědnost za poskytování dávek příjemcům, kteří potřebují 

dlouhodobou péči. Všechny osoby, které jsou pojištěnci zákonné zdravotní pojišťovny, 

jsou v rámci téže pojišťovny kryty proti riziku potřeby dlouhodobé péče. Osoby se 

soukromým zdravotním pojištěním musí odpovídajícím způsobem uzavřít smlouvu o 

soukromém pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči. (Kromě toho je 

možné u soukromých pojišťoven uzavřít dobrovolné pojištění dlouhodobé péče). 

Zákonné úrazové pojištění 

Příslušné organizace zákonného úrazového pojištění (Gesetzliche Unfallversicherung) 

jsou úrazové pojišťovny pro průmyslová a zemědělská odvětví 

(Berufsgenossenschaften) a úrazové pojišťovny pro veřejný sektor. 

Zákonné pojištění pro případ ztráty zaměstnání 

Zákonné pojištění pro případ ztráty zaměstnání (Gesetzliche Arbeitslosenversicherung) 

je povinné a zajišťuje je Spolkový úřad práce (Bundesagentur für Arbeit). Úřad se dělí 

na ústředí, oblastní ředitelství a místní úřady. Zákonné pojištění se vztahuje na 

všechny zaměstnance (dělnické profese, administrativní pracovníci, učni a mladé 

zdravotně postižené osoby). 
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Samospráva 

Samosprávu jednotlivých odvětví sociálního zabezpečení vykonávají pojišťovny na 

základě principů samosprávy. Za tímto účelem pojišťovny zakládají samosprávní 

orgány (zasedání zástupců a zasedání představenstva či správní rady) složené ze 

stejného počtu zástupců zaměstnavatelů a pojištěnců. V oblasti pojištění pro případ 

ztráty zaměstnání jsou jako třetí strana přizváni i zástupci veřejného sektoru. Členové 

samosprávních orgánů jsou voleni zaměstnanci a pojištěnci na rotačním principu 

každých šest let. 

Dohled 

Samosprávní instituce sociálního pojištění plní své úkoly na svou vlastní odpovědnost 

v souladu se zákonem a ostatní platnou legislativou. Podléhají kontrole státu, která je 

vykonávaná kontrolním orgánem. Federální pojišťovny, jejichž kompetence přesahují 

více než tři spolkové země (Länder) spadají v zásadě pod dohled Spolkovému úřadu 

pro pojištění (Bundesversicherungsamt). Nad ostatními pojišťovnami (na úrovni 

spolkových zemí) dohlíží příslušné sněmy jednotlivých spolkových zemí. Vaše 

pojišťovna vás bude o relevantním kontrolním orgánu informovat.  Zatímco je Svaz 

německého důchodového pojištění (federální instituce) zodpovědný za řešení 

základních funkcí, jsou příslušným orgánem dohledu v zásadě spolkové ministerstvo 

práce a sociálních věcí a Spolkový úřad pro pojištění. 

 

Financování 

Systém sociálního zabezpečení je financován z příspěvků na státní pojištění 

odváděných zaměstnavateli a zaměstnanci a prostřednictvím výnosů z daní.  

 

Pokud jako pracovník vykonáváte výdělečnou činnost, z níž máte příjmy přesahující 

stanovenou minimální výši příjmu, jste povinni platit příspěvky na nemocenské 

pojištění, na pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči, na pojištění pro 

případ ztráty zaměstnání a na důchodové pojištění. Výše vašich příspěvků v rámci 

zákonného pojištění představuje určité pevné procento vašeho platu. V zásadě 53 % 

příspěvků hradíte vy a 47 % váš zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné 

hradí samy veškeré příspěvky na své nemocenské pojištění, na pojištění pro případ 

odkázanosti na dlouhodobou péči a na důchodové pojištění. Příspěvky na úrazové 

pojištění hradí výlučně zaměstnavatel. 

 

Za stanovení výše a platbu příspěvků je odpovědný váš zaměstnavatel. Odečte váš 

podíl z každého vašeho platu. Zaměstnavatel si ponechá svůj podíl a zaplatí veškeré 

povinné pojištění (tzn. zdravotní pojištění, pojištění pro případ odkázanosti na 

dlouhodobou péči, penzijní připojištění a pojištění v případě ztráty zaměstnání) do 

oficiální pojišťovny (jakožto shromažďovací společnosti) dle vaší volby. 

 

Celkové příspěvky na nemocenské pojištění nyní představují 15,5 % vašeho platu až 

do každoročně stanovené výše (limit pro výpočet příspěvků činí 45 900 EUR ročně). 

7,3 % příspěvku hradí zaměstnavatel. Pokud finanční požadavky příslušných 

zdravotních pojišťoven nejsou kryty z příspěvků odvozených z příjmů, pojišťovny 

mohou vybrat doplňkový příspěvek, který nezávisí na výši příjmů. Pokud průměrný 

doplňkový příspěvek v rámci zákonného zdravotního pojištění přesahuje 2 % vašich 

příjmů podléhajících pojištění, máte nárok na sociální vyrovnávací dávku 

(Sozialausgleich). 
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Výše příspěvku na pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči 

(Pflegeversicherung) činí 1,95 %. Bezdětní pojištěnci narození od roku 1940 hradí po 

dosažení věku 23 let ještě doplňkový příspěvek ve výši 0,25 %. 

 

Limit pro povinné nemocenské pojištění a pojištění pro případ odkázanosti na 

dlouhodobou péči činí 50 850 EUR ročně. 

 

U všeobecného důchodového pojištění činí celková výše 19,60 % příjmů do výše limitu 

pro výpočet příspěvků (67 200 EUR ročně ve starých spolkových zemích a 57 600 EUR 

ročně v nových spolkových zemích). Polovinu příspěvku zpravidla hradí zaměstnavatel. 

 

Příspěvek na pojištění pro případ ztráty zaměstnání činí 3,0 % platu do výše limitu pro 

výpočet příspěvků na pojištění pro případ nezaměstnanosti. Polovinu příspěvku hradí 

zaměstnavatel a polovinu zaměstnanec. 

 

Na pobírání rodinných přídavků se neplatí žádné příspěvky (jsou financovány 

z veřejných fondů). 
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Kapitola II: Zdravotní péče 

Kdy máte nárok na zdravotní péči? 

Pro všechny obyvatele (pokud jejich příjem nepřesáhne limit pro povinné pojištění ve 

výši 50 850 EUR) platí všeobecná povinnost stát se pojištěncem v rámci veřejného či 

soukromého zdravotního pojištění. 

 

Na dávky mají nárok tyto osoby:  

▪ zaměstnanci a osoby, které se účastní odborné přípravy, včetně učňů, 

▪ důchodci s dostatečnou dobou pojištění, 

▪ nezaměstnaní pobírající podporu v nezaměstnanosti; 

▪ zdravotně postižené osoby v chráněném zaměstnání, 

▪ osoby, které se účastní profesní rehabilitace, a osoby podstupující odbornou 

přípravu na určitý druh zaměstnání ve zvláštních zařízeních odborné přípravy pro 

pomoc mládeži (Jugendhilfe), 

▪ studenti úředně uznávaných vysokých škol, 

▪ zemědělci a jim vypomáhající rodinní příslušníci, 

▪ umělci a spisovatelé, 

▪ osoby bez jiného nároku na zajištění služeb zdravotní péče (za určitých podmínek). 

 

Není vyžadováno žádné rozhodné období. 

Co je kryto? 

Preventivní prohlídky  

V rámci opatření včasné diagnostiky chorob máte vy a vaše rodina nárok na tyto 

preventivní lékařské prohlídky: 

▪ diagnostiku dětských chorob do 6 a od 10 let věku dítěte, 

▪ každoroční diagnostiku rakoviny u žen od 20 let věku a u mužů od 45 let věku, 

▪ lékařskou prohlídku od 35 let věku pojištěnců za účelem diagnostiky týkající se 

zejména kardiovaskulárních nemocí a nemocí oběhového systému, onemocnění 

ledvin a diabetu, přičemž nárok na tuto prohlídku vzniká každý druhý rok. 

Lékařská péče 

Po celou dobu, kdy jste pojištěni, máte vy a vaši rodinní příslušníci nárok na péči 

poskytovanou všeobecnými lékaři, odbornými lékaři a dentisty. 

 

Jednou za čtvrt roku je každý dospělý povinen zaplatit zvláštní daň (Praxisgebühr) ve 

výši 10 EUR při každé první návštěvě doktora nebo dentisty. Tuto daň (Praxisgebühr) 

není nutné platit v případě doporučení od lékaře ve stejném kvartálu a u pololetních 

zubařských vyšetření. 

Léky, zdravotnické pomůcky a protézy 

Léky jsou vydávány na lékařský předpis od smluvního lékaře a můžete je obdržet 

v jakékoliv lékárně. Obecně platí, že se za každý lék kupovaný v lékárně hradí 

příplatek ve výši 10 % prodejní ceny, nejméně však 5EUR a nejvíce 10EUR, přičemž 

příplatek nesmí přesahovat cenu léku. Léky proti nachlazení nebo chřipce a léky proti 
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rýmě, léky tišící bolest, kašel, usnadňující vykašlávání, desinfekce úst a krku (mimo 

léků proti plísňovým infekcím), projímadla a léky proti cestovní nevolnosti si musíte 

uhradit v plné výši sami.  

 

Léky, jejichž hlavním účelem je zlepšování kvality života, jsou rovněž vyňaty z pokrytí 

zdravotním pojištěním. Jsou to například přípravky na léčbu poruchy erekce, pro 

zlepšení sexuální potence, léky pro odvykání kouření, přípravky na hubnutí či 

potlačování chuti k jídlu a přípravky pro podporu růstu vlasů. Existují však výjimky 

z případů, kdy pojišťovna nehradí volně prodejná léčiva. Částečně jsou hrazeny 

například léky pro děti mladší 12 let, které vykazují vývojové poruchy, a léčiva, která 

podle směrnice Společného spolkového výboru (Gemeinsamer Bundesausschuss) 

představují léčebný standard pro léčbu závažných onemocnění. 

 

Pojištěnci mají také nárok na další zdravotní péči (fyzioterapii, logopedii, pracovní 

lékařství, pedikúru atd.). Pojištěnci jsou však povinni hradit příplatek ve výši 10 % 

nákladů a 10 EUR za každý recept. 

 

Zdravotní pojišťovna rovněž hradí zdravotně nezbytné pomůcky pro nedoslýchavé a 

jiné pomůcky a protézy do výše jejich smluvních cen, a to v případě potřeby a do 

stanovené výše. Pojištěnci mají omezený nárok na vizuální pomůcky. Uhrazení 

prostředků za vizuální pomůcky vyžaduje předchozí schválení pojišťovnou. Příplatek za 

vizuální pomůcky činí 10% z ceny, přičemž minimum je 5 EUR a maximum 10 EUR. 

Příplatek nicméně nemusí překročit cenu zakoupené pomůcky. Příplatek za pomůcky 

určené k požívání může dosahovat nejvýše 10 EUR za celou měsíční dávku této 

pomůcky. 

Zubní péče 

Lékařsky nezbytná konzervativní a chirurgická stomatologická léčba je plně hrazena 

pojišťovnou. 

 

Co se týče nákladů na ortodontickou léčbu (prevenci a nápravu zarovnání chrupu a 

dásní), příspěvek pojištěnci činí 20 %. Částka ve výši 20 % je pojištěnci proplacena 

pojišťovnou až po ukončení léčby. Plně je hrazena nutná ortodontická léčba pro 

pojištěnce mladší 18 let (v určitých případech i pro starší osoby). 

 

Pojištěnci obdrží paušální příspěvek vztahující se k diagnóze na zubní protézy a 

korunky, který odpovídá 50% nákladů standardní paušální péče, tzv. standardní 

přídavek (Regelleistung). Paušální příspěvek se zvyšuje při doložení pravidelných 

preventivních prohlídek. Pojištěnci s příjmy nižšími než stanovený limit mají nárok na 

stejnou výši příspěvku a na standardní přídavek aniž by museli platit nepřiměřené 

výdaje. 

Domácí péče a pomoc v domácnosti 

Pokud o vás v případě nemoci nemůže pečovat a nemůže vám poskytovat potřebnou 

pomoc osoba žijící ve vaší domácnosti, zdravotní pojišťovna vám kromě lékařské péče 

hradí ošetřovatelskou péči poskytovanou v domácnosti kompetentními pracovníky. 

Tento nárok však vzniká jen v případě, kdy je vyžadována léčba v nemocničním 

zařízení, ale nelze ji poskytnout, nebo pokud je možné se této léčbě vyhnout nebo ji 

zkrátit domácí péčí. Domácí péče je v zásadě v jednotlivých případech onemocnění 

omezena na 4 týdny. 

 

Nárok na pomoc v domácnosti je v zásadě omezen na 4 týdny v jednom období 

nemoci, pokud z důvodu nemoci nemůžete sami vést svou domácnost. Tato služba je 
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vám však poskytnuta jen v případě, kdy ve vaší domácnosti bydlí dítě mladší 12 let 

nebo zdravotně postižené dítě, o které u vás nemůže pečovat nikdo jiný. 

Nemocniční péče 

Máte nárok na veškerou potřebnou nemocniční péči. Nutnost hospitalizace musí 

písemně potvrdit lékař. Kromě naléhavých případů je třeba zdravotní pojišťovnu 

předem požádat o úhradu nákladů. Za každý den hospitalizace do 28 dnů v jednom 

kalendářním roce musíte uhradit příspěvek 10EUR. 

Cestovní náklady 

Jízdné potřebné k obdržení lékařské péče může být za určitých podmínek zcela nebo 

částečně hrazeno zdravotní pojišťovnou. Pojištěnci sami hradí 10 % cestovních 

nákladů, a to nejméně 5EUR a nejvýše 10EUR za jednu cestu. 

Jak získat přístup ke zdravotní péči? 

Před každým lékařským ošetřením musíte lékaři předložit svůj průkaz zdravotního 

pojištění (Krankenversicherungskarte). V naléhavém případě vás lékař ošetří, aniž by 

tento průkaz vyžadoval, ale musíte jej předložit v následujících 10 dnech. 

 

Péče je poskytována smluvními lékaři a dentisty (představují více než 90 % všech 

lékařů poskytujících služby), z nichž si můžete vybrat před začátkem léčby nebo na 

začátku každého kalendářního čtvrtletí. 

 

Seznam těchto smluvních lékařů získáte od své zdravotní pojišťovny. 

 

Pokud váš lékař usoudí, že je nutné, abyste se obrátili na odborníka, na polikliniku 

nebo na podobnou instituci, vystaví vám za tímto účelem žádanku 

(Überweisungsschein), což je poukaz na příslušné vyšetření. 
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Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci 

Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? 

V Německu platí, že pokud jste zaměstnanec a jste-li v pracovní neschopnosti 

z důvodu nemoci, váš zaměstnavatel vám bude nadále vyplácet mzdu bez ohledu na 

týdenní či měsíční pracovní dobu. Nárok na pokračování vyplácení mezd 

(Entgeltfortzahlung) existuje pouze v případě, že váš pracovní poměr trval nepřetržitě 

po dobu 4 týdnů. 

Co je kryto? 

Obecně platí, že pokud jste v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a pokud za ni 

nejste odpovědní, váš zaměstnavatel vám bude i nadále vyplácet mzdu během prvních 

6 týdnů pracovní neschopnosti. 

 

Nemocní, jejichž mzdu nehradí nebo nadále nehradí zaměstnavatel, mají nárok na 

denní peněžitou dávku v nemoci (Krankengeld), hrazenou zdravotní pojišťovnou. Je 

vyplácena ve výši 70 % vašeho běžného příjmu (Regelentgelt), avšak nemůže 

přesáhnout 90 % vašeho běžného čistého příjmu. 

 

Peněžité dávky v nemoci jsou hrazeny do ukončení pracovní neschopnosti v souladu 

s lékařským potvrzením. V případě jedné nemoci však mohou být hrazeny maximálně 

po dobu 78 týdnů během tří let. Na konci tohoto tříletého období je platba dávek na 

další období možná jen za určitých podmínek. 

 

Pobírání dalších dávek, jako je invalidní důchod nebo dávky ze zahraničí, je důvodem 

ke zrušení nebo snížení peněžitých dávek v nemoci. 

Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? 

Svou pracovní neschopnost a její pravděpodobnou délku musíte svému zaměstnavateli 

bez odkladu nahlásit. 

 

Pokud vaše pracovní neschopnost trvá déle než 3 kalendářní dny, musíte svému 

zaměstnavateli předložit lékařské potvrzení nejpozději ve 4. den nemoci. Nárok na 

peněžité dávky v nemoci existuje v zásadě ode dne následujícího po dni, k němuž 

lékař určil pracovní neschopnost. V lékařském potvrzení musí být uvedena očekávaná 

délka trvání pracovní neschopnosti. Potvrzení musíte předložit svému zaměstnavateli. 

 

Máte povinnost se přesně dostavit na lékařské prohlídky, k nimž jste pozváni. Pokud 

se k prohlídce nedostavíte a neomluvíte svou absenci ze závažných důvodů, může to 

vést ke ztrátě vašich peněžitých dávek v nemoci. 

 

Pokud pobíráte jiné dávky (například důchod) nebo je-li vaše nemoc způsobena 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jste povinni tuto skutečnost nahlásit své 

zdravotní pojišťovně. Po dobu vaší pracovní neschopnosti nesmíte bez svolení vaší 

zdravotní pojišťovny odcestovat z Německa. Při nerespektování tohoto pravidla 

můžete o dávky v nemoci přijít. 
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Váš nárok na peněžité dávky v případě nemoci vašeho dítěte  

V případě, že si hradíte zákonné zdravotní pojištění a vaše dítě (do 12 let věku) je 

nemocné a potřebuje péči (je třeba předložit lékařské potvrzení), máte nárok pobírat 

dávky z nemocenského pojištění po maximální dobu 10 pracovních dnů na jedno dítě 

(celkem maximálně 25 pracovních dnů) během jednoho kalendářního roku za 

předpokladu, že ve vaší domácnosti není žádná jiná osoba, která by mohla o dítě 

pečovat. 
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Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky 

Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? 

Všechny ženy požívající věcné dávky nemocenského pojištění mají rovněž nárok na 

věcné dávky v těhotenství a po porodu.  

 

Ženy, které hradí zákonné nemocenské pojištění, pobírají dávky v mateřství ve výši 

13EUR za každý kalendářní den během mateřské dovolené a za den porodu, pokud 

mají nárok na dávky v nemoci v případě pracovní neschopnosti nebo pokud jim není 

během mateřské dovolené poskytována žádná odměna. Zaměstnankyně, které 

nehradí zákonné nemocenské pojištění (např. ženy pojištěné u soukromé pojišťovny 

nebo ženy, které hradí zákonné nemocenské pojištění na základě odvozeného práva 

(„familienversichert”)), pobírají dávky v mateřství v maximální celkové výši 210EUR, 

přičemž tyto dávky hradí stát. 

Co je kryto? 

K věcným dávkám v mateřství patří:  

▪ lékařská péče a pomoc porodní asistentky během těhotenství a po porodu, 

▪ pomoc porodní asistentky a v případě potřeby i lékaře při porodu, 

▪ léky, obvazový materiál a jiné zdravotní pomůcky, 

▪ úhrada nákladů v případě porodu v nemocničním zařízení, 

▪ domácí ošetřovatelská péče, 

▪ pomoc v domácnosti. 

 

Dávky v mateřství se vyplácejí 6 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu (12 týdnů 

v případě předčasného nebo vícečetného porodu). V případě předčasného porodu se 

mateřská dovolená po porodu prodlužuje o dny, které nebylo možno vybrat před 

porodem. Výše dávek závisí na vaší mzdě, avšak nesmí přesáhnout 13EUR za jeden 

den. Případný rozdíl mezi výší těchto příspěvků a vaší mzdou hradí váš zaměstnavatel. 

Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? 

Pokud jste těhotná, bude vám vystaven těhotenský průkaz (Mutterschaftspass) 

s uvedením lékařských prohlídek, na něž máte nárok. 
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Kapitola V: Dávky v invaliditě 

Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? 

Všechny osoby pojištěné z titulu povinného důchodového pojištění (tj. všichni 

zaměstnanci a určité skupiny osob samostatně výdělečně činných s výdělkem 

přesahujícím minimální příjem) jsou pojištěny pro případ invalidity. 

Důchod v případě invalidity (Erwerbsminderung) 

Tento důchod je přiznán v případě, že pojištěnec v důsledku snížení své výdělečné 

schopnosti ze zdravotních důvodů již není schopen vykonávat činnost za podmínek 

obvyklých pro trh práce alespoň po dobu 6 hodin denně (důchod v případě částečné 

pracovní neschopnosti) nebo alespoň po dobu 3 hodin denně (důchod v případě úplné 

pracovní neschopnosti). 

 

K získání tohoto důchodu musíte prokázat, že jste přispívali na pojištění nejméně po 

dobu 60 měsíců (rozhodné období). Musíte také prokázat, že jste přispívali na povinné 

pojištění po dobu tří z 5 let předcházejících pracovní neschopnosti. Toto pětileté 

období může být prodlouženo například o dobu pracovní neschopnosti, 

nezaměstnanosti, vzdělání a výchovy dětí. Pokud je pojištěnec postižen ztrátou 

pracovní schopnosti dříve než 6 let po ukončení vzdělání, jsou podmínky posuzování 

odpracované doby mírnější. 

Důchod v případě částečné invalidity (teilweise Erwerbsminderung) 

Z titulu ochrany očekávání mohou pojištěnci také nárokovat důchod z důvodu 

částečného snížení pracovní schopnosti, pokud splní podmínky stanovené legislativou 

v oblasti pojištění, jestliže se narodili před 2. lednem 1961 a jestliže jim snížení 

pracovní schopnosti ze zdravotních důvodů brání v tom, aby mohli pracovat alespoň 6 

hodin denně ve své stávající profesi nebo v jiné profesi, jež by pro ně byla přijatelná. 

Limit souběhu příjmů 

O důchod můžete přijít v případě, že vykonáváte výdělečnou činnost, z níž máte 

dodatečný příjem. Je tedy důležité, abyste se informovali u vaší instituce důchodového 

pojištění dříve, než se k výkonu takové činnosti zavážete. 

Zvláštní pravidla pro horníky 

Vaše schopnost pracovat v dolech se považuje za sníženou, jestliže z důvodu nemoci 

nebo invalidity již nemůžete vykonávat svou dřívější činnost nebo činnost podobnou, 

pokud jste však nebyli přijati do rovnocenného zaměstnání mimo hornické odvětví. 

Dodatečné příjmy plynoucí z výdělečné činnosti, která není rovnocenná dřívějšímu 

zaměstnání, nemají na váš důchod žádný vliv. 

 

Po dosažení věku 50 let mohou horníci, kteří již nevykonávají zaměstnání 

z ekonomického hlediska rovnocenné práci, jež vykonávali v dolech, pobírat důchod. 

Ke vzniku nároku na tento důchod však musí mít odpracováno rozhodné období 

v délce 25 let.  
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Rehabilitační opatření 

Právní předpisy týkající se důchodů dávají přednost rehabilitaci a rekvalifikaci před 

placením důchodu. Pokud taková opatření mohou udržet a zlepšit výdělečnou 

schopnost pojištěnce, pojišťovna dotčené osobě nejdříve raději přizná rehabilitaci nebo 

rekvalifikaci než důchod. 

Co je kryto? 

Výše důchodu závisí na výši příspěvků na sociální zabezpečení zaplacených během 

celé doby vašeho pojištění. Kromě doby placení příspěvků mohou mít vliv na výši 

důchodu období osvobozená od platby pojistného nebo období placení snížených 

příspěvků. 

Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? 

Důchody jsou přiznávány zásadně jen na základě podané žádosti. Žádost by měla být 

podána u příslušné instituce sociálního zabezpečení. 
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Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky 

Kdy máte nárok na starobní dávky? 

Každá osoba pojištěná z titulu povinného důchodového pojištění (tj. všichni 

zaměstnanci a určité skupiny osob samostatně výdělečně činných s výdělkem 

přesahujícím minimální příjem) má nárok i na dávky v rámci starobního důchodového 

pojištění. 

 

Starobní důchod je chápán jako odměna za práci odvedenou během pracovního života. 

Pro jeho pobírání musíte dosáhnout určitého věku a dovršit minimální dobu pojištění 

(obecná potřebná doba pojištění činí 5 let odvádění pojistného a náhradních dob). 

 

Do výpočtu odpracované doby v délce 5, 15 a 25 let se zahrnují všechny kalendářní 

měsíce, kdy jste platili příspěvky, a doba výchovy dítěte mladšího 3 let. 

Do odpracované doby v délce 35 let se zahrnují veškerá období zakládající nárok na 

důchod. To je třeba případ doby vzdělání a doby výchovy dítěte mladšího 10 let. 

 

Jestliže si při dosažení důchodového věku přejete svou výdělečnou činnost pouze 

omezit, aniž byste tedy přestali zcela pracovat, můžete rovněž zažádat o částečný 

důchod a pobírat poměrně krácenou část důchodu (třetinu, polovinu nebo dvě třetiny 

plného důchodu). Můžete se také rozhodnout zatím o důchod nepožádat. Jestliže jste 

po dosažení věku 65 let nepožádali o pobírání starobního důchodu nebo jste zažádali 

pouze o částečný důchod, plný důchod, jenž vám bude později vyplácen, bude 

navýšen o částku ve výši 0,5 % měsíčně (6 % ročně) částky, o niž jste předtím 

nezažádali. 

Řádný starobní důchod (Regelaltersrente) 

Standardní důchodový věk se v letech 2012 až 2029 bude postupně zvyšovat až na 67 

let, počínaje osobami narozenými v roce 1947. 

 

U všech osob narozených po roce 1963 bude platit standardní důchodový věk 67 let. 

Bude stále možné, aby pojištěnci odešli do důchodu ve věku 65 let, aniž by se jejich 

důchod snížil, pokud dovršili 45 let povinného odvádění pojistného na základě 

zaměstnání a poskytování péče a doby výchovy dětí mladších 10 let. 

 

Nejsou stanovena žádná omezení týkající se souběžného pobírání příjmu v určité výši 

a řádného starobního důchodu. 

Předčasný důchod 

Důchodový věk pro předčasný důchod bude upraven podle nového standardního 

důchodového věku. Žádná úprava se však neprovádí u postupně ukončovaných druhů 

důchodů; u těchto důchodů zůstává standardním důchodovým věkem 65 let. 

 

O předčasný důchod (ve snížené výši) lze požádat po dosažení věku 63 let a po 35 

letech účasti na důchodovém pojištění. 

 

O starobní důchod pro osoby s vážným postižením mohou zažádat pojištěnci, kteří 

dosáhli věku 65 let, na začátku vyplácení důchodu jsou uznáni jako osoby s vážným 
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postižením a odpracovali 35 let. Předčasná výplata starobního důchodu ve snížené výši 

je možná již od věku 62 let. 

 

Pojištěnci narození před datem 1. ledna 1952 mohou ve věku 63 let požádat o snížený 

starobní důchod, jestliže: 

▪ dovršili potřebnou dobu pojištění v délce 15 let, 

▪ přispívali na zákonné pojištění při výkonu zaměstnání po dobu 8 let během 

posledních 10 let před začátkem důchodu, 

▪ jsou na začátku důchodu nezaměstnaní, 

▪ byli po dosažení věku 58 let a 6 měsíců nezaměstnaní po dobu celkem 52 týdnů 

nebo pracovali na částečný pracovní úvazek z důvodu věku (Altersteilzeitarbeit) po 

dobu nejméně 24 měsíců před začátkem důchodu. 

 

Jako náhrada za delší dobu vyplácení důchodu se důchod snižuje o 0,3 % za každý 

měsíc čerpání důchodu před dosažením standardního důchodového věku (v případě 

starobního důchodu pro osoby s těžkým zdravotním postižením věku 65 let). 

 

Pro horníky existují zvláštní ustanovení. Mohou pobírat starobní důchod po dosažení 

věku 60 let a po odpracování 25 let. 

Starobní důchod žen 

Ženy mají nárok na starobní důchod po dosažení věku 60 let, pokud mohou doložit 

povinné pojištění přesahující dobu 10 let po dosažení 40 let věku. Odpracovaná doba 

zakládající nárok na důchod je 15 let. Nicméně pojištěné ženy narozené v roce 1952 a 

později již o tento starobní důchod žádat nemohou.  

Co je kryto? 

Výše důchodu závisí především na výši příspěvků na sociální zabezpečení zaplacených 

během celé doby vašeho pojištění. Kromě doby placení příspěvků mohou mít vliv na 

výši důchodu období osvobozená od platby pojistného nebo období placení snížených 

příspěvků. 

Jak získat přístup ke starobním dávkám? 

Důchody jsou přiznávány zásadně jen na základě podané žádosti. Žádost by měla být 

podána u příslušné instituce sociálního zabezpečení. 
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Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé 

Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? 

Každá osoba pojištěná z titulu povinného důchodového pojištění (tj. všichni 

zaměstnanci a určité skupiny osob samostatně výdělečně činných s výdělkem 

přesahujícím minimální příjem) má nárok i na dávky v rámci pozůstalostního pojištění.  

 

Vdovský nebo vdovecký důchod se přiznává pozůstalému manželovi/manželce, 

pozůstalému partnerovi/partnerce z registrovaného partnerství a v některých 

případech rozvedenému manželovi/manželce. 

 

Nárok na vdovský či vdovecký důchod je podmíněn potřebnou dobou pojištění 

v délce 5 let odvádění pojistného a náhradních dob. Potřebnou dobu pojištění lze 

považovat za splněnou, pokud pojištěnec zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo 

krátce po dokončení vzdělávání/odborné přípravy. Aby měl pozůstalý/á manžel/ka na 

důchod nárok, musel navíc manželský svazek trvat alespoň 1 rok. 

 

Sirotčí důchod je po úmrtí pojištěnce v zásadě přiznáván dětem do věku 18 let. 

Věkový limit je prodloužen do 27 let, jestliže sirotek studuje nebo se účastní odborné 

přípravy, jestliže po dobu 1 roku dobrovolně vykonává práci prospěšnou pro 

společnost nebo pro životní prostředí nebo jestliže mu zdravotní postižení brání 

v zajištění vlastních potřeb. V případě přerušení školního vzdělávání nebo odborné 

přípravy z důvodu zákonem stanoveného výkonu vojenské nebo civilní služby je nárok 

na sirotčí důchod o stejnou dobu prodloužen nad věk 27 let. Pokud jeden z rodičů 

dosud žije, vyplácí se poloviční sirotčí důchod; plný sirotčí důchod se vyplácí v případě 

úmrtí obou rodičů. 

Co je kryto? 

Vdovské a vdovecké důchody (Witwen-und Witwerrenten) 

Vdovský nebo vdovecký důchod činí 25 % plného invalidního důchodu (Rente wegen 

voller Erwerbsminderung) zesnulé osoby (je označován jako malý vdovský nebo 

vdovecký důchod). Výplata této dávky je omezena na 2 roky. Důchod je navýšen v 

případě, že se příjemce stará o dítě, pokud dosáhl věku 45 let (od roku 2012 se tento 

věkový limit postupně navyšuje na 47 let v roce 2029) nebo pokud je jeho výdělečná 

schopnost snížena na 55 % (pak se označuje jako velký vdovský nebo vdovecký 

důchod). Vdovy a vdovci, kteří vychovali děti, mají navíc nárok na příplatek. V případě 

rozvodu se společně nabytá práva na starobní a důchodové pojištění dělí mezi bývalé 

manžele.  

Rozdělení důchodu 

Namísto výplaty dávek pro manžela či manželku a vdovu či vdovce mohou manželé 

společným prohlášením požádat, aby byl nárok na důchod dosažený během 

společného života rozdělen. Podmínkou je, že oba musí mít odpracováno alespoň 25 

let doby zakládající nárok na důchod, sňatek musel být uzavřen po datu 31. prosince 

2001 a/nebo oba museli být k tomuto datu mladší než 40 let. Pokud jsou splněny výše 

uvedené podmínky, mohou o rozdělení důchodů požádat i partneři v rámci 

registrovaného partnerství. 
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Sirotčí důchod (Waisenrente) 

Sirotčí důchod pro jednostranně osiřelé děti činí 10 % důchodu zesnulého rodiče 

navýšených o sirotčí příplatek. V případě oboustranně osiřelých dětí činí důchod 20 % 

důchodu zesnulých rodičů navýšených o sirotčí příplatek. Sirotčí důchod se snižuje 

o nejvýše 10,8 %, pokud pojištěná osoba zemře před dosažením věku 63 let. 

Zápočet příjmů 

Při stanovení důchodu v případě úmrtí se do jisté míry započítávají profesní nebo 

náhradní příjmy příjemce a případně jeho majetkové příjmy. Měsíční paušální částka 

osvobozená od zápočtu v současné době činí 718,08EUR ve starých spolkových zemích 

a 637,03EUR v nových spolkových zemích. S každým dítětem majícím nárok na sirotčí 

dávky se tato částka zvyšuje. V případě sirotčích důchodů se příjmy započítávají jen 

tehdy, pokud je sirotkovi více než 18 let. Měsíční paušální částka osvobozená od 

zápočtu v případě sirotků v současné době činí 478,72EUR ve starých spolkových 

zemích a 424,69EUR v nových spolkových zemích. Jestliže jsou vlastní příjmy příjemce 

důchodu vyšší než osvobozená částka, započítá se na vdovský, vdovecký nebo sirotčí 

důchod 40 % zbývajícího čistého příjmu. 

Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? 

Důchody jsou přiznávány zásadně jen na základě podané žádosti. Žádost by měla být 

podána u příslušné instituce sociálního zabezpečení. 
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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? 

Úrazové pojištění je povinné zejména pro dělníky a osoby účastnící se odborné 

přípravy. Povinně pojištěny jsou ale také jiné skupiny osob. Patří mezi ně děti svěřené 

zařízením denní péče nebo do péče kvalifikovaných osob, školáci během všeobecné 

školní docházky, osoby účastnící se rekvalifikace a studenti během vysokoškolského 

studia. Osoby samostatně výdělečně činné v zásadě nepodléhají pojišťovací povinnosti 

s výjimkou případu, kdy příslušný pojistitel úrazu tyto osoby prostřednictvím 

ustanovení ve svých stanovách výslovně zahrnuje mezi úrazové pojištěnce. Osoby 

samostatně výdělečně činné se však v každém případě mohou pojistit dobrovolně. 

 

Dávky úrazového pojištění jsou vypláceny pouze v případě pojistné události. 

Pojistnými událostmi jsou pracovní úrazy a nemoci z povolání.  

 

Pracovní úrazy jsou nejen pracovní úrazy v pravém slova smyslu, k nimž došlo při 

výkonu pojištěné činnosti, ale také úrazy při dojíždění do zaměstnání. Posledně 

jmenované úrazy jsou takové, které se pojištěnci stanou cestou do  místa/ z místa 

výkonu pojištěné činnosti. Nemoci z povolání jsou nemoci, kterými pojištěnec 

onemocní v důsledku nebo v průběhu výkonu své pojištěné činnosti a které jsou 

definovány v nařízení o nemocech z povolání (obsahuje seznam 73 uznávaných 

nemocí). Existuje rovněž možnost prokázat vazbu nemoci na výkon povolání v případě 

nemocí na seznamu neuvedených (smíšený systém). 

 

Musí existovat příčinná souvislost mezi pojištěnou činností a úrazem/nemocí a mezi 

úrazem/nemocí a újmou na zdraví. 

Co je kryto? 

Jako náhradu za ohrožení zdraví z důvodu pojistné události můžete požadovat níže 

uvedené dávky. 

Lékařská péče  

Lékařská péče zahrnuje první pomoc, zdravotní péči, léky, léčebné a zdravotní 

pomůcky, domácí péči a rehabilitaci. 

Dávky na zapojení do pracovního procesu  

Dávky na zapojení do pracovního procesu zahrnují dávky na zachování či získání 

zaměstnání, hledání zaměstnání, stáže, odbornou přípravu na zaměstnání, základní a 

další školení a rekvalifikaci. 
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Dávky na začlenění do společnosti 

Účelem těchto dávek je znovu začlenit dané osoby do sociálního života, zvláště pomoci 

jim v těchto oblastech: 

▪ získání znalostí a praktických dovedností, 

▪ porozumění dění v okolí, 

▪ získání, údržba a vybavení bytu přizpůsobeného pro zdravotně postižené osoby, 

▪ samostatný život v chráněném ubytování, 

▪ účast na kulturním a společenském životě. 

Doplňkové dávky 

Doplňkové dávky se týkají zejména skupinového rehabilitačního cvičení na lékařský 

předpis a pod lékařským dohledem, jízdného nutného pro výkon tohoto cvičení, 

pomoci s přesunem a pomoci v domácnosti a výdajů na hlídání dětí. 

Dávky v případě dlouhodobé péče 

Stanete-li se odkázaným na péči v důsledku pojistné události, máte nárok na dávky na 

péči nebo na denní příspěvek na péči (i když už pobíráte důchod). 

Dávky v případě úrazu a dočasné příspěvky 

Na dávky v případě úrazu máte nárok po celou dobu trvání pracovní neschopnosti. Její 

výše je 80 % hrubé mzdy před začátkem pracovní neschopnosti, přičemž horní limit 

tvoří čistý plat. Dávka v případě úrazu je obecně poskytována v návaznosti na období, 

během něhož máte nárok na pokračující výplatu mzdy, a je hrazena po dobu 

maximálně 78 týdnů. Vyplácení dávky v případě úrazu není ukončeno před ukončením 

poskytování péče v nemocnici. Tato dávka se přestává vyplácet, jakmile je vám 

přiznán důchod z důvodu pracovního úrazu. 

 

Dočasný příspěvek je vyplácen během doby pobírání dávek na zapojení do pracovního 

procesu, přičemž výše dočasného příspěvku je o něco nižší než dávka v případě úrazu. 

Důchod  

Jestliže je v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání snížena vaše výdělečná 

schopnost alespoň o 20 % po dobu delší než 26 týdnů poté, kdy došlo k úrazu či 

nemoci z povolání, bude vám přiznán důchod. Jeho výše závisí na míře snížení 

výdělečné schopnosti a na vašich předchozích ročních příjmech z výdělečné činnosti 

(příjmy za posledních 12 kalendářních měsíců před pojistnou událostí). 

Pozůstalostní důchod (Hinterbliebenenrenten) 

Jestliže je úmrtí vašeho manžela či manželky důsledkem pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání, bude vám přiznán pozůstalostní důchod. Výše tohoto důchodu je 

40 % ročního příjmu z výdělečné činnosti zesnulého, pokud je vám 47 let a více, 

pokud jste práce neschopný/á nebo pokud vychováváte dítě mající nárok na sirotčí 

dávky. Jste-li mladší a nevychováváte žádné dítě, pobíráte během dvou let roční 

důchod ve výši 30 % ročního příjmu z výdělečné činnosti zesnulého. Důchod je však 

vyplácen i po uplynutí dvou let, pokud k úmrtí došlo před 1. lednem 2002 nebo pokud 

byli manželé, z nichž alespoň jeden musí být narozen před 2. lednem 1962, oddáni 

dříve než 1. ledna 2002. 

 



 
 

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

červenec 2012  22 

Děti mladší 18 let dostávají sirotčí důchod (Waisenrente). Jednostranný sirotek (dítě, 

které přišlo o jednoho z rodičů) dostává 20 % ročního příjmu z výdělečné činnosti 

pojištěnce a sirotek po otci i matce dostává 30 % tohoto příjmu. Pokud se dítě ještě 

vzdělává, je mu důchod vyplácen do věku 27 let. 

 

Jestliže má příjemce důchodu vlastní příjmy, mohou být případně od důchodu 

odečteny. 

Paušální částka 

Za určitých podmínek může být místo důchodu vyplacena paušální částka (Abfindung). 

Pohřebné 

V případě úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je osobě, která 

hradí pohřeb, vyplaceno pohřebné (Sterbegeld). Výše pohřebného odpovídá jedné 

sedmině rozhodné částky (staré spolkové země: 4 500 EUR, nové spolkové země: 

3 840 EUR). 

Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech 
z povolání? 

Příslušná úrazová pojišťovna z moci úřední určí, zda zranění představuje pojistnou 

událost a zda zakládá nároky na dávky. Nejste povinni podávat žádost sami. Váš 

zaměstnavatel je povinen úrazové pojišťovně každý úraz nahlásit. 

 

Jestliže jste utrpěli úraz, musíte zásadně navštívit odborného lékaře (specialistu na 

pracovní úrazy neboli Durchgangsarzt) určeného úrazovou pojišťovnou. Specialista na 

pracovní úrazy rozhoduje o následné lékařské péči ve spolupráci s vaší příslušnou 

úrazovou pojišťovnou. 
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Kapitola IX: Rodinné dávky 

Kdy máte nárok na rodinné dávky? 

Za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené níže, má každá osoba žijící 

v Německu nárok na přídavky na děti (Kindergeld) a na rodičovský příspěvek 

(Elterngeld) na své vlastní děti, adoptované děti nebo děti manžela/manželky 

(nevlastní děti). Pokud jde o nárok na přídavky na děti, mohou být vzata v úvahu 

rovněž vnoučata nebo osvojené děti, které žijí ve stejné domácnosti. 

Přídavky na děti 

Přídavky na děti se vyplácejí na všechny děti do věku 18 let. Poté na ně dítě má 

nárok, pokud: 

▪ nedosáhlo věku 21 let, není zaměstnáno a zaregistrovalo se jako uchazeč o 

zaměstnání na úřadě práce v Německu nebo v jiném členském státě EU, na Islandu, 

v Lichtenštejnsku, v Norsku nebo ve Švýcarsku, 

▪ nedosáhlo věku 25 let a je studentem nebo se účastní odborné přípravy nebo se 

nachází v přechodném období mezi dvěma stupni vzdělávání (v maximální délce 

4 měsíců) nebo vykonává veřejnou službu podle § 32 paragrafu 4 odstavce 1 článku 

2 části d zákona o dani z příjmu (EStG) nebo není schopen začít nebo pokračovat 

v učňovském vzdělávání z důvodu nedostatku učilišť, 

▪ není schopno si zajistit své potřeby z důvodu tělesného, mentálního nebo 

psychologického postižení, jež nastalo před dosažením věku 25 let. 

 

Plnoleté děti lze uvažovat, pokud nejsou zaměstnaní, pouze v případě dokončení 

prvního vyučení. Povolena je pracovní doba v délce maximálně 20 hodin týdně, 

učňovské vzdělávání anebo nevýznamné zaměstnání. 

 

Jestliže dítě absolvovalo vojenskou službu nebo náhradní civilní službu, lze přídavky 

vyplácet na děti účastnící se odborné přípravy, děti v přechodném období nebo na 

děti, které hledají pracovní místo, a to i po překročení výše uvedených věkových 

limitů. V takovém případě se konec posuzovaného období odkládá o dobu trvání této 

služby. Přídavky na děti se však nevyplácejí během vojenské služby nebo náhradní 

civilní služby samotné. 

 

Nemáte nárok na přídavky na dítě, na které již podobnou dávku pobíráte vy, váš 

manžel/ka či jiná osoba, s níž je dané dítě ve vztahu rodiče a dítěte.  

Rodičovský příspěvek (Elterngeld)  

Rodičovský příspěvek je vyplácen matce nebo otci, za předpokladu, že oba rodiče žijí 

s dítětem ve stejné domácnosti a sami je vychovávají. Rodiči je tato dávka vyplácena 

po dobu, po kterou nevykonává výdělečnou činnost více než 30 hodin týdně. Může být 

vyplácen do té doby, než dítě dosáhne věku 14 měsíců.  

 

Manželé nebo partneři pečující o dítě po narození (i pokud dítě není jejich vlastní) 

mohou rodičovský příspěvek pobírat za stejných podmínek. Totéž se týká příbuzných 

do třetího stupně, jestliže se rodiče kvůli obtížné situaci (nemoc, zdravotní postižení 

nebo úmrtí rodičů) nemohou o dané dítě starat sami.  
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Na adoptované děti a děti přijaté do domácnosti za účelem adopce lze rodičovský 

příspěvek vyplácet až po dobu 14 měsíců. Toto období 14 měsíců začíná v okamžiku, 

kdy je dítě přijato do domácnosti. Nárok končí, jakmile dítě dosáhne věku 8 let. 

Co je kryto? 

Přídavky na děti 

Přídavek na dítě je částka vyplácená ve výši 184EUR na první dvě děti, 190EUR na 

třetí dítě a 215EUR na čtvrté a každé další dítě. 

Rodičovský příspěvek  

Rodiče mohou pobírat rodičovský příspěvek po dobu nejméně 2 měsíců (minimální 

rozhodná doba) a nejvýše po dobu 12 měsíců. V zásadě mají oba rodiče společný 

nárok na celkem 12 měsíčních plateb přiznávaných za každý měsíc věku dítěte. Mají 

nárok na dvě další měsíční platby, pokud oba rodiče využívají rodičovský příspěvek a 

jejich příjem z výdělečné činnosti je nejméně na 2 měsíce snížen (společné měsíce). 

Rodiče samoživitelé mohou pobírat rodičovský příspěvek jako náhradu příjmu po 

maximální dobu 14 měsíců. 

 

Rodičovský příspěvek v zásadě nahrazuje 67 % upraveného čistého příjmu. U osob 

s čistým příjmem nad 1 200 EUR před zdaněním se sazba náhrady příjmu postupně 

snižuje na 65%. U osob s nízkým příjmem se sazba náhrady příjmu navyšuje na 100 

%. V absolutním vyjádření činí rodičovský příspěvek nejméně 300EUR (bez ohledu na 

příjem) a nejvýše 1 800EUR za měsíc. Rodiny s více malými dětmi pobírají příplatek 

na sourozence do výše 10 % rodičovského příspěvku, na který mají nárok, což 

odpovídá částce nejméně 75EUR měsíčně. 

Jak získat přístup k rodinným dávkám? 

Přídavky na děti jsou přiznány pouze na základě písemné žádosti. Formulář žádosti lze 

obdržet na úřadu práce (u fondu rodinných přídavků). Více informací je dispozici 

rovněž na internetové stránce http://www.familienkasse.de. 

 

Úřad práce (fond rodinných přídavků) hradí přídavky na určený bankovní účet 

v měsíci, za který je daný přídavek na dítě vyměřen. 

 

Jste povinni z vlastní iniciativy a bez odkladu nahlásit úřadu práce (fondu rodinných 

přídavků) veškeré změny údajů, jež jste poskytli při podání žádosti, které by mohly 

mít vliv na váš nárok na přídavky na děti (například ukončení odborné přípravy 

dítěte). 

 

Fondy rodinných přídavků příslušné pro platbu přídavků na děti se liší podle místa 

bydliště. Všechny potřebné informace vám poskytne vaše zdravotní pojišťovna. 

Odpovědný orgán můžete najít na internetové stránce http://www.familien-

wegweiser-regional.de/Kindergeld.113.0.html. 

 

Rodičovský příspěvek je poskytován pouze na základě písemné žádosti. Za posouzení 

vaší žádosti a vyplácení dávky nesou odpovědnost úřady pro rodičovské příspěvky. 

V jednotlivých spolkových zemích tento úkol přísluší různým úřadům. Úřad pro 

rodičovské příspěvky odpovědný ve vašem konkrétním případě a formuláře žádosti 

http://www/
http://www.familien-wegweiser-regional.de/Kindergeld.113.0.html
http://www.familien-wegweiser-regional.de/Kindergeld.113.0.html
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naleznete na internetové stránce http://www.familien-wegweiser-

regional.de/Elterngeld.73.0.html. 

http://www.familien-wegweiser-regional.de/Elterngeld.73.0.html
http://www.familien-wegweiser-regional.de/Elterngeld.73.0.html
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Kapitola X: Nezaměstnanost 

Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti? 

Obvyklá dávka v nezaměstnanosti 

Pokud jste zaměstnanci nebo učni a přijdete o své zaměstnání, máte v zásadě nárok 

na dávky v nezaměstnanosti za předpokladu, že: 

 

▪ se zaregistrujete u úřadu práce jako nezaměstnaný a o dávky v nezaměstnanosti 

požádáte, 

▪ jste nezaměstnaný nebo vykonáváte výdělečnou činnost po dobu kratší než 15 

hodin týdně, 

▪ jste úřadu práce (Arbeitsvermittlung) k dispozici (to znamená, že jste práce schopni 

a připraveni přijmout jakékoliv vhodné zaměstnání, jež vám bude nabídnuto) a že 

se sami aktivně snažíte hledat práci, 

▪ jste odpracovali dobu potřebnou ke vzniku nároku na dávku v nezaměstnanosti, tzn. 

že jste během posledních 2 let vykonávali po dobu nejméně 12 měsíců výdělečnou 

činnost, na niž se vztahuje povinnost platit příspěvky. Za určitých podmínek a do 

července 2012 může ke splnění požadavků na minimální dobu pojištění postačovat 

šestiměsíční doba výkonu výdělečné činnosti.  

 

Jako nezaměstnaná osoba jste povinni využít každé příležitosti k nalezení zaměstnání. 

Musíte plnit podmínky uvedené ve smlouvě o začlenění na trh práce, kterou s vámi 

úřad práce uzavřel. 

 

Dávka nebude přiznána do uplynutí lhůty nejvýše 12 týdnů (Sperrzeit), jestliže bez 

závažného důvodu: 

 

▪ ukončíte svůj pracovní poměr z vlastní iniciativy, 

▪ odmítnete práci, kterou vám úřad práce nabídl, 

▪ odmítnete účast na rozumných opatřeních směřujících k nalezení práce. 

▪ ignorujete žádost o nahlášení informací úřadu práce nebo se včas nezaregistrujete 

jako uchazeč o zaměstnání. 

Minimální dávky pro uchazeče o zaměstnání (dávky v nezaměstnanosti II. 

typu / sociální příspěvky) 

Po dávkách v nezaměstnanosti nebo souběžně s nimi můžete pobírat dávky 

v nezaměstnanosti II. typu, jestliže: 

▪ jste práceschopní, 

▪ jste bez prostředků, 

▪ jste ve věku od 15 do 65 (nebo jste dosáhli odstupňované věkové hranice podle 

odstavce 7a knihy II sociálního zákoníku, Sozialgesetzbuch SGB II);  

▪ máte obvyklé bydliště ve Spolkové republice Německo. 

 

Práce neschopní příjemci žijící ve společné domácnosti (Bedarfsgemeinschaft) 

s práceschopným příjemcem bez prostředků dostávají na podporu svých potřeb 

sociální příspěvky, pokud nepatří do kategorie osob, jež je uvedena v knize XII 

sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch, SGB XII). 
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Co je kryto? 

Obvyklá dávka v nezaměstnanosti 

Dávky se liší podle vašeho platu, fiskální kategorie uvedené ve vaší daňové kartě a 

podle toho, zda máte či nemáte děti. 

 

Pro účely výpočtu dávky se zohledňuje průměrná denní mzda za poslední rok do 

maximální dávky ve výši 5 500EUR měsíčně ve starých spolkových zemích a 4 800EUR 

měsíčně v nových spolkových zemích. 

 

Příjemci s dětmi pobírají 67 % čistého příjmu, zatímco bezdětní příjemci pobírají 60 % 

čistého příjmu. 

 

Doba poskytování dávek závisí na době placení příspěvků a na vašem věku, přičemž 

maximální doba činí 24 měsíců. Jedná se o 6 měsíců u osob, které se účastnily 

povinného pojištění po dobu 12 měsíců, a nejvýše o 24 měsíců u starších osob, které 

se účastnily povinného pojištění po dobu 48 měsíců. Ve zvláštních případech jsou 

dávky poskytovány po dobu 3 až 5 měsíců po dovršení potřebné doby pojištění, která 

se pohybuje mezi 6 a 10 měsíci, po které byla vykonávána výdělečná činnost; toto 

ustanovení platí do července 2012. 

Minimální dávky pro uchazeče o zaměstnání (dávky v nezaměstnanosti II. 

typu / sociální příspěvky) 

Minimální dávka pro uchazeče o zaměstnání je sociální pomoc zaměřená na řešení 

potřeb a podmíněná ověřením majetkových poměrů. Její výše se určuje podle pravidel 

sociální pomoci s cílem zaručit minimální sociální a kulturní úroveň života příjemce. 

Výše nezbytného životního minima je zajištěna podle dávek v rámci „běžných 

požadavků“ (Regelbedarfe) na spolkové úrovni, které jsou stejné v celém Německu. 

Skutečné náklady na bydlení a vytápění jsou kryty v plné výši, jsou-li přiměřené. 

Standardní požadavky jsou vyměřovány jako paušální částka, která kryje náklady na 

potraviny, osobní hygienu, vybavení bytu a každodenní osobní potřeby. Kromě toho 

lze přiznat i dávky v rámci „dodatečných požadavků“ (Mehrbedarfe) (například na 

výživu nebo rodičům samoživitelům atd.), jakož i zvláštní příspěvky. Od 1. ledna 2011 

byl reorganizován systém minimálních zdrojů pro zajištění minimální sociální a kulturní 

úrovně života dětí, mladistvých a mladých dospělých (tzv. vzdělávací balíček). 

Prostřednictvím tohoto balíčku jsou hrazeny náklady na školní výlety, personalizované 

školní potřeby, obědy v rámci hromadného stravování, dopravu do školy, sportovní a 

kulturní aktivity a činnosti ve volném čase a za určitých podmínek i náklady na 

podporu vzdělávání/ studijní oporu. 

 

Doba poskytování minimální dávky pro uchazeče o zaměstnání je v zásadě 

neomezená, dokud jsou plněny podmínky způsobilosti; zpravidla je však dávka 

přiznávána pouze na dobu 6 měsíců, potom je nutné prokázat nárok znovu. 

Ostatní dávky 

Když jste nezaměstnaní, jsou za vás v rámci systému pojištění pro případ ztráty 

zaměstnání hrazeny: 

▪ příspěvky na nemocenské pojištění; ve věci pobírání dávek platí podmínky 

vysvětlené části o zdravotní péči, 

▪ příspěvky na pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči, 

▪ příspěvky do systému povinného důchodového pojištění. 
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Dokud pobíráte dávky v nezaměstnanosti, jste také kryti proti některým úrazům. 

 

Německé právní předpisy neupravují dávky předčasného důchodu. Mnoho odvětví však 

zahrnulo do kolektivních smluv ustanovení o předčasném důchodu.  

Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti? 

Obvyklá dávka v nezaměstnanosti 

Pro získání dávky se musíte zaregistrovat jako nezaměstnaný na úřadu práce a o 

dávku požádat. 

 

Jste povinni bez vyzvání nahlásit úřadu práce veškeré změny své profesní situace, 

které by mohly mít vliv na váš nárok na dávky (například přiznání důchodu, nástup do 

zaměstnání). 

Minimální dávky pro uchazeče o zaměstnání (dávky v nezaměstnanosti II. 

typu / sociální příspěvky) 

V době poskytování těchto dávek jste povinni se na požádání dostavit k instituci, jež je 

příslušná pro poskytování minimálních dávek (takzvané středisko práce). Každé 

odmítnutí reagovat na tuto výzvu, jež není řádně odůvodněno, může vést k sankcím 

ve formě snížení dávek. 

 

Minimální dávky pro uchazeče o zaměstnání podléhají zvláštnímu posouzení. O žádosti 

o dávky rozhoduje středisko práce. Pracovní neschopnost rovněž určuje středisko 

práce. Kromě toho musíte od tohoto střediska v případě odvolání získat odborný 

posudek. Středisko práce má externí službu pro boj proti podvodům. 
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Kapitola XI: Minimální zdroje 

Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje? 

Dávky sociální pomoci 

Každá osoba, která není schopna zajistit si svou existenci vlastními prostředky, a to 

finančními (příjmy a majetkem) či fyzickými (schopností vykonávat výdělečnou 

činnost), nebo za pomoci třetích osob, může nárokovat sociální pomoc, jestliže má v 

současnosti bydliště v Německu. 

 

Právní předpisy týkající se sociální pomoci zahrnují několik oblastí podle specifických 

situací, jichž se jednotlivé dávky týkají. Zde uváděné dávky jsou součástí z daní 

financovaného a ověřením majetkových poměrů podmíněného systému minimálních 

prostředků k zajištění důstojné životní úrovně pro osoby v nouzi, které jsou neschopny 

práce a které nemají dostatečný příjem k pokrytí potřeb jejich rodiny 

(Bedarfsgemeinschaft) nebo nezískávají dostatečnou podporu od jiných lidí. Zejména 

osoby mladší 65 let, jež nemohou zajistit své potřeby a které se nacházejí v dočasné 

pracovní neschopnosti, pobírají dávky spadající do pomoci k zajištění soběstačnosti 

(Hilfe zum Lebensunterhalt). Osoby, jež dosáhly 65 let věku, a osoby starší 18 let 

s úplnou a trvalou pracovní neschopností ze zdravotních důvodů mohou nárokovat 

podle potřeb vyplácený doplatek k důchodu ve stáří a v případě snížené výdělečné 

schopnosti (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Nezaměstnané 

osoby, které jsou schopné práce a jsou bez prostředků, mohou požádat o minimální 

dávku pro uchazeče o zaměstnání (dávky v nezaměstnanosti II. typu / sociální 

příspěvky). 

 

Každý člen způsobilé domácnosti má právo za sebe požádat o sociální pomoc. Celková 

částka se zvyšuje s velikostí rodiny. Pro účely výpočtu dávek se zohledňuje příjem a 

majetek žadatele a jejich manžela/ky či partnera/ky, kteří sdílejí společnou 

domácnost.  

Příspěvky pro nevidomé a příspěvky na péči 

Podle právních předpisů příslušných spolkových zemí mohou osoby postižené 

částečnou nebo úplnou slepotou za určitých podmínek pobírat příspěvky pro nevidomé 

a příspěvky na péči poskytované příslušnou spolkovou zemí (Landesblindengeld a 

Landespflegegeld). V některých spolkových zemích mohou o příspěvky na péči žádat 

rovněž osoby postižené hluchotou a osoby trpící určitými vážnějšími druhy zdravotního 

postižení. Nárok na tyto dávky je podmíněn trvalým nebo obvyklým bydlištěm v dané 

spolkové zemi. 

Co je kryto? 

Dávky sociální pomoci 

Standardní sazby (Regelsätze) stanoví spolkové země. Částky standardních sazeb se 

liší podle věku a postavení příjemce v domácnosti. Od 1. ledna 2011 jsou dávky 

poskytované v rámci „běžných požadavků“ (Regelbedarfe) v celém Německu 

následující: 
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▪ dávky poskytované v rámci běžných požadavků pro hlavu domácnosti a pro 

samostatně žijící osobu činí 374 EUR, 

▪  dávky poskytované v rámci běžných požadavků, jestliže spolu žijí manželé nebo 

druh a družka, činí 337 EUR. 

▪ pro dospělou osobu, která nežije ve vlastní domácnosti ani ve společné domácnosti 

jako manžel/manželka, partner/partnerka nebo ve svazku podobném manželskému 

stavu, tyto dávky činí 299 EUR, 

▪ pro členy domácnosti mladší 6 let činí tyto dávky 219 EUR,  

▪ pro členy domácnosti ve věku mezi 6 a 14 lety činí tyto dávky 251 EUR, 

▪ pro členy domácnosti ve věku od věku 14 let činí tyto dávky 287 EUR. 

 

Standardní sazby mohou být doplněny o: 

▪ příplatky na zvláštní potřeby pro určité skupiny (např. děti, neúplné rodiny, těhotné 

ženy, osoby vyžadující zvláštní výživu z důvodu určitých chorob atd.), 

▪ jednorázové dávky nezařazené jako paušální sazba do sazby standardní, určené na 

pořízení základního nového oblečení (včetně oblečení v případě těhotenství a 

porodu), základního vybavení domu (včetně domácích spotřebičů), 

▪ vzdělávací balíček (Bildungs- und Teilhabepaket) pro děti a mladé lidi, z něhož jsou 

hrazeny zejména náklady na školní výlety, personalizované školní potřeby, dopravu 

do školy, obědy v rámci hromadného stravování, sportovní a kulturní aktivity a 

činnosti ve volném čase a za určitých podmínek i náklady na podporu vzdělávání / 

studijní oporu. 

Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje? 

Dávky sociální pomoci 

O žádosti o dávky rozhoduje instituce odpovědná za dávky sociální pomoci. 

Dlouhodobá úplná pracovní neschopnost určuje státní penzijní pojišťovna. Instituce 

odpovědná za dávky sociální pomoci má externí službu pro posuzování životní a 

pracovní situace v individuálních případech. 
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Kapitola XII: Dlouhodobá péče 

Kdy máte nárok na dlouhodobou péči? 

Dávky určené na dlouhodobou péči v případě potřeby péče („odkázanosti“) jsou 

v Německu poskytovány v rámci zákonem stanoveného systému dlouhodobé péče. 

 

Sociální pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči (kniha XI sociálního 

zákoníku, Sozialgesetzbuch, SGB XI) je nezávislou složkou sociálního zabezpečení, 

která kryje riziko nutnosti dlouhodobé péče podobně, jako je tomu v případě pojištění 

proti nemoci, úrazu, nezaměstnanosti nebo v případě starobního pojištění. Rozsáhlý 

seznam dávek dlouhodobého pojištění pomáhá zmírňovat fyzickou, duševní a finanční 

zátěž osob, jež potřebují péči, a jejich rodinných příslušníků, která vzniká v důsledku 

potřeby dlouhodobé péče, a pomáhá jim vést důstojný život v souladu s jejich přáními 

navzdory potřebě péče. 

 

Každá osoba krytá zákonným či soukromým nemocenským pojištěním je automaticky 

a povinně kryta zákonným či soukromým pojištěním pro případ odkázanosti na 

dlouhodobou péči. Pro vznik nároku na dávky v rámci zákonného pojištění pro případ 

závislosti na dlouhodobé péči je vyžadována minimální doba pojištění v délce 2 let. 

Podle požadavků zákonného pojištění pro případ závislosti na dlouhodobé péči osoba 

potřebuje péči, pokud bude v důsledku fyzické, emoční či duševní nemoci či postižení 

pravděpodobně potřebovat dlouhodobou pomoc k provádění každodenních činností po 

dobu nejméně 6 měsíců. Příslušná potřeba péče zahrnuje oblasti osobní hygieny, 

stravování, mobility, jakož i všeobecnou péči a pomoc v domácnosti. Spíše než na 

věku či příjmu závisí dávky dlouhodobé péče na rozsahu potřeby péče, který stanoví 

lékařská služba zdravotní pojišťovny. To znamená, že dávky dlouhodobé péče jsou v 

zásadě přiznány pouze osobám spadajícím minimálně do kategorie I. V případě 

některých dávek (tzv. nízkoprahové nabídky) postačuje k získání nároku nižší úroveň 

péče. 

 

Osoby, které potřebují péči v menším rozsahu (méně než 90 minut denně) nebo osoby 

s částečným pojistným krytím („Teilkaskoversicherung“), jimž omezené dávky 

nepostačují k pokrytí skutečných nákladů, mohou ve zvláštních případech získat nárok 

na dávky v rámci systému sociální pomoci. 

 

Dávky na péči v rámci sociální pomoci, tzv. pečovatelská pomoc, jsou poskytovány 

pouze v případě finanční závislosti dotčené osoby, tzn. jestliže daná osoba v nouzi 

není schopna nést celkové náklady na pečovatelskou službu sama ani nemůže službu 

získat od jiných osob. 

 

Kromě toho zákonný systém pojištění pro případ závislosti na dlouhodobé péči 

zajišťuje pro pečující rodinné příslušníky a jiné neformální pečovatele platbu příspěvků 

na důchodové zabezpečení, úrazové pojištění, platbu příspěvků v rámci pojištění pro 

případ nezaměstnanosti během období, po něž je poskytována péče, jakož i jiné 

podpůrné dávky, např. bezplatnou odbornou přípravu, možnosti úlevové péče a 

náhradní péče atd. 
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Co je kryto? 

Věcné dávky 

Kromě zákonného nároku na poradenství týkající se péče, který mají všechny osoby, 

věcné dávky zahrnují zejména: 

▪ poskytování domácí péče a pomoci v domácnosti prostřednictvím ambulantních 

center nebo jednotlivých pečovatelů, 

▪ paušální platbu nákladů na ústavní péči (včetně krátkodobé péče (Kurzzeitpflege)). 

 

(Pro kategorii III činí výše věcných dávek 1 510EUR (od 1. ledna 2012 činí výše těchto 

dávek 1 550EUR) a pro tzv. případy nouze 1 918EUR.) 

 

Výše těchto dávek závisí na stupni odkázanosti a je stanovena zákonem. 

 

Kromě toho existují doplňkové dávky k doplnění domácí péče, jako je úlevová péče 

(Verhinderungspflege), krátkodobá péče (Kurzzeitpflege), jakož i denní a noční péče 

(Tages-und Nachtpflege). 

 

 

Dávky na domácí péči lze rovněž doplnit pomůckami a zařízením usnadňujícími 

poskytování péče nebo domácí činnosti nebo opatřeními pro zlepšení životních 

podmínek.  

 

Dodatečné dávky na péči jsou k dispozici osobám s rozsáhlými všeobecnými potřebami 

péče (např. osobám s demencí, mentálně postiženým osobám a osobám s duševním 

onemocněním). 

 

Dávky mají neomezené trvání, dokud jsou plněny podmínky nároku. 

Peněžité dávky 

Jestliže si osoba, která potřebuje péči, přeje zajistit péči sama, může požádat o 

příspěvek na péči pro přiměřené zajištění nutné základní péče a pomoci v domácnosti. 

Výše této dávky se liší podle stupně závislosti. Pro kategorii III činí 685EUR (od 1. 

ledna 2012 činí 700EUR). 

 

Peněžité a věcné dávky lze kombinovat: jestliže osoba, která potřebuje péči, požádá o 

věcné dávky jen částečně, má nárok i na výplatu úměrné části příspěvku na péči. 

Kromě nároku na denní péči má dotčená osoba 50% nárok na příslušnou věcnou 

dávku na péči nebo příspěvek na péči. 

 

Existuje svobodný výběr mezi věcnými a peněžitými dávkami. 

 

Dávky mají neomezené trvání, dokud jsou plněny podmínky nároku. 

Jak získat přístup k dlouhodobé péči? 

Lékařská služba nemocenské pojišťovny, která v zásadě sestává z lékařů a odborníků 

na oblast péče, provádí posouzení s cílem stanovit potřebu dlouhodobé péče.  

 

Při posuzování jsou zvažovány čtyři ukazatele: osobní hygiena, strava, pohyblivost a 

péče o domácnost. 
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Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky 

Podrobnější informace o podmínkách pro vznik nároku a jednotlivých dávkách 

sociálního zabezpečení v Německu vám poskytnou veřejné instituce, které jsou 

pověřené správou systému sociální ochrany občanů. 

 

Žádosti o informace o vlivu pojištění ve dvou nebo několika členských státech na 

dávky zasílejte na tuto adresu: 

Zákonné zdravotní pojištění a pojištění pro případ odkázanosti na 

dlouhodobou péči  

GKV Spitzenverband, Abteilung 

Deutsche Verbindungsstelle 

Krankenversicherung – Ausland (DVKA) 

[německé styčné místo pro nemocenské pojištění v zahraničí] 

Pennefeldsweg 12 c 

53177 Bonn 

Tel.: (49-228) 95300 

http://www.dvka.de  

Úrazové pojištění 

Deutsche Verbindungsstelle  

Unfallversicherung – Ausland 

[Ústřední svaz asociací pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů] 

Alte Heerstr. 111,  

53757 Sankt Augustin 

Tel.: (49-2241) 231 01 

http://www.dguv.de 

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání a rodinné dávky  

Bundesagentur für Arbeit 

[Spolkový úřad práce] 

Regensburger Straße 104 

90478 Nürnberg 

Tel.: (49-911) 179 0 

http://www.europaserviceba.de 

http://www.arbeitsagentur.de 

Styčná místa pro zákonné důchodové pojištění  

Deutsche Rentenversicherung 

http://www.deutsche-rentenversicherung.de  

 

http://www.dvka.de/
http://www.dguv.de/
http://www.europaserviceba.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
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Řecko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Kypr  

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 

76122 Karlsruhe 

Tel.: (49-721) 825 0 

a 

70429 Stuttgart 

Tel.: (49-711) 848 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de  

 

Polsko 

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg  

Knobelsdorffstr. 92 

14059 Berlin 

Tel.: (49-30) 3002 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-berlin-brandenburg.de  

 

Maďarsko 

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland  

Kranichfelder Straße 3 

99097 Erfurt 

Tel.: (49-361) 482 0 

 

Bulharsko 

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland  

Paracelsusstraße 21 

06114 Halle 

Tel.: (49-345) 213 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-mitteldeutschland.de 

 

Slovinsko, Slovensko, Česká republika 

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd 

84024 Landshut 

Tel.: (49-871) 81 0 

 

Rakousko 

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd 

81729 München 

Tel.: (49-89) 6781 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de 

 

Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko 

Deutsche Rentenversicherung Nord 

Ziegelstraße 150 

23556 Lübeck 

Tel.: 0451 485-0 

 

Estonsko, Lotyško, Litva 

Deutsche Rentenversicherung Nord 

Platanenstr. 43 

17033 Neubrandenburg 

Tel.: (49-395) 370 0 

 

http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-berlin-brandenburg.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-mitteldeutschland.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de/
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Irsko, Spojené království 

Deutsche Rentenversicherung Nord 

Friedrich-Ebert-Damm 245 

22159 Hamburg 

Tel.: (49-40) 5300 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-nord.de 

 

Belgie, Španělsko 

Deutsche Rentenversicherung Rheinland 

40194 Düsseldor 

Tel.: (49-211) 937 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-rheinland.de 

 

Francie, Lucembursko 

Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz 

Eichendorffstraße 4-6 

67346 Speyer 

Tel.: (49-6232) 17 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-rlp.de 

 

Itálie, Malta 

Deutsche Rentenversicherung Schwaben 

Dieselstr. 9 

86154 Augsburg 

Tel.: (49-821) 500 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-schwaben.de 

 

Portugalsko 

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 

Friedenstraße 12/14 

97072 Würzburg 

Tel.: (49-931) 802 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de 

 

Island, Nizozemsko 

Deutsche Rentenversicherung Westfalen 

Gartenstraße 194 

48125 Münster 

Tel.: (49-251) 238 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-westfalen.de  

Styčné místo pro všechny země v případě zaplacení příspěvků pojišťovně 

Deutsche Rentenversicherung Bund 

10704 Berlin 

Tel.: (49-30) 865 1 

http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de  

http://www.deutsche-rentenversicherung-nord.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-rheinland.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-rlp.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-schwaben.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-westfalen.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/
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Styčné místo pro horníky, železničáře a námořníky 

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 

[Německý systém důchodového pojištění pro horníky, železničáře a námořníky] 

Pieperstraße 14-28 

44789 Bochum 

Tel.: (49-234) 304 0 

http://www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de 

 

http://www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de/

