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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 

Dávky z litevského systému sociálního zabezpečení kryjí rizika v následujících 

oblastech:  

▪ lékařská péče, nemoc, mateřství (otcovství),  

▪ pracovní úrazy a nemoci z povolání,  

▪ pohřebné,  

▪ invalidní důchod,  

▪ starobní důchod, předčasný důchod, pozůstalostní důchod,  

▪ nezaměstnanost, 

▪ rodinné dávky. 

 

Hlavní podmínkou pro přiznání dávek ze systému sociálního zabezpečení je být 

zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou a platit pojistné. Rada 

Státního fondu sociálního pojištění řízeného ministerstvem práce a sociálního 

zabezpečení a její místní pobočky zanesou dotyčné osoby do registru sociálního 

pojištění. Zatímco pro zaměstnance jsou povinné všechny oblasti litevského systému 

sociálního zabezpečení, pro osoby samostatně výdělečně činné jen některé z nich 

(důchod, zdravotní péče, mateřství a otcovství). Osoby samostatně výdělečně činné se 

mohou na ostatní oblasti pojistit podle vlastního uvážení.  

 

Na osoby samostatně výdělečně činné se automaticky nevztahuje nemocenské 

pojištění (mohou si však hradit dobrovolné nemocenské sociální pojištění). 

Automaticky se na ně nevztahuje ani pojištění pro případ pracovního úrazu, nemoci 

z povolání nebo pojištění pro případ nezaměstnanosti. Jsou však automaticky 

pojištěny k nároku na základní a doplňkový důchod, vyjma osob samostatně 

výdělečně činných vlastnících živnostenský list, které jsou pojištěny pouze k nároku na 

základní důchod. Nemocenské pojištění (týkající se hlavně věcných dávek, ne však 

peněžitých dávek v nemoci nebo v mateřství) je závazné pro všechny osoby s trvalým 

pobytem v zemi. Systémy důchodového pojištění a nemocenského pojištění se u 

zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných liší (systém dávek je pro všechny 

stejný, výše pojistného je však odlišná). 

Organizace sociální ochrany 

Sociální zabezpečení v Litvě spravují zejména tyto instituce: 

▪ ministerstvo sociálního zabezpečení a práce (Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija), jehož posláním je rozvíjet a zavádět efektivní systém sociální pomoci, 

sociálního pojištění a práce, který je v souladu se standardy EU, a sice za účelem 

zlepšení sociálního zabezpečení osob s trvalým pobytem v Litvě. Ministerstvo vytváří 

politiky a vypracovává návrhy právních předpisů pro celou oblast sociálního 

zabezpečení (s výjimkou lékařské péče), 

▪ Rada Státního fondu sociálního pojištění řízeného ministerstvem práce a sociálního 

zabezpečení (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra) a její místní pobočky zodpovídají za pojistné 

systémy týkající se důchodů, nemocí a mateřství (peněžité dávky), pracovních 

úrazů a nemocí z povolání. Rada Státního fondu sociálního pojištění řízeného 

ministerstvem práce a sociálního zabezpečení zodpovídá i za výběr pojistného pro 
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všechny pojistné oblasti a za převod vybraného pojistného do Státního 

nemocenského fondu (Valstybinė ligonių kasa), Litevského úřadu pro trh práce 

(Lietuvos darbo birža) a soukromých penzijních fondů, 

▪ Litevský úřad pro trh práce řízený ministerstvem práce a sociálního zabezpečení 

(Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) a jeho místní 

pobočky jsou zodpovědné za provádění aktivních a pasivních opatření proti 

nezaměstnanosti, 

▪ městské odbory sociální pomoci jsou zodpovědné za většinu dávek poskytovaných 

mimo rámec pojištění (rodinné dávky) a sociální služby, 

▪ zdravotní systém je spravován ministerstvem zdravotnictví (Sveikatos apsaugos 

ministerija) a Státním nemocenským fondem řízeným ministerstvem zdravotnictví 

(Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos). Ministerstvo 

zdravotnictví plní funkci státní správy v oblasti zdravotní péče a rovněž uplatňuje 

státní politiku v této oblasti. Státní fond zdravotního pojištění řízený ministerstvem 

zdravotnictví provádí rozpočet fondu povinného zdravotního pojištění, 

prostřednictvím oblastního nemocenského fondu (teritorinės ligonių kasos) hradí 

zdravotním pojišťovnám služby poskytnuté pojištěncům (věcné dávky v nemoci a 

v mateřství) a provádí kontrolu kvality poskytované zdravotní péče. 

Financování 

Litevské systémy sociálního zabezpečení jsou financovány především prostřednictvím 

pojistného (od pojištěnců a zaměstnavatelů) a daní. Základní sazba pojistného placená 

zaměstnavatelem činí 30, 8 % z celkového hrubého příjmu a pokrývá všechna rizika (s 

výjimkou pracovních úrazů a nemocí z povolání) a základní sazba příspěvků placená 

zaměstnancem činí 9,0 %. Celková výše příspěvků pro všechna pojištění (vyjma 

pojištění proti pracovním úrazům a nemocem z povolání) tak činí 39,8 %. Za určité 

kategorie osob, například za děti, odvádí pojistné stát (částečná spoluúčast na 

financování).  

 

Podle litevských právních předpisů se příspěvky na sociální zabezpečení pro případ 

pracovních úrazů a nemocí z povolání liší v závislosti na stupni rizika v příslušných 

podnicích a jsou hrazeny výlučně zaměstnavatelem. Sazba, která se pohybuje 

v rozmezí od 0,18 % do 0,9 %, se vypočítává z hrubé mzdy. 

 

Dávky v případě úmrtí a rodinné dávky nejsou založeny na příspěvcích do systému 

pojištění. Jsou součástí všeobecného systému, který se vztahuje na všechny osoby 

s trvalým pobytem v Litvě. 
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Kapitola II: Zdravotní péče 

Kdy máte nárok na zdravotní péči? 

Neodkladná lékařská péče je zaručena všem osobám s trvalým pobytem v zemi. 

Pojištěnci mají přístup k dalším službám v oblasti zdravotní péče, kdy převážná část 

nákladů na léčbu je hrazena z pojištění. Osoby, které neodvádějí povinné pojistné a 

které nejsou pojištěny ze strany státu, si musí náklady na léčbu hradit samy. Vedle 

povinného pojištění existuje i možnost uzavřít dobrovolné pojištění.  

Co je kryto? 

Z rozpočtu povinného pojištění jsou hrazeny náklady na tyto služby:  

▪ léčebná zdravotnická péče,  

▪ léčebná rehabilitace,  

▪ ošetřovatelská péče,  

▪ sociální služby spojené s individuální lékařskou péčí,  

▪ individuální zdravotní vyšetření.  

 

Lékařská péče je zpravidla bezplatná. Existuje sazebník pro úkony poskytované 

v rámci zdravotnických zařízení, které jsou v celé výši hrazeny samotným 

pojištěncem. Jedná se například o potraty (s výjimkou potratů provedených ze 

zdravotních důvodů), manuální léčbu a plastickou chirurgii. 

 

Stomatologická péče je pro dospělé osoby hrazena částečně (část si hradí sami) a pro 

děti mladší 18 let je bezplatná. Osobám s postižením a důchodcům jsou hrazeny 

náklady na zubní protézy.  

V ambulantní zdravotní péči jsou plně hrazeny farmaceutické přípravky uvedené na 

úředním seznamu, a sice v případě:  

▪ dětí do 18 let věku,  

▪ osob uznaných jako práce neschopné nebo osob, které dosáhly penzijního věku a u 

nichž byla stanovena úroveň zásadních zvláštních potřeb.  

 

Osobám, které trpí specifickými nemocemi (uvedenými na zvláštním seznamu), jsou 

farmaceutické přípravky propláceny ve výši 100 %, 90 %, 80 % nebo 50 %. 

Důchodcům, osobám zařazeným do 2. skupiny invalidity nebo osobám se ztrátou 

pracovní schopnosti ve výši 60 – 70 % a osobám, kterým je vyplácen důchod sociální 

pomoci (Šalpos pensija), jsou propláceny ve výši 50 %. Cena léčiv pro hospitalizované 

pojištěnce se započítá do referenční ceny nemocniční péče. 

 

Protézy, nitrooční čočky a sluchadla zakoupená prostřednictvím Státního 

nemocenského fondu (Valstybinė ligonių kasa) jsou pro pojištěnce bezplatné. 

V případě, že si dotyčná osoba přeje jiný než nabízený model, musí si jej uhradit 

v plné výši. Státní fond zdravotního pojištění zčásti hradí výdaje jednotlivých osob za 

kochleární implantáty, sluchadla a endoprotézy (pojištěnci musí uhradit rozdíl mezi 

cenou, kterou zaplatil Státní fond zdravotního pojištění za ekvivalentní pomůcku, a její 

obchodní cenou).  
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Pobyty v sanatoriu si s ohledem na základní tržní ceny hradí sami pacienti. Proplacení 

nákladů ve výši 90 % se týká léčebných pobytů v sanatoriu pro děti mladší 7 let nebo 

pro děti s postižením mladší 18 let.  

 

Náklady spojené s rehabilitací jsou v plné výši hrazeny dětem mladším 18 let, osobám 

s postižením, jejichž míra pracovní neschopnosti je od 60 do 100 %, a osobám 

zotavujícím se po vážné nemoci (uvedené na úředním seznamu), kterým rehabilitaci 

předepsal lékař.  

Jak získat přístup ke zdravotní péči? 

Každý pojištěnec má na všech úrovních zdravotnické péče možnost svobodné volby 

lékaře a zdravotnického zařízení. Je povinen si zvolit všeobecného lékaře zapsaného 

na seznamu všeobecných lékařů. Pouze tito lékaři jsou povoláni k tomu, aby 

pojištěnce poslali k odbornému lékaři. Návštěva odborného lékaře je bezplatná, pokud 

pacienta k vyšetření doporučí všeobecný lékař; pouze návštěva u dermatologa a 

venerologa může proběhnout bez doporučení. 

 

Léčbu v nemocnici může doporučit i odborný lékař. Nutnost předchozího doporučení 

lékařem se netýká naléhavých případů. 
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Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci 

Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? 

Pojištění, na jehož základě vzniká nárok na peněžité dávky v nemoci, je povinné pro 

všechny zaměstnance a osoby, které jsou za ně považovány.  

 

Minimální vyžadovaná doba pojištění je 3 měsíce v průběhu posledních 12 měsíců 

nebo alespoň 6 měsíců v průběhu posledních 24 měsíců. Dávky v nemoci jsou 

vypláceny pojištěncům, kteří:  

▪ onemocní,  

▪ zůstanou doma, aby se starali o nemocného člena rodiny,  

▪ potřebují být léčeni ve zdravotnickém zařízení specializovaném v oboru ortopedie a 

protetiky,  

▪ nemohou vykonávat svou výdělečnou činnost, protože jsou v karanténě nebo jsou 

doma s dětmi, které ze stejného důvodu nemohou navštěvovat jesle či školu,  

▪ jsou rodičem, jenž pečuje o dítě, jehož druhý rodič je na mateřské/otcovské 

dovolené, ale nemůže se o něj postarat z důvodu své nemoci.  

 

Dávky v nemoci nemohou být vypláceny osobám:  

▪ které se zraní při páchání trestného činu,  

▪ které se samy dobrovolně zranily,  

▪ jejichž nemoc je způsobená závislostí na alkoholu nebo na omamných látkách 

(pokud nejsou dobrovolně hospitalizovány, aby podstoupily odvykací kůru).  

Co je kryto? 

Výše dávek  

Pojištěné osoby mají nárok na dávky v nemoci vyplácené již od 1. dne nemoci. První 2 

dny zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí minimálně 80 % (a maximálně 100 %) 

kompenzačního platu (Kompensuojamasis uždarbis). Po uplynutí 2 dnů místní pobočka 

Rady Státního fondu sociálního pojištění řízeného ministerstvem práce a sociálního 

zabezpečení zaměstnanci vyplácí první 2 dny 40 % a po 7. dni 80 % průměrného 

měsíčního kompenzačního platu. Kompenzační plat je vyplácen měsíčně a skládá se z 

průměrné mzdy určené z příjmu pojištěnce za tři po sobě jdoucí měsíce, které 

předcházely měsíci, ve kterém nastala dočasná pracovní neschopnost. Jeho výše 

nemůže přesáhnout 3,2násobek pojištěného příjmu v zemi za aktuální rok (i přesto, že 

je pojistné odváděné z celého platu). Dávky nemohou být nižší než 25 % pojištěného 

příjmu pro daný rok (einamųjų metų draudžiamosios pajamos). 

Doba vyplácení dávek 

Potvrzení o nemoci může být prodlouženo (v případě dlouhodobé pracovní 

neschopnosti nejméně 4 měsíce, to znamená až na 122 kalendářních dnů). V 

některých případech může být doba prodloužena až na 244 kalendářních dnů pokud 

byla pracovní neschopnost trvalá, např. když osoba trpěla posledních 12 měsíců 

tuberkulózou. V případě, že na konci tohoto období není dotyčná osoba vyléčena, je 
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povinna obrátit se na Úřad pro posouzení míry invalidity a schopnosti výkonu práce 

(Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba), jehož úkolem je posoudit její zdravotní 

stav. 

 

Zaměstnanci, kteří byli uznáni za invalidní a kterým státní sociální pojištění vyplácí 

důchod z titulu ztráty pracovní schopnosti (Neteko darbingumo pensija), mají nárok na 

dávky v nemoci po dobu maximálně 90 dnů v roce. Toto omezení se netýká případů 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

 

Dobrovolně hospitalizovaná osoba, která ze své vůle podstoupí odvykací kůru ze 

závislosti na alkoholu nebo na omamných látkách, má nárok na dávky v nemoci 

maximálně po dobu 14 dnů. 

Maximální doba vyplácení dávek v nemoci osobám, které pečují o člena rodiny: 

▪ dospělou osobu: 7 dnů vcelku na jednu nemoc, 

▪ děti mladší 14 let: 14 dnů vcelku na jednu nemoc, 

▪ hospitalizované děti mladší 7 let: po celou dobu léčby, ale ne více než 120 dnů za 

rok, 

▪ děti mladší 18 let, které trpí onkologicko-hematologickými onemocněními, které 

prodělaly náročnou operaci nebo těžký úraz nebo utrpěly popáleniny: po celou 

dobu léčby, ale nikoli déle než 120 dnů za rok, 

▪ rodič, jenž pečuje o dítě, jehož druhý rodič je na mateřské/otcovské dovolené, ale 

nemůže se o něj postarat z důvodu své nemoci: 14 dnů. 

Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?  

Dávky v nemoci jsou vypláceny pojišťovatelem (zaměstnavatelem, státními nebo 

obecními podniky, institucemi, organizacemi) nebo prostřednictvím místních poboček 

Rady státního fondu sociálního pojištění řízeného ministerstvem práce a sociálního 

zabezpečení. Dávky jsou vypláceny pod podmínkou, že je předloženo potvrzení o 

nemoci vydané lékařem a další potřebné dokumenty.  
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Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky 

Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? 

Dávky v mateřství, otcovské dávky a peněžité mateřské/otcovské dávky se vztahují na 

všechny pojištěnce, kteří byli za předcházejících 24 měsíců pojištěni alespoň 12 celých 

měsíců. Minimální doba pojištění není vyžadována u osob, jimž je maximálně 26 let, 

pokud ode dne, kdy dokončily studium, do dne, kdy se staly pojištěnci, uplynula doba 

kratší než 3 měsíce. 

 

Úvodní období výplaty dávek se vztahuje jak na matku (dávka v mateřství, Motinystės 

pašalpa), tak na otce (otcovská dávka, Tėvystės pašalpa). Po uplynutí této doby 

vzniká nárok na prodlouženou výplatu dávek osobě (matce nebo otci), která 

nepracuje, aby mohla pečovat o příslušné dítě (mateřská/otcovská dávka, 

Motinystės/tėvystės pašalpa). 

 

Věcné dávky v mateřství spadají do systému povinného pojištění pro případ mateřství.  

Co je kryto? 

Peněžité dávky  

Dávka v mateřství se vyplácí v průběhu mateřské dovolené, která zahrnuje období 

70 kalendářních dnů před porodem a 56 dní po něm. V případě komplikovaného 

porodu nebo v případě vícečetného porodu mohou být dávky vypláceny po dobu 70 

dnů po porodu. Dávka odpovídá plnému kompenzačnímu platu (Kompensuojamasis 

uždarbis) a neměla by být nižší než je 1/3 pojištěného příjmu pro daný rok.  

 

Otcovská dávka je vyplácena otci až do konce prvního měsíce po narození dítěte ve 

výši 100 % kompenzačního platu otce. 

 

Mateřská/otcovská dávka je vyplácena rodiči, který přestane pracovat z důvodu péče o 

dítě. Výše závisí na délce vyplácení, kterou si zvolí rodič – jestliže si pojištěnec zvolí 

vyplácení dávky do doby, než dítě dosáhne 1 roku, je výše rovna 100% 

kompenzačního platu. Pokud se rozhodne dávku pobírat do dosažení 2 roku věku 

dítěte, je jeho výše 70% kompenzačního platu v době 1. narozenin dítěte a 40% v 

době 2. narozenin dítěte. V případě vícečetného porodu je výše dávky 100% 

kompenzačního příjmu. Dávky nesmí být nižší než 1/3 pojištěného příjmu pro daný 

rok. Kompenzační plat nemůže být vyšší než 3,5násobek  státního pojištěného příjmu 

(i přesto, že je pojistné odváděné z kompletní hrubé mzdy). 

 

Příspěvek v těhotenství (Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai) ve výši dvojnásobku 

základní sociální dávky (Bazinė socialinė išmoka), tj. 260 LTL (75 EUR), je vyplácen 

těhotné ženě, která není způsobilá k získání dávek v mateřství za období 70 dní před 

porodem.  

Věcné dávky 

Věcné dávky v mateřství pokrývají lékařskou péči, zdravotnickou péči v nemocnici 

nebo v porodnici, péči ze strany dětského lékaře nebo rodinného lékaře, léky a 

přístroje apod. 
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Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? 

Dávky v mateřství, otcovské dávky a mateřské/otcovské dávky jsou vypláceny 

prostřednictvím regionálních oddělení Státního fondu sociálního pojištění řízeného 

ministerstvem práce a sociálního zabezpečení pod podmínkou, že dotyčná osoba 

předloží veškeré požadované dokumenty. Je také možné odeslat žádost 

prostřednictvím těchto dokumentů na webových stránkách fondu. 
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Kapitola V: Dávky v invaliditě 

Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? 

Systém sociálního pojištění v případě invalidity je povinný pro zaměstnance a osoby 

samostatně výdělečně činné v případě, že vykazují své příjmy jako pracovní příjem. Je 

financován prostřednictvím pojistného a vztahuje se na výdělečně činnou část 

obyvatelstva (zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné) a jsou z něho 

vypláceny důchody složené ze základní části (paušální sazba) a z doplňkové části 

(související s příjmy).  

Komu vzniká nárok? 

Každá osoba se zdravotním postižením nebo s pracovní schopností nižší než 55 % 

pobírá důchod z titulu ztráty pracovní schopnosti (Neteko darbingumo pensija) nebo 

dávku státní sociální pomoci (Šalpos pensija). 

 

Existují tři úrovně invalidity pro děti mladší 18 let (s výjimkou těch, které jsou nebo 

byly pojištěny v rámci státního sociálního pojištění): invalidita těžká, střední a lehká. 

 

Míra pracovní neschopnosti dospělých osob a osob mladších věku 18 let, které jsou 

(nebo byly) pojištěny v rámci státního sociálního zabezpečení, je stanovena v 

závislosti na zdravotní, funkční a profesní způsobilosti a na dalších kritériích, jejichž 

cílem je posoudit schopnost dotyčné osoby vykonávat výdělečnou činnost a její 

možnosti v oblasti zaměstnání. Ztráta pracovní schopnosti je vyjádřena v procentech 

z plné schopnosti výkonu výdělečné činnosti (která je brána jako výchozích 100 %): 

▪ za plnou je považována ztráta pracovní schopnosti mezi 75 a 100 %, 

▪  za částečnou je považována ztráta mezi 60 a 70 %, 

▪ za částečnou je považována ztráta mezi 45 a 55 %. 

 

Pro osoby, které dosáhly důchodového věku, se k výpočtu používá zvláštní stupnice. 

 

Ochrana pojistným systémem je zajištěna ode dne podání žádosti až do dosažení 

důchodového věku. 

Podmínky pro vznik nároku 

Minimální požadovaná doba pojištění pro vznik nároku na částečný invalidní důchod 

(Dalinė pensija) závisí na věku dotyčné osoby v okamžiku vzniku invalidity: 

▪ ve věku do 22 let: 2 měsíce, 

▪ ve věku do 23 let: 4 měsíce, 

▪ ve věku do 24 let: 6 měsíců. 

 

Požadovaná minimální doba pojištění se zvyšuje s každým následujícím rokem o dva 

měsíce až do okamžiku, kdy osoba dosáhne věku 38 let (požadovaná minimální doba 

pojištění 3 roky), přičemž do věku 62 let se s každým rokem zvyšuje o 6 měsíců 

(požadovaná minimální doba pojištění 15 let). 

 

Doba požadovaného povinného pojištění pro vznik nároku na plný invalidní důchod 

(Visa pensija) rovněž závisí na věku poživatele: 
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▪ ve věku do 24 let: 1 rok, 

▪ ve věku od 24 do 38 let: požadovaná doba se s každým rokem zvyšuje o 4 měsíce, 

▪ ve věku od 38 let: požadovaná doba se s každým rokem zvyšuje o 1 rok, nemůže 

však být delší než doba povinného pojištění, která je stanovena pro starobní 

důchod (Senatvės pensija). 

 

Jsou zohledněna následující nepříspěvková období: období, v jejichž průběhu byly 

vypláceny dávky v nemoci, dávky v mateřství, dávky na profesní rehabilitaci, dávky 

při ztrátě pracovní schopnosti a dávky v nezaměstnanosti. Určité kategorie osob jsou 

kromě toho pojištěny ze strany státu. Při výpočtu nároku na důchod jsou zohledněna 

tato období: 

▪ doba, po kterou se dotyčná osoba stará o dítě mladší 3 let, 

▪ doba, po kterou se dotyčná osoba stará o osobu plně invalidní, 

▪ doba, po kterou dotyčná osoba vykonává vojenskou službu, 

▪ doba, po kterou manžel/ka diplomata pobývá v zahraničí, 

▪ doba, po kterou jsou duchovní a další představitelé tradičních a jiných státem 

uznaných náboženských společností v aktivní službě; 

▪ doba, po kterou jeptišky/mniši pracují v klášteře. 

Co je kryto? 

Výše dávky v invaliditě 

Hlavními činiteli určujícími výši dávky jsou: 

▪  doba sociálního pojištění při výkonu výdělečné činnosti v rámci pracovní smlouvy, 

▪ doba mezi vznikem invalidity a dosažením důchodového věku, 

▪ výše příjmu, na jehož základě bylo odváděno pojistné na důchodové pojištění. 

 

Důchod z titulu ztráty pracovní schopnosti (Netekto darbingumo pensija) se skládá ze 

dvou částí: ze základního důchodu a z doplňkového důchodu. 

Základní důchod 

Jeho výše vychází z výše základního důchodu ze sociálního pojištění. Pro invalidní 

osoby, které splnily podmínku povinných pojistných období, platí tyto sazby: 

▪ 75 až 100 % ztráty pracovní schopnosti: 150 % základního důchodu ze sociálního 

pojištění, 

▪ 60 až 100 % ztráty pracovní schopnosti: 110 % základního důchodu, 

▪ 45 až 55 % ztráty pracovní schopnosti: 55 % základního důchodu. 

Doplňkový důchod 

Doplňkový důchod je vyplácen výhradně osobám, které prokážou, že splnily 

požadavek na minimální období státního sociálního pojištění při výkonu výdělečné 

činnosti v rámci pracovní smlouvy. Toto období se započítává až k datu vzniku 

invalidity a připočte se k počtu let, které zbývají do okamžiku, než pojištěnec dosáhne 

důchodového věku. V případě, že dotyčná osoba neprokáže splnění požadovaných 

období povinného státního sociálního důchodového pojištění, která jsou předpokladem 

pro získání důchodu z titulu ztráty pracovní schopnosti, počet zbývajících let se 
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proporcionálně snižuje. Poté, co dojde k výpočtu daného pojistného období, použije se 

stejný vzorec jako při výpočtu starobního důchodu (Senatvės pensija). 

 

S ohledem na zvláštní potřeby invalidních osob jim může být poskytnuta doplňková 

náhrada za výdaje na péči a asistenci. 

Návrat do aktivního života 

Existují různé zdravotní, profesní a sociální nástroje, které mají usnadnit integraci 

osobám s postižením. Příkladem je profesní rehabilitace, jež zahrnuje zvýšení 

schopnosti výkonu pracovní činnosti dotyčné osoby, jejích odborných způsobilostí a 

schopnosti vstoupit na trh práce, přičemž se využívá celé škály výchovných, 

sociálních, psychologických nebo rehabilitačních a jiných prostředků. 

Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? 

Stupeň zdravotního postižení nebo pracovní schopnosti určuje Úřad pro posouzení 

míry invalidity a schopnosti výkonu práce při ministerstvu sociálního zabezpečení a 

práce (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos). Příslušný důchod vyplácí místní pobočka Rady Státního fondu sociálního 

pojištění řízeného ministerstvem práce a sociálního zabezpečení (Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra).  
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Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky 

Kdy máte nárok na starobní dávky? 

Systém sociálního pojištění v případě invalidity je povinný pro zaměstnance a osoby 

samostatně výdělečně činné v případě, že vykazují své příjmy jako pracovní příjem. Je 

financován prostřednictvím pojistného, vztahuje se na výdělečně činnou část 

obyvatelstva (zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné) a jsou z něho 

vypláceny důchody složené ze základní části (paušální sazba) a z doplňkové části 

(související s příjmy).  

Podmínky pro vznik nároku 

Minimální doba pojištění pro vznik nároku je 15 let. Pro vznik nároku na plný důchod 

se jedná o 30 let. Období, v průběhu kterých poživatel pobíral dávky v nemoci, dávky 

v mateřství, dávky na profesní rehabilitaci a dávky v nezaměstnanosti, se započítávají. 

Určité kategorie osob jsou kromě toho pojištěny ze strany státu. 

 

Důchodový věk stanovený pro účely běžného důchodu je 62 let a 8 měsíců pro muže a 

60 let a 4 měsíce pro ženy. Důchodový věk se každoročně zvyšuje o 4 měsíce u žen a 

o 2 měsíce u mužů do doby, než dosáhne hranice 65 let v roce 2026. 

 

Žádost o odchod do důchodu je možné odložit až o 5 let. Důchod bude navýšen o 8 % 

částky vypočtené v okamžiku podání žádosti za každý celý rok výdělečné činnosti, 

která byla vykonávána po dosažení zákonného důchodového věku. Toto procento 

může být změněno rozhodnutím ze strany Rady Státního fondu sociálního pojištění 

řízeného ministerstvem práce a sociálního zabezpeční (Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra). 

Co je kryto? 

Starobní důchod se skládá ze dvou částí: ze základního důchodu a z doplňkového 

důchodu. Základní starobní důchod se rovná 110% základního důchodu a je stejný pro 

všechny pojištěnce, kteří prokážou požadovaná období, po která bylo odváděno 

pojistné na státní sociální pojištění na starobní důchod (osobám, které požadovanou 

dobu neprokážou, je základní důchod poměrně snížen). Doplňkový starobní důchod se 

vypočítává pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, které byly na 

doplňkový důchod pojištěny. Výše plného starobního důchodu se vypočítává pomocí 

zvláštního vzorce, který zohledňuje výši příspěvků a příjmy žadatele. Pro osobu 

zapojenou do fondového důchodového systému (druhý pilíř) je doplňkový starobní 

důchod ze sociálního pojištění snížen v závislosti na míře důchodového spoření a 

sazbách doplňkového důchodu z pojistného na starobní důchod ze sociálního pojištění. 

 

Základní důchod může být z rozhodnutí vlády navýšen. Doplňkový důchod je 

přizpůsoben výši pojištěného příjmu pro daný rok. 
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Jak získat přístup ke starobním dávkám? 

Je třeba zaslat žádost na místní pobočku Rady Státního fondu sociálního pojištění 

řízeného ministerstvem práce a sociálního zabezpečení (Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra). 
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Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé 

Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? 

Systém pojištění na pozůstalostní důchod (Našlių pensija) zahrnuje dávky pro 

pozůstalé po zaměstnanci či osobě samostatně výdělečně činné, které jsou navázané 

na nárok zesnulé osoby na důchod.  

 

V případě důchodů splatných před 1. lednem 2007 a po tomto datu se uplatňují 

odlišná pravidla. Tento popis pojednává především o pravidlech pro důchody splatné 

po 1. lednu 2007. Podrobnosti ohledně starších systémů vám poskytne Rada Státního 

fondu sociálního pojištění řízeného ministerstvem práce a sociálního zabezpečení.  

 

Příjemci dávek pro pozůstalé mohou být: 

▪ vdova nebo vdovec, 

▪ děti včetně dětí osvojených a nevlastních v případě, že již nepobírají pozůstalostní 

důchod po jejich vlastním rodiči. 

Podmínky 

V okamžiku úmrtí musí mít pojištěné osoby nárok na důchod z titulu ztráty pracovní 

schopnosti nebo na starobní důchod ze státního sociálního zabezpečení a musely se 

v rámci státního sociálního pojištění po určitou minimální dobu účastnit na 

důchodovém pojištění nebo musely disponovat podobnou dobou nezbytnou pro vznik 

nároku na obdobný důchod, nabytou na základě výkonu výdělečné činnosti 

v podnicích, závodech, agenturách nebo organizacích na území Litvy nebo jiného 

z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (vyjma 

politických vězňů a rehabilitovaných deportovaných osob, jejichž roky nezákonného 

uvěznění nebo deportace byly automaticky připočítány do jejich složky sociálního 

pojištění). 

 

Podmínky týkající se pozůstalého manžela/manželky jsou následující: 

▪ vdova nebo vdovec dosáhl/a důchodového věku, bez ohledu na věk v okamžiku 

úmrtí manžela/ manželky, 

▪ vdova nebo vdovec je v plné nebo částečné pracovní neschopnosti, úředně uznané, 

a splňuje jednu z následujících podmínek:  

▪ jeho/její pracovní neschopnost byla úředně uznána před úmrtím 

manžela/manželky nebo k ní došlo do 5 let po jeho úmrtí, 

▪ jeho/její pracovní neschopnost byla úředně uznána v době, kdy 

pečoval/a o děti zesnulé osoby, 

▪ vdova nebo vdovec, kteří neměli se zesnulým manželem/manželkou děti, mají 

nárok na pozůstalostní důchod pouze v případě, že ode dne zaregistrování data 

sňatku podle stanoveného postupu do okamžiku smrti manžela/manželky uplynul 

minimálně 1 rok. 

 

V případě opětovného sňatku vdova nebo vdovec na pozůstalostní důchod ztrácí 

nárok. 

 

U dětí se pro výplatu dávek pro pozůstalé uplatňují tyto limity ohledně věku: 
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▪ až do věku 18 let, 

▪ až do obdržení diplomu nebo do dosažení věku 24 let pro studenty denního studia 

v určitých typech škol, 

▪ u osob, jejichž invalidita byla uznána dříve, než dosáhly věku 18 let, se 

neuplatňuje žádný věkový limit. 

Pohřebné 

Pohřebné (Laidojimo pašalpa) je univerzální příspěvek (nepříspěvkový), který je 

vyplacen v případě úmrtí osoby s trvalým pobytem, státního příslušníka třetí země 

s povolením k pobytu v Litvě za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a 

osob, které mají v Litvě postavení uprchlíka, nebo dítěte, které se narodí mrtvé 

(minimálně po 22. týdnu těhotenství). 

 

Další informace jsou uvedeny rovněž v kapitole o dávkách při pracovních úrazech a 

nemocech z povolání. 

Co je kryto? 

Pozůstalostní důchod (Našlaičio pensija) je dávkou paušální, která se rovná základní 

částce pozůstalostního důchodu schválené vládou Litevské republiky [v současné době 

70 LTL (20 EUR)]. 

 

Sirotčí důchod (Našlaičio pensija) se vypočítává na základě invalidního důchodu 

(Netekto darbingumo pensija) nebo na základě starobního důchodu (Našlaičio 

pensija). Rovná se 50 % částky důchodu z titulu ztráty pracovní schopnosti 

vypláceného ze státního sociálního pojištění, na který by měla zesnulá osoba nárok, 

kdyby její pracovní schopnost byla snížena o 60–70 % v případě, že zemřela před 

dosažením důchodového věku, nebo částce starobního důchodu ze státního sociálního 

pojištění, na které by měla zesnulá osoba nárok v případě, že by dosáhla důchodového 

věku. 

  

Pokud mají na důchod nárok dvě nebo více dětí (včetně adoptovaných), důchod je 

mezi ně rozdělen na stejné části, které však dohromady nesmí přesáhnout 100 % 

důchodu zesnulé osoby. V případě ztráty obou rodičů je sirotčí důchod přiznán za 

každého zesnulého rodiče. 

 

Sirotčí důchody sociální pomoci jsou vypláceny ve výši 0,5násobku základního 

důchodu na každé dítě těm dětem, které nemají nárok na vyšší nebo stejně vysoké 

důchody v rámci sociálního (nebo jiného) pojištění. Pokud mají nárok na takový 

důchod čtyři nebo více dětí (včetně adoptovaných) zesnulé osoby, je všem dětem této 

zesnulé osoby (včetně adoptovaných) vyplácen rovným dílem sirotčí důchod sociální 

pomoci ve výši 1,5násobku základního důchodu. 

Pohřebné 

Pohřebné (Laidojimo pašalpa) se rovná 8násobku základní sociální dávky (Bazinė 

socialinė išmoka) stanovené vládou. Výše základní sociální dávky je 130 LTL (38 EUR) 

a výše pohřebného činila 1 040 LTL (301 EUR). 
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Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? 

Je třeba zaslat žádost na místní pobočku Rady Státního fondu sociálního pojištění 

řízeného ministerstvem práce a sociálního zabezpečení (Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra). 
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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? 

Daná oblast sociálního pojištění je financována v prvé řadě z pojistného odváděného 

zaměstnavateli. Jsou z ní poskytovány dávky odvíjející se od výše příjmů pro všechny 

zaměstnané osoby. Jejich poživateli jsou zaměstnanci a osoby, které jsou za ně 

považované. K účasti na základním systému pojištění se není možné přihlásit 

dobrovolně. Samostatně výdělečně činné osoby se u soukromých pojišťoven mohou 

dobrovolně pojistit pro případ pracovního úrazu. 

 

Pojištění se vztahuje na tato rizika: 

▪ pracovní úrazy: úraz, ke kterému dojde v profesním prostředí a v jehož důsledku 

dojde k úplné nebo částečné ztrátě pracovní schopnosti zaměstnance nebo 

dokonce k jeho úmrtí. Není vyžadována žádná minimální doba pojištění, 

▪ úrazy, ke kterým dojde na cestě mezi domovem a zaměstnáním, 

▪ nemoci z povolání: dne 30. listopadu 1994 vláda vypracovala seznam nemocí 

z povolání. Není vyžadováno žádné rozhodné období. 

 

Dávky v rámci tohoto systému zahrnují: 

▪ dávky (věcné nebo peněžní) v případě dočasné pracovní neschopnosti, 

▪ dávky v případě trvalé pracovní neschopnosti, 

▪ dávky v případě úmrtí. 

Komu vzniká nárok na dávky v případě úmrtí? 

Vdovy a vdovci si mohou tuto dávku nárokovat tehdy, pokud byly na zesnulé osobě 

v okamžiku jejího úmrtí závislé a: 

▪ nepracují a starají se o děti (včetně dětí adoptovaných), o vnuky, bratry nebo 

sestry zesnulé osoby mladší 8 let, 

▪ dosáhli důchodového věku nebo 

▪ jsou zdravotně postiženi (na dávku mají nárok pouze po dobu trvání jejich 

postižení). 

 

Každý příjemce obdrží dávku rovnající se pravidelné dávce při ztrátě pracovní 

schopnosti, kterou by zesnulý pobíral, dělené počtem příjemců plus jeden. To 

znamená, že pokud existují čtyři oprávněné osoby, každá z nich dostane jednu pětinu 

invalidního důchodu pozůstalého. Tato částka je vyplácena navíc k dalším dávkám. 

 

Sirotci si mohou dávku nárokovat tehdy, pokud byli zesnulou osobou v okamžiku 

jejího úmrtí vyživováni a pokud splňují následující podmínky týkající se věku: 

▪ jsou mladší 18 let nebo 

▪ studují v denním studiu a jsou mladší 24 let. 

 

Sirotci mají nárok na dávky pouze po jednom rodiči, přičemž si mohou zvolit, po 

kterém z nich je budou pobírat. 
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Zdravotně postižené osoby mají nárok na důchod pouze po dobu své invalidity. 

 

Příbuzní a další vyživovaní členové rodiny (zejména rodiče, adoptivní rodiče a 

sourozenci) si mohou dávku nárokovat tehdy, pokud je zesnulá osoba v okamžiku 

úmrtí vyživovala a pokud: 

▪ nepracují a starají se o děti (včetně dětí adoptovaných), o vnuky, bratry nebo 

sestry zesnulé osoby mladší 8 let, 

▪ dosáhli důchodového věku nebo 

▪ jsou zdravotně postiženi (na dávku mají nárok pouze po dobu trvání jejich 

postižení). 

Co je kryto? 

Dávky v případě dočasné pracovní neschopnosti 

Věcné dávky 

Věcné dávky spočívají v(e): 

▪ svobodné volbě lékaře nebo nemocnice, 

▪ proplacení všech nákladů ze strany příslušného orgánu. 

 

Doba pobírání věcných dávek není časově omezena. 

 

Peněžité dávky 

V případě dočasné pracovní neschopnosti se na vyplácení peněžitých dávek nevztahuje 

karenční doba. Tyto dávky jsou vypláceny až do vyléčení nebo do okamžiku, kdy je 

zjištěna invalidita. Jejich výše se rovná 100 % průměrného měsíčního kompenzačního 

platu, to znamená průměrného platu založeného na výdělku osoby v třech po sobě 

jdoucích měsících před měsícem, před kterým došlo k dočasné pracovní neschopnosti. 

 

Kompenzační paušální dávka při ztrátě pracovní schopnosti je vyplácena ve výši: 

▪ 10 % měsíčního kompenzačního platu v průběhu posledních 24 měsíců, je-li míra 

pracovní neschopnosti nižší než 20 %. Tato částka je třikrát vyšší v případě trvalé 

pracovní neschopnosti, 

▪ 20 % měsíčního kompenzačního platu v průběhu posledních 24 měsíců, je-li míra 

pracovní neschopnosti mezi 20 % a 30 %. Tato částka je třikrát vyšší v případě 

trvalé pracovní neschopnosti. 

Dávky v případě trvalé pracovní neschopnosti 

Minimální míra pracovní neschopnosti, při níž vzniká nárok na dávku, je 30 %. Míru 

pracovní neschopnosti stanoví Úřad pro posouzení míry invalidity a schopnosti výkonu 

práce (Neigalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba). Tato míra může být kdykoli 

přezkoumána, zákon však nestanoví žádné pravidelné intervaly. Pravidelná dávka při 

ztrátě pracovní schopnosti je vyplácena měsíčně. Vypočítává se za použití zvláštního 

vzorce. 

Dávky v případě úmrtí 

Maximální částka dávky pro všechny příjemce se mění v závislosti od jejich počtu. 

Všichni příjemci obdrží tutéž částku. Každý příjemce obdrží dávku rovnající se 

pravidelné dávce při ztrátě pracovní schopnosti, kterou zesnulý pobíral nebo by 
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pobíral, dělené počtem příjemců plus jeden (jsou-li například čtyři příjemci, každý 

z nich dostane jednu pětinu důchodu). 

 

Paušální částka se rovná 100násobku pojištěného příjmu pro daný rok, který je platný 

v měsíci, kdy je dávka vyplácena. 

 

Částka je rozdělena na stejné části pro každého z následujících členů rodiny 

zesnulého: 

▪ manžel či manželka, 

▪ děti mladší 18 let (24 let, studují-li v denním studiu), 

▪ děti zesnulé/ho narozené po její/jeho smrti, 

▪ rodiče v případě, že nepracují a že je zesnulá osoba v okamžiku svého úmrtí 

vyživovala. 

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

Rada Státního fondu sociálního pojištění řízeného ministerstvem práce a sociálního 

zabezpečení (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos, SoDra) a její místní pobočky zodpovídají za pojistné systémy, které 

zahrnují systémy pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání. Žádost by měla být 

podána těmto orgánům. 
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Kapitola IX: Rodinné dávky 

Kdy máte nárok na rodinné dávky? 

Jedná se o univerzální systém, který je financován z daní a ze kterého jsou 

poskytovány paušální dávky všem osobám s trvalým pobytem, cizincům pobývajícím 

v Litvě, kteří jsou určeni jako opatrovníci dítěte s litevským občanstvím a státním 

příslušníkům třetích zemí s povolením k pobytu v Litvě za účelem zaměstnání 

vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Minimálně jeden z rodičů dítěte musí patřit do výše 

uvedených kategorií. 

Dítě by mělo trvale žít se svým rodičem nebo mít povolení k dočasnému pobytu 

v Litvě. Mělo by žít v jedné ze zemí Evropské unie nebo na Islandu, v Lichtenštejnsku, 

Norsku nebo Švýcarsku.  

Děti s cizí státní příslušností musí pobývat v Litvě a buď mít opatrovníka (nebo 

pěstouna) v Litvě, nebo mu musí opatrovnickou (nebo pěstounskou) péči poskytovat 

příslušná litevská instituce. 

Co je kryto? 

Výše dávek souvisí se základní sociální dávkou (bazinė socialinė išmoka), původně 

nazývanou životní minimum. Výši základní sociální dávky stanoví vláda a v současné 

době činí 130 LTL (38 EUR) měsíčně. 

Přídavky na děti 

Výše přídavků na děti činí: 

▪ 0,75násobek základní sociální dávky za každé dítě ve věku do 2 let vychovávané 

v rodině nebo umístěné do rodiny, pokud je měsíční příjem na člena domácnosti 

nižší než 1,5násobek výše státem podporovaného příjmu [525 LTL (152 EUR)], 

▪ 0,40násobek základní sociální dávky za každé dítě ve věku od 2 do 7 let (nebo ve 

věku od 2 do 18 let v rodinách, které vychovávají a/nebo mají v pěstounské péči tři 

nebo více dětí) vychovávané v rodině nebo umístěné do pěstounské rodiny, pokud 

měsíční příjem na rodinného příslušníka je nižší než 1,5násobek výše státem 

podporovaného příjmu [525 LTL (152 EUR)]. 

Příspěvek na dítě 

Příspěvek na dítě (Vienkartinė išmoka vaikui) se vyplácí jednomu z rodičů (nebo 

poručníkovi) nebo rodiči-samoživiteli (nebo poručníkovi-samoživiteli) na každé 

narozené či adoptované dítě, který dítě vychovává. Příspěvek na každé dítě se rovná 

11 základní sociální dávky (Bazinė socialinė išmoka). 

Příspěvek pro rodiče-samoživitele 

Výše výživného u dětí, které navštěvují předškolní zařízení, může být sníženo o 50 %.  
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Dávka pro děti vojáků 

Dávka pro děti vojáků (Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui) se vyplácí 

každému dítěti po dobu, po kterou jeho otec vykonává povinnou vojenskou službu. 

Výše dávky se rovná 1,5násobku základní sociální dávky. 

Opatrovnická dávka 

Opatrovnická dávka [Globos (rūpybos) išmoka] se vyplácí opatrovníkovi dítěte (osobě, 

rodině, pěstounské vesničce, nevládní, státní nebo obecní organizaci zabývající se péčí 

o dítě), kterému bylo na základě soudního řízení dítě svěřeno do péče. 

V případě dětí v opatrovnické péči v pěstounské rodině nebo v nevládní, státní nebo 

obecní organizaci zabývající se péčí o dítě činí měsíční výše opatrovnické dávky 

4násobek základní sociální dávky na každého sirotka nebo dítě umístěné v pěstounské 

péči až do jeho 18. narozenin. 

V případě dětí v opatrovnické péči v pěstounské vesničce, činí měsíční výše 

opatrovnické dávky [Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas] 4násobek základní 

sociální dávky zajišťující aktivity v pěstounské vesničce na každého sirotka nebo dítě 

umístěné v pěstounské péči až do jeho 18. narozenin. 

V případě, že má dítě nárok na sirotčí důchod a/nebo na výživné, výše dávky se rovná 

4násobku rozdílu mezi základní sociální dávkou a těmito dávkami. V případě, že v 

okamžiku ukončení opatrovnictví dítě ještě pokračuje ve svém vzdělávání v souladu s 

určenými programy nebo je sirotek, je dávka vyplácena po dobu trvání studií, avšak 

maximálně do dosažení věku 24 let. Dávka nebude vyplacena osobám, které se 

zapsaly do školy ze stejné skupiny škol více než dvakrát. 

Příspěvek na bydlení (Vienkartinė išmoka įsikurti) 

Osoby umístěné do poručnické péče obdrží v okamžiku ukončení poručnictví příspěvek 

ve výši 75násobku základní sociální dávky. 

 

Podrobnosti o příspěvku v těhotenství a (peněžitých) dávkách v mateřství/otcovských 

dávkách viz  kapitola o dávkách v mateřství a otcovských dávkách. 

Jak získat přístup k rodinným dávkám? 

Za většinu rodinných dávek zodpovídají městské odbory sociální pomoci, a s žádostmi 

je proto třeba se obracet přímo na tyto úřady.  
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Kapitola X: Nezaměstnanost 

Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti? 

Pojištění pro případ nezaměstnanosti (Nedarbo draudimo išmoka) je součástí systému 

sociálního pojištění a pro zaměstnance je povinné. Dávky z něho vyplácené jsou 

závislé na výši příjmů. 

 

Osobami způsobilými k vyplácení dávek v nezaměstnanosti jsou: 

▪ všechny zaměstnané osoby včetně osob, které vykonávají volenou funkci ve 

volitelných orgánech, úředníci, vnitrostátní politici, vojáci, pracovníci Státní 

zpravodajské služby nebo Odboru národní obrany, 

▪ zaměstnanci armády, kteří vykonali svoji povinnou základní vojenskou službu nebo 

jinou službu v souvislosti s národní obranou, nebo v případě, že byli z těchto 

služeb uvolněni po odsloužení alespoň poloviny ze stanoveného období, 

▪ nezaměstnané osoby, které nastoupily na rodičovskou dovolenou, aby mohly 

pečovat o dítě ve věku od 1 do 3 let. 

Podmínky pro vznik nároku 

Pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti, je třeba splnit tyto podmínky:  

▪ být nezaměstnaným,  

▪ být v produktivním věku,  

▪ nenavštěvovat denní kurzy ve vzdělávacích institucích,  

▪ prokázat minimální dobu pojištění,  

▪ být zaregistrován na úřadu práce,  

▪ aktivně hledat práci a být připraven přijmout nabízenou pracovní nabídku nebo se 

aktivně účastnit na opatřeních v souvislosti s aktivní politikou trhu práce,  

▪ nepobírat dávky v nemoci a/nebo dávky v mateřství (otcovské dávky) ani dávky ze 

sociálního pojištění.  

 

Minimální období pojištění činí 18 měsíců v průběhu 3 let předcházejících zapsání na 

úřadu práce. Existují výjimky pro určité kategorie nezaměstnaných osob, které sice 

odváděly pojistné na sociální pojištění, ale nikoli dostatečně dlouho (z důvodu 

ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a ne z vlastního pochybení 

atd.). Existují rovněž výjimky pro nezaměstnané osoby, které pojistné neodváděly.  

 

Karenční doba činí 7 kalendářních dnů nebo dobu trvání výpovědní lhůty. V případě, že 

nezaměstnanost vznikla z pochybení zaměstnance, činí karenční doba  3 měsíce.  

 

Dávka v nezaměstnanosti není vyplácena, jestliže dotyčná osoba:  

▪ odmítla nabízené zaměstnání, které odpovídalo jejím profesním dovednostem a 

jejímu zdravotnímu stavu a jejíž pracoviště se nacházelo v rozumné vzdálenosti od 

místa jejího bydliště,  

▪ se bez zjevného důvodu odmítla podílet na opatřeních v souvislosti s aktivní 

politikou trhu práce, která jsou součástí individualizovaného plánu určeného pro 

každou nezaměstnanou osobu, 
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▪ se bez zjevného důvodu ve stanovenou dobu nedostavila na úřad práce za účelem 

podniknutí náležitých kroků v souvislosti s nabízeným zaměstnáním anebo účasti 

na různých opatřeních v souvislosti s aktivní politikou trhu práce,  

▪ se odmítla podrobit zdravotním testům s cílem posouzení pracovní způsobilosti.  

 

Nezaměstnaná osoba, která prokáže vážné zákonem stanovené důvody (například 

přírodní katastrofa, úraz, smrt rodiče, dítěte nebo manžela atd.) nebude nijak 

postižena. 

Co je kryto? 

Dávky v nezaměstnanosti sestávají z fixní složky a z pohyblivé složky. Fixní složka se 

rovná státnímu podporovanému příjmu (Valstybės remiamos pajamos), jehož výše činí 

350 LTL (101 EUR). Pohyblivá složka je naproti tomu závislá na předchozím 

pojištěném příjmu nezaměstnané osoby. Maximální výše dávky v nezaměstnanosti 

nesmí překročit 650 LTL (188 EUR) (do 31. prosince 2012).  

 

Celková částka dávky je vyplácena po dobu prvních 3 měsíců nezaměstnanosti. 

Během následujících měsíců je její pohyblivá částka snížena o 50 % až do konce doby, 

po kterou je dávka vyplácena.  

 

Dávka v nezaměstnanosti může být vyplácena zároveň s příspěvkem na vzdělávání, 

který pobírá nezaměstnaná osoba, která si doplňuje kvalifikaci.  

 

Dávka v nezaměstnanosti nemůže být nižší než je státem podporovaný příjem, ale 

nemůže přesáhnout 70 % pojištěného příjmu pro daný rok (einamųjų metų 

draudžiamosios pajamos) stanoveného vládou.  

 

Doba vyplácení dávek v nezaměstnanosti (Nedarbo draudimo išmoka) závisí na počtu 

odpracovaných let:  

▪ méně než 25 odpracovaných let: 6 měsíců,  

▪ od 25 do 30 odpracovaných let: 7 měsíců,  

▪ od 30 do 35 odpracovaných let: 8 měsíců,  

▪ více než 35 odpracovaných let: 9 měsíců.  

 

Vyplácení dávek v nezaměstnanosti končí v okamžiku, kdy její poživatel najde placené 

zaměstnání nebo začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. 

Dávky pro nezaměstnané osoby vyššího věku a předčasný odchod do důchodu 

U osob, kterým do dosažení důchodového věku chybí méně než 5 let, je doba 

vyplácení dávek v nezaměstnanosti prodloužena o 2 měsíce. 

 

V souladu se zákonem o předčasném vyplácení starobních důchodů ze státního 

sociálního pojištění (Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio 

mokėjimo įstatymas) mohou nezaměstnané osoby, které byly pojištěny po dobu 30 let 

a kterým v období do 5 let vzniká nárok na plný starobní důchod, zažádat o odchod do 

předčasného starobního důchodu. 
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Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti? 

Žádosti by měly být zaslány do místní pobočky Litevského úřadu pro trh práce 

(Lietuvos darbo birža).  
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Kapitola XI: Minimální zdroje 

Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje? 

Existují dva hlavní nepříspěvkové systémy pro zaručené minimální prostředky: 

peněžitá sociální pomoc a důchod sociální pomoci. Navíc existuje i několik dalších 

dávek vázaných na životní minimum.  

 

Peněžitá sociální pomoc je podmíněna zjištěním majetkových poměrů; dávky jsou 

přiznávány až po posouzení příjmů a hodnoty veškerého majetku. U důchodu sociální 

pomoci se zjišťuje pouze výše vyplácené penze. 

Peněžitá sociální pomoc  

Peněžitá sociální pomoc (Piniginė socialinė parama) je poskytována rodinám 

s bydlištěm v Litvě a samostatně žijícím osobám s bydlištěm v Litvě, které nemají 

dostatečné prostředky na zajištění živobytí. Žadatelé o peněžitou sociální pomoc jsou 

v první řadě povinni zajistit si příjem v nejvyšší možné míře sami. Peněžitá sociální 

pomoc zahrnuje sociální dávku (Socialinė pašalpa) i úhradu nákladů, vytápění a teplou 

a pitnou  vodu (Būsto šildymo išlaidų, karšto ir geriamojo vandens išlaidų 

kompensacijos). 

 

Tyto dávky lze vyplácet v případě, že samostatně žijící osoba s bydlištěm v Litvě nebo 

alespoň jeden z manželů nebo členů společné domácnosti pracují nebo pokud 

nepracují z důvodu, že: 

▪ jsou studenty denního studia (do dosažení 24 let věku), 

▪ jsou důchodci nebo osobami, které překročily věk odchodu do důchodu, nebo jsou 

zdravotně postiženými osobami, 

▪ pečují o zdravotně postiženého nebo nemocného rodinného příslušníka, 

▪ jsou evidováni u místní pobočky Litevského úřadu pro trh práce (Lietuvos darbo 

birža) nebo u úřadu práce jiného členského státu EU jako nezaměstnaní a pobírají 

dávku v nezaměstnanosti (Nedarbo darudimo išmoka), 

▪ pečují o dítě mladší 3 let nebo mladší 8 let, pokud rodina vychovává dítě, které na 

základě doporučení od lékaře nenavštěvuje vzdělávací instituci nebo nemá 

možnost navštěvovat zařízení pro děti předškolního věku. 

Důchod sociální pomoci 

Důchod sociální pomoci (Šalpos pensija) je zaměřený na zajištění minimální životní 

úrovně pro osoby s bydlištěm v Litvě, které jsou ze sociálního hlediska obzvláště 

ohroženy, tj. zdravotně postižené osoby, osoby, které dosáhly důchodového věku, 

zdravotně postižené matky nebo matky v důchodu s více dětmi a zdravotně postižené 

osoby či osoby v důchodu pečující o zdravotně postižené příbuzné. Důchody sociální 

pomoci jsou vypláceny osobám, které nemají nárok na dávky z rozpočtu Rady státního 

fondu sociálního pojištění řízeného ministerstvem práce a sociálního zabezpečení 

(Valstybinis socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, SoDra) nebo pro které jsou tyto dávky velmi nízké.  
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Ostatní dávky 

Sociální důchody již od roku 1995 nejsou přiznávány, ale jsou ještě vypláceny 

osobám, které na ně měly nárok před 1. lednem 1995. V roce 2004 byl pořízen jejich 

soupis a po schválení nového základního důchodu ze sociálního pojištění byly zvýšeny. 

Dříve, než došlo v roce 2004 k úpravě, byly tyto důchody vypláceny v souladu se 

sazbou platnou v prosinci 1994. 

 

Příspěvek na dopravu pro zdravotně postižené osoby, které mají problémy 

s pohyblivostí 

Osoby se sníženou pohyblivostí mají nárok na: 

▪ poskytnutí dávky na pokrytí nákladů spojených s dopravou, ve výši 0,25násobku 

základní sociální dávky za měsíc, 

▪ příspěvek na nákup a technické úpravy zvláštního vozidla každých 6 let, a to ve 

výši maximálně 32násobku základní sociální dávky. 

Co je kryto? 

Peněžitá sociální pomoc  

Sociální dávky  

Měsíční výše dávky činí 100 % rozdílu mezi skutečným příjmem rodiny nebo 

samostatně žijící osoby s bydlištěm v Litvě a státním podporovaným příjmem 

(Valstybės remiamos pajamos) ve výši 350 LTL (101 EUR) na osobu na měsíc pro 

prvního rodinného příslušníka, včetně případů, kdy jsou sociální dávky přiznány pouze 

dítěti (dětem), 80% pro druhého příslušníka a 70% pro třetího a každého dalšího 

rodinného příslušníka. 

 

Sociální dávka se přiznává na období 3 měsíců, počínaje prvním dnem měsíce, v němž 

je podána žádost, pokud v době jejího podání má samostatně žijící osoba s bydlištěm 

v Litvě nebo její rodinní příslušníci na dávku nárok. 

 

Pokud se okolnosti nezmění, lze sociální dávku obnovit (s neomezeným počtem 

obnovení). 

 

Úhrada nákladů na vytápění, teplou a pitnou vodu  

Rodina by neměla platit více než 20 % rodinného příjmu nad státem podporovaný 

příjem [tj. 350 LTL (101 EUR)] na rodinného příslušníka za náklady na vytápění 

ubytování standardních rozměrů, 5% rodinného příjmu za teplou vodu a 2% rodinného 

příjmu za pitnou vodu. 

 

Tato náhrada se přiznává vždy na období 3 měsíců ode dne vzniku nároku. 

 

Rodiny nebo samostatně žijící osoby, které mají ve vlastnictví byt v domě s více 

bytovými jednotkami a které mají nárok na náhradu výdajů na vytápění, mají právo 

na proplacení nákladů na úvěr, který si vezmou spolu s ostatními majiteli za účelem 

renovace (modernizace) budovy. 

Důchod sociální pomoci 

Výše důchodu závisí na výši základního důchodu ze sociálního pojištění, který je 

stanoven vládou a jehož koeficient se pro různé skupiny příjemců může pohybovat 
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mezi 0,75 a 2,0 [od 270 LTL (78 EUR) do 720 LTL (209 EUR)]. Při určování výše 

podpory jsou zohledňovány tyto faktory: počet narozených a vychovávaných dětí 

v případě matek (pět nebo méně), čas strávený péčí o zdravotně postižené osoby 

(nejvýše 15 let) a věk zdravotně postižené osoby k datu, kdy bylo potvrzeno její 

zdravotní postižení a její míra postižení. 

 

Důchody sociální pomoci se vyplácejí ode dne vzniku nároku. Nicméně, mohou být 

vyplaceny zpětně až 12 měsíců před odesláním všech dokumentů vztahujících se k 

poskytnutí důchodu sociální pomoci příslušnému úřadu. Jsou vypláceny po dobu trvání 

invalidity, pracovní neschopnosti či částečné pracovní neschopnosti a, po dosažení 

důchodového věku, až do smrti příslušné osoby. 

Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje? 

Peněžitou sociální pomoc a důchod sociální pomoci vyplácejí obce, kterým jsou též 

podávány žádosti. 

Peněžitá sociální pomoc 

Žadatel musí vyplnit formulář žádosti o peněžitou sociální pomoc a připojit 

požadované dokumenty dokládající veškeré příjmy a majetek rodiny.  

 

Rozhodnutí o přiznání sociální dávky (Socialinė pašalpa) a/nebo výpočtu a poskytnutí 

náhrady musí být přijato nejpozději jeden měsíc od data přijetí žádosti a všech 

potřebných dokumentů v souladu s postupem stanoveným místním správním 

orgánem. 

Důchod sociální pomoci 

Žádost a žadatelem předložené dokumenty jsou přezkoumány. Neprovádí se žádné 

sociální šetření. Rozhodnutí o přiznání důchodu sociální pomoci musí být přijato 

nejpozději do 10 pracovních dnů od data přijetí žádosti. 
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Kapitola XII: Dlouhodobá péče 

Kdy máte nárok na dlouhodobou péči? 

Dlouhodobá péče je zákonem definována jako souhrn ošetřovatelských a sociálních 

služeb poskytovaných za účelem splnění potřeb osoby závislé na pomoci druhých. 

Dlouhodobá péče také zahrnuje paliativní péči. 

 

Sociální služby jsou poskytovány bez ohledu na věk, ale v úvahu je brána míra 

soběstačnosti a potřeba služeb. Hlavními příjemci sociálních služeb jsou senioři a 

zdravotně postižené osoby (děti a dospělí). Potřeba sociálních služeb se určuje na 

základě kombinace zásad spolupráce, účasti, složitosti, dostupnosti, sociální 

spravedlnosti, relevantnosti, účinnosti a komplexnosti. Stanovuje se na individuálním 

základě podle závislosti dané osoby a šance na zlepšení nebo vykompenzování 

soběstačnosti díky sociálním službám, které odpovídají zájmům a potřebám dané 

osoby. 

 

Dlouhodobá lékařská péče s pečovatelskými službami řazenými k individuální 

zdravotní péči se poskytuje bez ohledu na věk, bere se však v úvahu zdravotní stav, 

vývoj nemoci a případné komplikace. 

 

Zdravotně postiženým osobám může být s ohledem na jejich zvláštní potřeby 

poskytnuta nepřetržitá asistenční služba nebo nepřetržitá ošetřovatelská péče. 

Zvláštní potřeby zdravotně postižených osob se určují prostřednictvím schváleného 

seznamu podmínek zdravotní péče. V tomto ohledu jsou poskytovány dvě peněžité 

dávky: 

▪ zvláštní náhrada výdajů na pečovatelské služby se vyplácí zdravotně postiženým 

dětem s vážným stupněm postižení, zdravotně postiženým osobám s pracovní 

schopností sníženou o 75 až 100 % a osobám v důchodovém věku, pokud je 

stanovena potřeba stálé péče, 

▪ zvláštní náhrada za asistenční péči je vyplácena zdravotně postiženým dětem 

s vážným a mírným stupněm postižení bez ohledu na to, zda je stanovena potřeba 

trvalé péče, zdravotně postiženým osobám s pracovní schopností sníženou 

nejméně o 60 % a osobám v důchodovém věku, pokud je stanovena potřeba stálé 

péče. 

Zatímco peněžité dávky nejsou v případě dlouhodobé péče v ústavu podmíněny 

ověřením majetkových poměrů, způsobilost k zvláštní náhradě závisí na schopnosti 

osoby platit za dlouhodobou sociální péči. Pokud osoba vydá nejméně 1/3 

stanoveného poplatku za dlouhodobou sociální péči, je část dávky vyplácena ústavu. 

Co je kryto? 

Věcné dávky 

Osoby, které vyžadují domácí péči, pravidelně navštěvují sociální pracovníci z místního 

úřadu sociální pomoci, kteří určují potřebu sociální péče. Za organizaci a poskytování 

ošetřovatelské péče v bydlišti dané osoby zodpovídají zařízení základní zdravotní péče. 
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Senioři a zdravotně postižené osoby mohou trávit 3 hodiny denně až 5 dnů v týdnu 

v zařízeních zajišťujících denní péči nebo – v závislosti na jejich konkrétní situaci – je 

jim nabídnuta dočasná krátkodobá péče v ústavech sociální péče. 

 

Ústavní péče je poskytována dětem, o které nepečují rodiče, zdravotně postiženým 

dětem a dospělým a seniorům. 

Peněžité dávky 

Zvláštní náhrada za pečovatelské služby 

Tato náhrada činí 250 % základního důchodu ze sociálního pojištění [v současnosti 

900 LTL (261 EUR)]. Avšak po přechodnou dobu, v období 2010–2011, je vypláceno 

85 % těchto částek. 

 

Zvláštní náhrada za asistenční výdaje 

Tato náhrada činí v závislosti na kategorii příjemce 50 nebo 100 % základního 

důchodu ze sociálního pojištění [v současnosti 180 LTL (52 EUR), resp. 360 LTL 

(104 EUR)]. V tomto případě je opět po přechodnou dobu, v období 2010–2011, 

vypláceno 85 % těchto částek. 

Jak získat přístup k dlouhodobé péči? 

Žádost je třeba předložit odboru sociální pomoci na místním obecním úřadu. 

 

Potřebu sociálních služeb, včetně dlouhodobé sociální péče, obvykle stanovují sociální 

pracovníci. Může ji také odsouhlasit tým odborníků složený ze sociálního pracovníka, 

jeho asistenta, poskytovatele komunitní péče a poskytovatele péče o duševní zdraví. 

 

Potřebu dlouhodobé zdravotní péče stanoví lékař nebo lékařská poradní komise. 
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Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky 

 

Podrobnější informace o podmínkách pro vznik nároku a jednotlivých dávkách 

sociálního zabezpečení v Litvě vám poskytnou veřejné instituce, které jsou pověřené 

správou systému sociální ochrany občanů. 

 

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. 

 

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

dávky zasílejte na tuto adresu: 

 

Ministerstvo práce a sociálního zabezpečení 

Socialinės Apsaugos Ir Darbo Ministerija 

A. Vivulskio st. 11 

03610 Vilnius 

http://www.socmin.lt  

 

Rada Státního fondu sociálního pojištění podléhající ministerstvu sociálního 

zabezpečení a práce 

Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdyba (SoDra) prie Socialinės Apsaugos Ir 

Darbo Ministerijos  

Konstitucijos av. 12 

09308 Vilnius 

http://www.sodra.lt  

 

Litevský úřad pro trh práce podléhající ministerstvu sociálního zabezpečení a práce 

Lietuvos Darbo Birža prie Socialinės Apsaugos Ir Darbo Ministerijos  

Gelezinio Vilko st. 3a 

03131 Vilnius 

http://www.ldb.lt  

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Sveikatos Apsaugos Ministerija 

Vilniaus st. 33 

01506 Vilnius 

http://www.sam.lt  

 

Státní fond zdravotního pojištění podléhající ministerstvu zdravotnictví 

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

Europos square 1 

LT-03505 VILNIUS  

http://www.vlk.lt  
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