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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 

Nizozemský systém sociálního zabezpečení zahrnuje tyto oblasti sociálního pojištění: 

▪ dávky v nemoci a dávky v mateřství, 

▪ pojištění pro případ pracovní neschopnosti (v Nizozemsku neexistuje zvláštní systém 

pojištění pro případy pracovních úrazů a nemocí z povolání), 

▪ starobní důchod, 

▪ dávky pozůstalým, 

▪ dávky v nezaměstnanosti, 

▪ přídavky na děti. 

Kdo je pojištěn? 

V zásadě jsou pojištěni všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. 

Osoby samostatně výdělečně činné však nejsou pojištěny pro případ nezaměstnanosti 

a nepobírají dávky v nemoci nebo dávky v invaliditě. 

Co je třeba udělat, abyste byli pojištěni v rámci systému sociálního 

zabezpečení? 

Pokud pracujete v Nizozemsku jako zaměstnanec, jste automaticky pojištěn/a v rámci 

všech výše uvedených pojištění. 

 

Existuje jen jedna výjimka: zákon o zdravotním pojištění ukládá všem osobám 

s trvalým pobytem v Nizozemsku a osobám bez trvalého pobytu, které v Nizozemsku 

odvádějí daň ze mzdy, aby uzavřely zdravotní pojištění u některé ze zdravotních 

pojišťoven. Pojištění nevzniká automaticky pouze tím, že daná osoba splňuje kritéria, 

jako je tomu u pojištění podle zákona o mimořádných léčebných výdajích. Je to 

způsobeno tím, že si každý musí vybrat pojišťovnu a uzavřít pojistnou smlouvu. 

Zdravotní pojišťovny jsou pak povinny přijmout každého, kdo o pojištění požádá.  

 

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a vaše firma sídlí v Nizozemsku nebo 

zde vykonáváte své povolání, jste automaticky pojištěni v rámci většiny státních 

pojistných systémů. Nevztahuje se však na vás systém pojištění pro případ ztráty 

zaměstnání. 

Další postupy 

Pokud jste zaměstnancem, musíte se v případě pracovní neschopnosti nebo 

nezaměstnanosti obrátit na Ústav pro systémy zaměstnaneckých výhod (UWV, 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV rovněž pomáhá s hledáním 

zaměstnání. 

 

Dalším důležitým subjektem pro vás může být Sociální pojišťovna (Sociale 

Verzekeringsbank), na kterou se budete muset obrátit, abyste obdrželi rodinné dávky 

nebo starobní důchod, pokud jste dosáhli 65 let věku.  

 

V případě vašeho úmrtí se na Sociální pojišťovnu budou muset obrátit také vaše děti 

a/nebo pozůstalý partner. 

http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/national_schemes_summaries/bel/2_01_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/national_schemes_summaries/nld/2_02_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/national_schemes_summaries/nld/2_05_en.htm#251
http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/national_schemes_summaries/nld/2_05_en.htm#252
http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/national_schemes_summaries/nld/2_06_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/national_schemes_summaries/bel/2_08_en.htm
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Jak probíhá placení příspěvků? 

Pokud jste zaměstnanec, bude příslušné příspěvky do různých systémů sociálního 

zabezpečení odvádět váš zaměstnavatel. Část příspěvku, kterou musíte hradit vy, 

bude odečtena z vaší mzdy. Váš zaměstnavatel je povinen vám nahradit tu část 

příspěvku, kterou platíte podle zákona o zdravotním pojištění a která je poměrná 

k vašemu příjmu. Pokud dostáváte peněžité dávky, může instituce, která vám je 

vyplácí, v některých případech tyto příspěvky odečíst z těchto dávek. 

 

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, obdržíte výpis o příspěvcích, které je 

třeba zaplatit. Tento výpis rovněž uvádí výši příspěvku poměrnou k příjmu, kterou 

musíte platit podle zákona o zdravotním pojištění. 

 

V případě zdravotního pojištění je nominální příspěvek placen přímo zdravotní 

pojišťovně, u které jste pojištěni. Doplňující informace o výši příspěvků, které musíte 

odvádět, vám může poskytnout váš zaměstnavatel nebo příslušná instituce. 

Co dělat, pokud nesouhlasíte s rozhodnutím příslušné pojišťovací instituce? 

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím příslušné pojišťovací instituce, můžete se proti 

němu odvolat. Abyste tak učinili, musíte v určité lhůtě podat stížnost ve věci daného 

rozhodnutí u subjektu, který rozhodnutí přijal. Ten je následně povinen rozhodnutí 

přezkoumat a rozhodnout, zda je stížnost opodstatněná či nikoli. Můžete – rovněž 

ve stanovené lhůtě – podat odvolání proti rozhodnutí o stížnosti na správním oddělení 

okresního soudu (Arrondissementsrechtbank), který je uveden v samotném 

rozhodnutí. V rozhodnutí je také uvedena lhůta, ve které je třeba odvolání podat. 

 

Pokud se chcete odvolat, je třeba okresnímu soudu předložit odvolání, ve kterém 

uvedete, že zpochybňujete rozhodnutí dotyčné instituce a žádáte jeho přezkoumání. 

K odvolání je třeba přiložit kopii napadeného rozhodnutí. 

 

Pokud okresní soud přijme rozhodnutí, které pro vás není uspokojivé, budete se ještě 

ve většině případů moci odvolat k Centrální odvolací radě (Centrale Raad van Beroep, 

Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht), a to ve lhůtě 6 týdnů od 

obdržení oznámení o rozhodnutí soudu. 

Organizace sociální ochrany  

Sociální pojištění v Nizozemsku organizuje společně ministerstvo sociálních věcí a 

zaměstnanosti (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) a ministerstvo 

zdravotnictví, sociální péče a sportu (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport). Rozlišuje se státní pojištění, kam jsou zahrnuti všichni obyvatelé, a pojištění 

zaměstnanců, které se vztahuje jen na zaměstnance. Státní pojistné systémy zajišťují: 

▪ starobní pojištění, 

▪ výživné pro pozůstalé, 

▪ lékařskou péči, 

▪ pojištění pro případ mimořádných léčebných výdajů a 

▪ rodinné dávky. 

 

Zaměstnanecké pojistné systémy zajišťují: 

▪ nemocenské pojištění, 

▪ pojištění pro případ invalidity a 
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▪ pojištění pro případ ztráty zaměstnání. 

 

Pro mladé zdravotně postižené osoby existuje systém pojištění pro případ invalidity. 

Neexistuje žádné zvláštní pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání; tato rizika jsou zahrnuta v jiných pojistných systémech. Kromě toho stát 

provozuje systém sociální pomoci, který spravují obecní úřady. Tento systém je 

charakterizován jako záchranná síť, neboť jeho cílem je zaručit minimální příjem 

lidem, kteří nemají nebo již nemají dostatečné zdroje k pokrytí nezbytných životních 

nákladů. 

 

S výjimkou pojištění pro případ mimořádných léčebných výdajů a nákladů na 

zdravotní péči provozuje státní pojistné systémy Sociální pojišťovna (Sociale 

Verzekeringsbank). 

 

Za správu zaměstnaneckých pojistných systémů zodpovídá Ústav pro systémy 

zaměstnaneckých výhod (UWV). UWV rovněž provozuje veřejné služby zaměstnanosti. 

Dohled nad Ústavem pro systémy zaměstnaneckých výhod a Sociální pojišťovnou má 

na starosti Kontrolní úřad sociálních věcí a zaměstnanosti (Inspectie SZW).  

 

Zdravotní pojištění (na lékařskou péči) poskytují soukromé zdravotní pojišťovny, na 

které dohlíží Nizozemský úřad pro zdravotní péči (Nederlandse Zorgautoriteit). 

 

Všeobecné pojištění pro případ mimořádných léčebných výdajů zajišťují soukromé 

zdravotní pojišťovny. Dohled vykonává také Nizozemský úřad pro zdravotní péči 

(Nederlandse Zorgautoriteit). 

 

Viz také kapitola o příslušných orgánech. 

Financování 

Systém sociálního zabezpečení v Nizozemsku je financován příspěvky (osob s trvalým 

bydlištěm v Nizozemsku i osob, které bydliště v Nizozemsku nemají, zaměstnanců, 

osob samostatně výdělečně činných a zaměstnavatelů) i z daní. V některých případech 

je zajištěno doplňkové financování pomocí všeobecných daní, například v případě 

starobního důchodu.  
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Kapitola II: Zdravotní péče 

Kdy máte nárok na zdravotní péči? 

Lékařská péče je hrazena prostřednictvím dvou různých systémů pojištění, které se 

vzájemně doplňují: zdravotní pojištění a pojištění pro případ mimořádných léčebných 

výdajů. Pojištění pro případ mimořádných léčebných výdajů vychází z obecného 

zákona o mimořádných léčebných výdajích (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, 

AWBZ). 

 

V souladu s tímto zákonem o mimořádných léčebných výdajích jsou povinně pojištěny 

osoby, které legálně pobývají v Nizozemsku nebo žijí v jiné zemi, pracují však 

v Nizozemsku a platí nizozemskou daň z příjmu. Tyto osoby jsou povinny uzavřít 

zdravotní pojištění podle zákona o zdravotním pojištění (Zorgverzekeringswet). 

 

Vláda přijala dvě výjimky z tohoto obecného pravidla: 

▪ Příslušníci ozbrojených sil v aktivní službě jsou pojištěni podle zákona o 

mimořádných léčebných výdajích, nemusí však uzavřít pojištění podle zákona o 

zdravotním pojištění. Zdravotní péče je v jejich případě zajišťována vojenskými 

zdravotními službami. 

▪ Další výjimka z povinnosti pojistit se byla stanovena pro osoby s námitkami 

z důvodu přesvědčení. Ti, kteří mají ze zásady námitky proti pojištění, neplatí podle 

zákona o mimořádných léčebných výdajích žádné pojistné, ani nejsou povinni 

uzavřít pojištění podle zákona o zdravotním pojištění. Platí však příspěvky odvozené 

z příjmů ve formě náhradní daně. 

 

Pokud se na vás vztahuje zdravotní pojištění podle zákona o zdravotním pojištění, 

máte nárok na lékařské služby. Existují dvě hlavní varianty politik zdravotního 

pojištění: politiky, jejichž základem jsou věcné dávky, a politiky opírající se o úhradu 

léčebných výdajů. Vaše pojišťovna vám poskytne kartu pojištěnce, která prokáže váš 

status pojištěnce pokaždé, když vyhledáte lékařskou péči. Sjednání zdravotního 

pojištění u zdravotní pojišťovny vám automaticky zaručí pojištění podle AWBZ. 

Co je kryto? 

Vaše zdravotní pojišťovna vám může podrobně vysvětlit všechny výhody, na které 

máte nárok podle zákona o zdravotním pojištění a zákona AWBZ. Osoby pojištěné 

v souladu se zákonem o zdravotním pojištění mají mimo jiné nárok na tyto služby: 

Lékařská péče 

Lékařská péče zahrnuje služby, které poskytují všeobecní lékaři, odborní lékaři, 

psychologové a gynekologové. To neznamená, že dané služby musí poskytovat 

výhradně tyto osoby. Pokud se u daných služeb nejedná o vyhrazené služby, které je 

třeba zaznamenat a u kterých je specifikace poskytující osoby chráněna podle zákona 

o zdravotnických profesích, mohou dané služby poskytovat jiné osoby. Mezi takové 

služby patří laboratorní vyšetření a ošetřovatelská péče. 

 

Patří sem také genetické testy, neklinická hemodialýza, služby pacientům trpícím 

opakovanými chronickými dýchacími obtížemi a prevence trombózy. Hrazeno je mimo 

jiné lékařské vybavení pro neklinickou hemodialýzu a umělé dýchání pro pacienty 

s chronickými a opakujícími se dýchacími obtížemi. Některé druhy zdravotní péče, 
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které musí provádět odborní lékaři, mohou být vyloučeny z hrazených úkonů. Je třeba 

zdůraznit, že část hrazená pojištěncem je omezena maximální částkou stanovenou 

příslušnými předpisy. 

 

Podle zákona o zdravotním pojištění je hrazena rovněž péče o duševní zdraví (včetně 

všeobecné psychologické pomoci). 

Léčivé přípravky 

Farmaceutické potřeby zahrnují nejen léky, ale také určité potravinářské výrobky 

určené k léčebným účelům. Povolené léky jsou v zásadě rozděleny do skupin 

terapeuticky obdobných látek. Maximální částka pro úhradu u skupiny léků je 

stanovena na základě průměrné ceny léků v dané skupině. Pokud si pojištěnec vybere 

lék, jehož cena překračuje tuto maximální částku, musí rozdíl doplatit sám. U 

povoleného léku, u kterého neexistuje terapeuticky obdobná látka, není stanovena 

maximální částka. Tento systém je známý pod názvem „systém úhrady léků“ 

(Geneesmiddelenvergoedingensysteem nebo GVS). 

 

Zdravotní pojišťovny mohou omezit úhrady u léků obsahujících určité léčivé látky. Je 

třeba zdůraznit, že určení léků hrazených ze zdravotního pojištění provádí (při splnění 

určitých podmínek) samotné zdravotní pojišťovny.  

Doprava 

Nemocné osoby mohou být na základě povolení převáženy sanitkami, taxislužbou 

nebo soukromými vozidly, a to za předpokladu, že je to zapotřebí z lékařského 

hlediska. Ošetřující lékař k tomuto účelu vydá potvrzení. Nároky v této oblasti rovněž 

zahrnují výdaje na veřejnou dopravu v nejlevnější třídě, pokud se jedná o cestu do 

zdravotnického zařízení nebo návrat z tohoto zařízení. V některých případech může 

zdravotní pojišťovna povolit mimořádný druh dopravy, např. vrtulník. 

 

Ať už se jedná o hromadnou dopravu, taxislužbu nebo soukromé vozidlo, platí 

pojištěnec nejdříve po dobu 12 měsíců určitou částku sám. Výdaje na převoz 

soukromým vozidlem jsou hrazeny podle stanovené sazby na kilometr. 

 

Převoz ležících nemocných nebo nemocných vyžadujících dohled je povolen jen ve 

čtyřech případech: pacienti na dialýzu ledvin, pacienti na chemoterapii nebo 

radioterapii nebo také zrakově postižení pacienti, kteří se nemohou přemísťovat bez 

doprovodu, a konečně pacienti na vozíčku. Vzdálenost je omezena na 200 km (v 

jednom směru). Pacient s předběžným povolením od zdravotní pojišťovny k výkonu 

zdravotní péče v některém vzdálenějším zdravotnickém zařízení, kterému se dostává 

péče placené zdravotní pojišťovnou (jak v Nizozemsku, tak v zahraničí), má nárok na 

náhradu výdajů na převoz na větší vzdálenost. 

 

Nicméně existuje doložka o nepředvídatelnosti, podle které mohou v určitých 

případech pojištěnci, kteří nepatří do výše uvedených kategorií, přesto žádat o 

náhradu. Může tomu tak být v případě, kdy se pojištěnec musí přemístit za účelem 

léčby dlouhodobé nemoci. 

Stomatologická péče 

V případě dětí a osob ve věku do 18 let zahrnuje péče poskytovaná zubními lékaři 

preventivní ošetření, aplikaci fluoridu až dvakrát ročně od 6 let věku, plombování, 

periodontální péči a chirurgické zákroky. V případě dospělých jsou zahrnuty protézy a 

odborné chirurgické zákroky. 



 
 

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

červenec 2012  9 

Protézy, brýle, sluchadla 

Tyto zdravotní výdaje musí nejprve schválit zdravotní pojišťovna. Kromě splnění 

určitých podmínek v případě ortopedické obuvi a pomůcek na podporu sluchu zde není 

stanovena finanční spoluúčast. 

 

Hospitalizace 

Nemocniční péče – s výjimkou psychiatrických léčeben a psychiatrických oddělení ve 

všeobecných nebo fakultních nemocnicích – je hrazena prostřednictvím AWBZ, pokud 

trvá déle než jeden rok.  

Jak získat přístup ke zdravotní péči? 

Vaše zdravotní pojišťovna vám poskytne kartu pojištěnce, která prokáže váš status 

pojištěnce pokaždé, když vyhledáte lékařskou péči. 

 

Můžete si svobodně zvolit lékaře, který je oprávněn provozovat lékařskou praxi. 

Specialistu však můžete navštívit pouze na základě doporučení praktického lékaře. 

Pokud jde o nemocniční léčbu, můžete si svobodně vybrat mezi nemocnicemi nebo 

zařízeními, které schválilo ministerstvo zdravotnictví. 

 

Platby se provádějí prostřednictvím soukromé zdravotní pojišťovny. U většiny typů 

péče musí pojištěnci starší 18 let podle zákona uhradit osobní příspěvek na výdaje. U 

chronicky nemocných pacientů se však uplatňuje náhrada výdajů. 

 

Aby pojištěnci mohli obdržet léčivé přípravky, musí se zaregistrovat v lékárně, kterou 

si sami vyberou. 
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Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci 

Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? 

Nárok na dávky v nemoci během doby pojištění 

Občanský zákoník zavazuje zaměstnavatele, aby pokračoval ve vyplácení odměny 

svému nemocnému zaměstnanci během prvních 2 let nemoci, a to ve výši nejméně 70 

% mzdy. Pro osoby, které (již) zaměstnavatele nemají, slouží zákon o zdravotním 

pojištění pouze jako pojistka. Po uplynutí dvou let může mít osoba nárok na příspěvek 

WIA.  

 

Pracovník má nárok na dávky v nemoci, pokud pracovní vztah končí 1. dnem nemoci 

nebo v průběhu období povinného vyplácení mzdy. Dávky v nemoci se vyplácejí od 

konce pracovního vztahu, přičemž karenční doba je nejméně 2 dny. Jsou dvě možné 

situace: 1) u osob v pracovním vztahu na dobu neurčitou bude mzdu zaměstnavatel 

vyplácet po dobu až dvou let, 2) u osob s praconí smlouvou na dobu určitou, u osob 

s částečným úvazkem (uitzendkracht) a u osob pobírajících dávky v nezaměstnanosti 

zastává roli zaměstnavatele UWV, která vyplácí dávky v nemoci. 

 

Nárok na dávky v nemoci v každém případě zaniká 1. den měsíce, během kterého 

dosáhnete 65 let věku nebo když již nejste nemocní. 

Nárok na dávky v nemoci po skončení pojištění 

Za určitých podmínek vám může vzniknout nárok na dávky ještě i při nahlášení 

nemoci méně než jeden měsíc po skončení pojištění. 

Co je kryto? 

Během prvních 2 let nemoci zaměstnanec dostává (nejméně) 70 % své mzdy nebo 

platu. Zaměstnavatel pokračuje ve vyplácení mzdy zaměstnanci až do 104. týdne 

nemoci, ale nikdy nepřesáhne dobu, na kterou je uzavřena pracovní smlouva. 

 

Maximální možná denní mzda činí 193,09 EUR. S povolením ministra mohou 

odvětvové rady v kolektivních smlouvách mezi zaměstnanci a zaměstnavateli tento 

procentní podíl zvýšit. Pokud je 70 % denní mzdy nižší částkou než minimální mzda, 

můžete podle zákona o doplňkových dávkách (Toeslagenwet, TW) požádat o příplatek 

(podléhá ověřování výše příjmů). 

Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?  

Zaměstnaná osoba, která má nárok na dávky v nemoci, musí svou nemoc nahlásit 

nebo nechat nahlásit co nejdříve (nejpozději 2. den nemoci) poté, co musí přestat 

pracovat nebo se z důvodu nemoci nemůže dostavit do zaměstnání. Zaměstnavatel 

pracovníka informuje o pravidlech oznamování nemoci. 

 

Pracovník musí umožnit provedení kontrol. Musí se v zásadě nacházet v místě svého 

bydliště v době určené předpisy o kontrole. 
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Pracovník, který žádá o dávky v nemoci a u kterého byla institucí zdravotního pojištění 

potvrzena pracovní neschopnost, musí dodržovat předpisy Ústavu pro systémy 

zaměstnaneckých výhod (UWV). 
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Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky 

Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? 

Viz kapitola o zdravotní péči  

 

Osoby pojištěné v souladu se zákonem o zdravotním pojištění mají mimo jiné nárok na 

péči v mateřství. Osoby pojištěné v souladu se zákonem AWBZ mají mimo jiné nárok 

na péči o matku a dítě. 

 

Pokud jste pojištěna v Nizozemsku jako zaměstnaná osoba, máte v případě 

těhotenství nárok na peněžní dávky v mateřství (Zwangerschapsuitkering neboli 

WAZO, Wet Arbeid en Zorg). 

Co je kryto? 

Osoby pojištěné v souladu se zákonem o zdravotním pojištění mají nárok na péči 

poskytovanou matce a dítěti po porodu po dobu maximálně 10 dnů. 

 

Osoby pojištěné v souladu se zákonem AWBZ mají v průběhu těhotenství nárok na 

podporu, poradenství a jiné formy péče a také na pravidelné systematické kontroly 

zdravotního stavu dítěte v prvních letech jeho života. Zákon AWBZ v zásadě hradí 

léčebné výdaje, ošetřovatelskou péči a dodatečnou pomoc v případě dlouhodobé 

nemoci či vážného zdravotního postižení. 

 

Mateřská dovolená trvá 16 týdnů. Před porodem je povinné volno v délce 4 až 6 

týdnů; po porodu zůstává 10 až 12 týdnů. 

 

V případě předčasného porodu je k volnu po porodu připočten počet dnů, o které se 

dítě narodilo předčasně. Pokud se dítě narodí později, je počet dnů „zpoždění“ 

připočítán k celkovému období volna. V tomto případě bude mateřská dovolená delší 

než 16 týdnů. 

 

V průběhu těhotenství dostáváte dávky v mateřství, které odpovídají vaší plné denní 

mzdě. V průběhu 16 týdnů mateřské dovolené máte prostřednictvím dávky nárok na 

100 % své mzdy, kterou vám bude vyplácet subjekt, u kterého je pojištěn váš 

zaměstnavatel. Maximální možná denní mzda činí 193,09 EUR. 

 

Pokud poté, co jste obdržela tuto dávku, stále nejste schopna výkonu pracovní 

činnosti v důsledku těhotenství nebo porodu, bude vám vyplácena stejná dávka (tedy 

100 % vaší denní mzdy) po dobu nejdéle 52 týdnů. Pokud navíc před vaší mateřskou 

dovolenou z důvodu vašeho těhotenství onemocníte, obdržíte dávky v nemoci, a to 

opět ve výši 100 % vaší denní mzdy. 

 

Máte nárok rovněž na bezplatný porod a náhradu nákladů na poporodní péči, což vám 

zaručuje zdravotní pojišťovna, a sice tehdy, jste-li pojištěna v rámci nizozemského 

zdravotního pojištění (Zorgverzekeringsqwet). Porodnickou péči zpravidla poskytují 

porodní asistentky, ale může ji poskytovat i praktický lékař nebo specialista a 

v případě potřeby klinika nebo nemocnice, pokud není dostupná žádná porodní 

asistentka nebo na základě doporučení lékaře. 
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Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? 

Abyste obdržela dávky v mateřství, musíte předem svému zaměstnavateli předložit 

potvrzení o těhotenství (Zwangerschapsverklaring). Zaměstnavateli proplatí náklady 

na mateřskou dovolenou Ústav pro systémy zaměstnaneckých výhod. Jste-li osoba 

samostatně výdělečně činná, můžete se kvůli dávkám v mateřství obrátit na Ústav pro 

systémy zaměstnaneckých výhod. 

 

Více informací o bezplatných porodnických službách a úhradě nákladů na péči po 

porodu vám sdělí vaše pojišťovna. 

 

Pokud si přejete využít služeb mateřského centra (Kraamcentrum), obraťte se 

nejpozději 5 měsíců před předpokládaným termínem poroduna sdružení lékařské 

pomoci (Kruisvereniging). 
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Kapitola V: Dávky v invaliditě 

Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? 

Zaměstnanci  

Zákon o práci a příjmech podle pracovní schopnosti (Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen, WIA) se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou zcela nebo 

částečně neschopní výkonu výdělečné činnosti. 

 

Za zcela nebo částečně neschopné výkonu výdělečné činnosti jste považováni tehdy, 

pokud si v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení nemůžete vydělat to, co si 

zdraví pracovníci s podobnou odbornou přípravou a odpovídajícími dovednostmi 

zpravidla vydělávají v místě, kde pracujete nebo jste původně pracovali, nebo v jeho 

blízkosti. Případy se nerozlišují podle příčiny pracovní neschopnosti (invalidita nebo 

pracovní úraz). Aby vám vznikl nárok na pobírání dávek, musíte mít alespoň 35% 

pracovní neschopnost.  

 

V případě částečného zdravotního postižení není důraz kladen na ochranu příjmů, ale 

na možnosti rehabilitace. Nařízení o poskytování dávek osobám v částečné pracovní 

neschopnosti (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten, WGA) vybízí 

zaměstnance i zaměstnavatele ke snaze o rehabilitaci zaměstnance. Nařízení o 

poskytování dávek osobám v úplné pracovní neschopnosti (Inkomensvooziening 

volledig arbeidsongeschikten, IVA) stanovuje příjem v případě plné a trvalé pracovní 

neschopnosti bez vyhlídek nebo jen s malou šancí na uzdravení. IVA a WGA jsou 

součástí WIA. 

Osoby samostatně výdělečně činné 

Tato ustanovení se nevztahují na osoby samostatně výdělečně činné v pracovní 

neschopnosti, které si musí uzavřít vlastní pojištění pro případ rizika pracovní 

neschopnosti. 

Co je kryto? 

Zákon o práci a příjmech podle pracovní schopnosti (Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen, WIA) se skládá ze dvou částí: 

Nařízení o poskytování dávek osobám v částečné pracovní neschopnosti 

Nařízení o poskytování dávek osobám v částečné pracovní neschopnosti (Regeling 

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten, WGA) stanovuje dávku vázanou na 

mzdu, která je vyplácena po dobu 3 až 38 měsíců. Výše dávky závisí na míře pracovní 

neschopnosti, na poslední mzdě zaměstnance a na mzdě, kterou daný pracovník 

pobíral v době své částečné pracovní neschopnosti. Pokud nepracujete, dostáváte 75 

% poslední mzdy po dobu prvních dvou měsíců a poté 70 % poslední mzdy. Pokud jste 

částečně zdravotně postiženou osobou a pracujete, dostáváte navíc ke své mzdě 

během prvních dvou měsíců 75 % rozdílu mezi poslední mzdou a příjmem z výdělečné 

činnosti. 

 

Pracovní příplatek / následnou dávku lze vyplácet až do věku 65 let. Pokud vyděláváte 

alespoň 50 % své zbývající výdělečné schopnosti, bude vaše mzda doplněna o 70 % 
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rozdílu mezi poslední mzdou a zbývající výdělečnou schopností. Osoba, která na konci 

období pobírání dávky vázané na mzdu nemá zaměstnání nebo vydělává méně než 50 

% zbývající výdělečné schopnosti, obdrží dávku vycházející z určitého procenta 

zákonné minimální mzdy. 

Nařízení o poskytování dávek osobám v úplné pracovní neschopnosti 

Podle nařízení o poskytování dávek osobám v úplné pracovní neschopnosti (Regeling 

inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, IVA) dostáváte 75 % 

své poslední mzdy.  

Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? 

Ústav pro systémy zaměstnaneckých výhod musí vyhodnotit, zda a do jaké míry 

nejste schopni pracovat. Za tímto účelem budete nejpozději po uplynutí 20 měsíců od 

začátku své pracovní neschopnosti informováni o tom, jak zažádat o dávku. Svou 

žádost musíte podat nejpozději po 21 měsících. 
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Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky 

Kdy máte nárok na starobní dávky? 

Pokud máte v Nizozemsku bydliště nebo tam pracujete, jste pojištění podle zákona o 

obecném starobním pojištění (Algemene Ouderdomswet, AOW). Obecně mají všichni 

muži a všechny ženy nárok na starobní důchod ve věku 65 let. Za určitých podmínek 

je také možné dobrovolné pojištění v zahraničí podle zákona o obecném starobním 

pojištění. 

Systémy penzijního připojištění 

Pokud pracujete v Nizozemsku, je možné, že se na vás rovněž vztahovat systém 

penzijního připojištění. V řadě odvětví je povinný zvláštní zaměstnanecký penzijní 

systém. Jedná se zejména o hutní průmysl, stavebnictví, natěračství, zemědělství, 

grafický průmysl, pohostinství, silniční dopravu, námořní přepravu zboží, námořní 

rybolov, textilní průmysl a zdravotní péči. Je také možné, že váš zaměstnavatel 

uplatňuje systém penzijního připojištění, který používá pouze pro svůj podnik, nebo že 

uzavřel zvláštní pojistnou smlouvu se společností poskytující životní pojištění.  

Co je kryto? 

Výše důchodů jsou paušální, ale dvakrát do roka jsou upravovány podle vývoje mezd. 

Důchody se vyplácejí jednou za měsíc. Jednou ročně, v květnu, se také vyplácí 

příspěvek na dovolenou. Paušální částka důchodu (AOW) se snižuje o 2% za každý 

rok, kdy jste nebyli pojištěni. To znamená, že dostanete 2 % úplného důchodu za 

každý celý rok, kdy jste bydleli nebo pracovali v Nizozemsku. 

Jak získat přístup ke starobním dávkám? 

Starobní důchod 

Několik měsíců před dosažením věku 65 let (pokud máte v daný okamžik bydliště 

v Nizozemsku) obdržíte zvláštní tiskopis žádosti o starobní důchod, který musíte zaslat 

Sociální pojišťovně (Sociale Verzekeringsbank). 

 

Vyplácení nizozemského starobního důchodu začíná 1. den měsíce, během kterého 

dosáhnete věku 65 let. Pokud je žádost o důchod podaná více než rok po tomto datu, 

může to mít za následek finanční ztrátu. 

 

V případě nepovinné penze vám veškeré potřebné informace podá Sociální pojišťovna. 

Pokud podáváte žádost o dobrovolné pojištění, vaše žádost musí být předložena 

v daných lhůtách, tedy v průběhu roku, který následuje po vašem odchodu do 

zahraničí, nebo v průběhu roku vašeho usazení nebo začátku vaší pracovní činnosti 

v Nizozemsku.  Na manžela/ku nebo partnera žijícího ve vaší zemi původu se však 

pojištění nevztahuje. 

Systémy penzijního připojištění 

Můžete se informovat u svého zaměstnavatele, který vás seznámí s vašimi případnými 

nároky v této oblasti.  
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Kontrolu těchto systémů penzijního připojištění provádí Nederlandsche Bank. 

 

Veškeré žádosti o výplatu prostředků ze systémů penzijního připojištění musí být 

adresovány příslušnému zaměstnaneckému penzijnímu fondu nebo společnosti 

poskytující životní pojištění, která daný systém řídí. Spory týkající se uplatňování 

systému penzijního připojištění musejí být podány k občanským soudům. 

 
  

http://www.dnb.nl/
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Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé 

Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? 

Pokud máte v Nizozemsku bydliště nebo tam pracujete, máte nizozemské pojištění 

pozůstalých. Pokud již v Nizozemsku bydliště nemáte nebo tam nepracujete, můžete si 

toto pojištění sjednat dobrovolně.  

 

Pojištění pozůstalých, které se řídí zákonem o pozůstalých (Algemene 

Nabestaandenwet, ANW), stanoví různé dávky, a sice pozůstalostní důchod, částečný 

sirotčí důchod, sirotčí důchod a příspěvek na pomoc.  

 

Na pozůstalostní důchod pozůstalého partnera pojištěné osoby má nárok ten, kdo má 

v okamžiku jeho úmrtí nesezdané dítě mladší 18 let nebo dítě čeká, je v pracovní 

neschopnosti (není v situaci, kdy by mohl vydělat 45 % běžné mzdy ve vhodném 

zaměstnání) nebo se narodil před 1. lednem 1950. Za děti pozůstalého mladší 18 let 

se považují všechny jeho vlastní děti a děti adoptivní, tedy děti někoho jiného, které 

vyživuje a vychovává jako své vlastní. Výplata pozůstalostního důchodu končí, když 

pozůstalý již nemá nesezdané děti nebo již není ve stavu pracovní neschopnosti.  

 

Nárok na dávky v každém případě zaniká 1. den měsíce, během kterého pozůstalý 

dosáhne 65 let věku. Tehdy má obecně nárok na starobní důchod. Nárok 

na pozůstalostní důchod zaniká rovněž v případě dalšího uzavření sňatku, 

registrovaného partnerství nebo soužití. 

 

Rodič nebo odpovědná osoba, která se ve své domácnosti stará o částečného 

nesezdaného sirotka mladšího 18 let, má nárok na částečný sirotčí důchod. Částečným 

sirotkem se rozumí dítě, kterému zemřel jeden z rodičů.  

 

Platba částečného sirotčího důchodu končí, když nejmladší dítě dosáhne věku 18 let, 

když starost o něj převezme jiná domácnost nebo když rodič nebo odpovědná osoba 

obdrží důchod rodiče-samoživitele vycházející ze starobního důchodu. Končí také v 

případě, kdy je dítě adoptováno (novým/novou) manželem/manželkou pozůstalého 

rodiče.  

 

Nárok na sirotčí důchod v zásadě vzniká pouze v případě úmrtí obou rodičů. Tento 

nárok je rozšířen na sirotky od 16 do 21 let, kterým se dostává školního vzdělání nebo 

kteří se více než 19 hodin týdně starají o domácnost, ve které žije nejméně jeden další 

sirotek, stejně jako na sirotky od 16 do 17 let, kteří jsou zdravotně postižení. Dávky 

jsou přímo vázány na minimální mzdu a liší se podle věku sirotka. Existují tři věkové 

skupiny: děti mladší 10 let, děti od 10 do 16 let a děti od 16 do 21 let. 

Co je kryto? 

Pozůstalostní důchod má horní hranici odpovídající 70 % minimální mzdy a závisí na 

příjmech pozůstalého. 

 

Částečný sirotčí důchod činí 20 % minimální mzdy pojištěnce a nezávisí na příjmu. 

Pozůstalý s dítětem mladším 18 let tak může pobírat důchod ve výši až 90 % 

minimální mzdy. 
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Sirotčí důchod je přímo vázán na minimální mzdu a liší se podle věku sirotka. Existují 

tři věkové skupiny: děti mladší 10 let, děti od 10 do 16 let a děti od 16 do 21 let. 

Sirotčí důchod není závislý na dalších zdrojích příjmu. 

 

Dávky se upravují dvakrát ročně podle vývoje minimální mzdy. Vyplácejí se měsíčně, 

přičemž příspěvek na dovolenou se vyplácí jednou ročně v květnu. 

 

V případě úmrtí po uplynutí pojistného období se výše důchodu odvíjí od 

mezinárodních dohod a doby, po kterou byl zesnulý pojištěn v Nizozemsku. 

Pohřebné 

V případě úmrtí zaměstnané osoby dostávají pozůstalí ode dne jeho úmrtí peněžitou 

dávku. Po tomto datu přestane být vyplácena mzda. Tato dávka odpovídá 100 % 

měsíční mzdy v okamžiku, kdy došlo k úmrtí. Pohřebné bude vyplaceno i v případě, že 

zesnulý pracovník pobíral sociální dávky (WW-, Ziektewet-, WAO-, WIA, WAZ, IOW, 

TW nebo Wajong uitkering). Tato dávka odpovídá jedné měsíční platbě dávky. 

Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? 

Pokud si přejete uzavřít dobrovolné pojištění, musíte podat příslušnou žádost 

v průběhu prvního roku po odchodu z Nizozemska. Další informace vám poskytne 

Sociální pojišťovna (Sociale Verzekeringsbank) 

 

V případě úmrtí pojištěné osoby mají pozůstalí, kteří mají trvalé bydliště 

v Nizozemsku, povinnost co nejrychleji zažádat o vdovský/vdovecký, sirotčí nebo 

částečný sirotčí důchod u Sociální pojišťovny (Sociale Verzekeringsbank). Žádost 

podaná později než rok po úmrtí pojištěné osoby je vystavuje finanční ztrátě. 

 

Přiznání pozůstalostního důchodu nevylučuje nárok na rodinné dávky. Další informace 

vám poskytne Sociální pojišťovna.  

 

V případě úmrtí po uplynutí pojistného období musejí pozůstalí svou žádost předložit 

subjektu odpovědnému za důchodové pojištění v zemi, kde mají své trvalé bydliště, 

který žádost následně předá Sociální pojišťovně. Pokud je žádost podána později než 

rok po úmrtí pojištěné osoby, může to mít za následek finanční znevýhodnění. Sociální 

pojišťovna prošetří, zda jsou splněny podmínky pro přiznání důchodu a zároveň zda 

máte nárok na rodinné dávky.  
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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? 

V Nizozemsku neexistuje zvláštní pojištění pro případy pracovních úrazů a nemocí 

z povolání. Pokud jste v pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání, vztahují se na vás pravidla týkající se nemoci v průběhu prvních 

dvou let. Dále můžete být způsobilý/á k pobírání peněžité dávky v invaliditě.. V 

souladu s vaším nemocenským pojištěním vám rovněž vzniká nárok na věcné dávky. 

Co je kryto? 

Viz kapitola o eněžitých dávkách v nemoci a kapitola o dávkách v invaliditě. 

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

Viz kapitola o peněžitých dávkách v nemoci a kapitola o dávkáchv invaliditě. 
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Kapitola IX: Rodinné dávky 

Kdy máte nárok na rodinné dávky? 

Pokud máte bydliště nebo pracujete v Nizozemsku, vzniká vám v okamžiku narození 

vašeho prvního dítěte nárok na přídavky na děti. Tento nárok se týká vašich vlastních 

dětí, osvojených dětí a adoptovaných dětí ve věku do 16 let za předpokladu, že je 

vyživujete ve smyslu nizozemských právních předpisů. U dětí ve věku od 16 do 18 let 

musí být splněny další podmínky: dítě musí buď studovat, nebo musí být zdravotně 

postižené nebo nezaměstnané. Na děti, které nežijí se svými rodiči, se vztahují 

podmínky týkající se výživného, tj. výše rodinných dávek se mohou lišit v závislosti na 

míře výživného poskytovaného rodiči. U dětí, které nežijí se svými rodiči, a dětí ve 

věku 16 a 17 let, které žijí doma, rovněž platí, že příjem dítěte nesmí překročit určité 

prahové hodnoty. 

 

Nárok na rodinné dávky vzniká pouze za předpokladu, že žadatel je pojištěn v 1. den 

čtvrtletí, ve kterém podává žádost. V tento den musí rovněž splňovat podmínky 

stanovené pro poskytování dávek. 

 

Vedle výše uvedených přídavků na děti platí zákon o příspěvcích vyplácených na děti. 

Výše tohoto příspěvku se odvíjí od příjmu rodičů, počtu dětí a jejich věku. 

Co je kryto? 

Výše přídavků na děti se odvíjí od velikosti rodiny a věku dětí k 1. dni každého čtvrtletí 

(referenční datum). 

Jak získat přístup k rodinným dávkám? 

Abyste obdrželi přídavky na dítě, je třeba zaslat náležitě vyplněný a podepsaný 

formulář žádosti místní pobočce (Vestigingskantoor) Sociální pojišťovny (Sociale 

Verzekeringsbank –SVB) ve vašem místě bydliště. Příslušné formuláře lze získat od 

Sociální pojišťovny (www.svb.nl). Pokud se dítě narodí v Nizozemsku, SVB vám 

formulář žádosti zašle během několika týdnů. Po podání první žádosti musí být místní 

pobočce SVB sděleny pouze změny, které by mohly mít vliv na váš nárok na rodinné 

dávky. Přídavky na děti se vyplácejí na konci každého čtvrtletí. Pokud jsou děti 

součástí domácnosti manželského páru, může žádost předložit kterýkoli z manželů. 

Pokud jsou manželé odloučeni nebo rozvedeni, musí žádost předložit ten z rodičů, u 

kterého dítě žije. 
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Kapitola X: Nezaměstnanost 

Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti? 

Pokud se v Nizozemsku stanete nezaměstnaným, máte nárok na dávky 

v nezaměstnanosti, které jsou upraveny zákonem o nezaměstnanosti 

(Werkloosheidswet, WW). Abyste měl/a nárok na dávky v nezaměstnanosti, musíte 

splnit určité podmínky, jmenovitě:  

▪ jako zaměstnanec musíte přijít o nejméně 5 pracovních hodin (a odpovídající mzdu) 

týdně (zaměstnanci s prací, kterou vykonávají méně než 10 hodin týdně, musí přijít 

o polovinu těchto hodin), 

▪ musíte být k dispozici pro výkon pracovní činnosti na nizozemském trhu práce, 

▪ musíte mít za sebou nejméně 26 týdnů pracovní činnosti z 36 týdnů, které 

bezprostředně předcházely vašemu 1. dnu v nezaměstnanosti (podmínka 

minimálního počtu týdnů). 

 

Pokud tyto podmínky splníte, máte nárok na dávky v nezaměstnanosti, což ovšem 

neplatí v těchto případech: 

▪ máte nárok na dávku v nemoci v případě plné pracovní neschopnosti, 

▪ jste starší 65 let, 

▪ žijete nebo pobýváte mimo Nizozemsko, 

▪ jste ve vězení, 

▪ nacházíte se v jedné z několika dalších specifických situací 

 

Pokud nesplňujete podmínky pro poskytování dávky v nezaměstnanosti nebo váš 

nárok na tuto dávku již vypršel, můžete mít za určitých podmínek nárok na dávku 

sociální pomoci hrazenou obcí, ve které máte bydliště. Výše této dávky se stanoví 

podle vaší rodinné situace a vašich zdrojů a zdrojů vašeho případného partnera. 

 

Pokud vám vzniká nárok na dávku v nezaměstnanosti, musíte splnit určité povinnosti, 

například: 

▪ musíte se včas zaregistrovat u Ústavu pro systémy zaměstnaneckých výhod (UWV), 

▪ musíte v dostatečné míře hledat práci a přijmout odpovídající zaměstnání, 

▪ musíte informovat úřad UWV o svých aktivitách, jako je účast na náboru pracovníků 

a výkon pracovní činnosti. 

 

Nesplnění těchto podmínek vede k ukončení výplaty nebo krácení dávek.  

Co je kryto? 

Během prvních 2 měsíců dostáváte 75 % poslední denní mzdy (která je stanovena 

v maximální výši) a poté 70 %. 

 

Doba výplaty dávek je neomezená. Osoba, která splňuje pouze podmínku minimálního 

počtu týdnů, má nárok na dávku maximálně po dobu 3 měsíců. Osoba, která splňuje 

podmínku minimálního počtu let, má nárok na dávku po dobu tolika měsíců, kolik jich 

setrvala v pracovním poměru, maximálně však 38 měsíců. Podmínku minimálního 

počtu let splníte v případě, že jste dostávali mzdu po dobu nejméně 52 dnů v průběhu 
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alespoň 4 let zaměstnanosti během 5 let předcházejících roku, v němž jste se stali 

nezaměstnanými.  

 

V určitých případech, pokud je vaše dávka nižší než sociální minimum (sociaal 

minimum), můžete podle zákona o doplňkových dávkách (Toeslagenwet) požádat o 

doplněk dávky. Poskytování dávky končí v každém případě dnem měsíce, kdy 

dosáhnete věku 65 let. Poté můžete požádat o starobní důchod. 

Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti? 

Abyste získali nárok na dávku v nezaměstnanosti, musíte podat žádost u Ústavu pro 

systémy zaměstnaneckých výhod (UWV), kde se také musíte zaregistrovat jako 

uchazeč o práci.  
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Kapitola XI: Minimální zdroje 

Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje? 

Zákon o doplňkových dávkách (TW) 

Zákon o doplňkových dávkách je zárukou minimálního příjmu ve prospěch některých 

příjemců dávek, jejichž výše příjmu je nižší než sociální minimum. Zákon stanoví 

doplňkovou dávku ve výši rozdílu mezi pobíranou mzdou a sociálním minimem. 

 

Tato dávka se vyplácí jako doplněk dávky v nemoci, v nezaměstnanosti nebo 

v pracovní neschopnosti, v těhotenství, v mateřství nebo příspěvku při adopci a 

opatrovnictví.  

 

Na doplňkovou dávku vám vzniká nárok za předpokladu, že: 

▪ jste ženatý/vdaná (nebo v partnerském vztahu) a pobíráte příjem (na domácnost) 

nižší, než je minimální mzda, nebo 

▪ žijete sám/sama s dítětem mladším 18 let a váš příjem na domácnost je nižší než 

90 % minimální mzdy, nebo 

▪ žijete sám/sama a výše vaší mzdy nepřesahuje 70 % minimální mzdy. 

Zákon o dávkách při nezpůsobilosti k práci pro mladé zdravotně postižené 

osoby (Wajong) 

Tento zákon stanovuje podporu při hledání a udržení placeného zaměstnání pro mladé 

zdravotně postižené osoby a studenty, kteří se stali zdravotně postiženými v raném 

věku. Kromě toho mohou mladé zdravotně postižené osoby podat žádost o podporu 

příjmu jako doplňku ke svým výdělkům z pracovního poměru.  
 

Podle zákona máte nárok na tuto podporu a/nebo dávky v případě, že v den svých 

17. narozenin nejste schopni vydělat si více než 75 % mzdy, kterou si vydělá zdravá 

osoba se stejným vzděláním a pracovními zkušenostmi (tzv. maatman). Na tuto 

podporu a/nebo dávky můžete mít nárok také v případě, že jste mladší 30 let a nejste 

schopni vydělat si více než 75 % mzdy zdravé osoby se stejným vzděláním a 

pracovními zkušenostmi (maatman) v době studia, a v důsledku toho nebudete na 

konci studia moci plně vykonávat profesionální činnost. V průběhu roku předtím, než 

jste se stali zdravotně postiženými, jste museli být studentem po dobu nejméně 6 

měsíců.  

 

Nárok na podporu/dávku Wajong ztrácíte ve věku 65 let nebo pokud jste schopni si 

vydělat více než 75 % mzdy, kterou pobírá tzv. maatman. 

 

Nárok na dávku Wajong vám vzniká za předpokladu, že bylo shledáno, že nejste 

schopen/schopna si vydělat více než 75 % mzdy zdravé osoby se stejným vzděláním a 

pracovními zkušenostmi (tzv. maatman) po dobu nejméně 52 po sobě jdoucích týdnů. 

Existuje tedy karenční (čekací) doba v délce jednoho roku. Ta bere v úvahu doby 

nemoci trvající nepřetržitě 4 týdny. 

 

Na konci karenční lhůty nesmíte být stále schopni vydělat si více než 75 % mzdy, 

kterou si vydělá tzv. maatman. I když tomu tak není, váš nárok na tuto dávku zůstává 

platný za předpokladu, že v průběhu 4 týdnů od konce čekací doby si nemůžete 

vydělat 75 % mzdy, kterou si vydělá tzv. maatman. 
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Sociální pomoc  

Zákon o pracovní a sociální pomoci (Wet Werk en Bijstand – WWB) poskytuje jako 

nástroj záchranné sítě minimální příjem komukoli, kdo legálně pobývá v Nizozemsku a 

nemá dostatečné prostředky na pokrytí svých potřeb. Dávka sociální pomoci slouží 

k překlenutí období, dokud si nenajdete práci. Musíte udělat vše, co je ve vašich silách 

pro to, abyste se uživili, a jste povinni souhlasit s prací, která je obecně přijímána. 

Pokud se vám nedaří získat práci, může vám s nalezením práce nebo rekvalifikací 

pomoci obecní úřad, u kterého jste požádal o dávku sociální pomoci a/nebo společnost 

zajišťující opětovné začleňování nezaměstnaných na trh práce. Dávka sociální pomoci 

ve výši 70 % minimální mzdy je určena především na náklady na bydlení pro osoby 

bydlící samostatně v jednočlenné domácnosti.  

 

Podrobnější informace o WWB viz tabulky MISSOC.  

Co je kryto? 

Zákon o doplňkových dávkách (TW) 

Zákon o doplňkových dávkách (TW) doplňuje vaši mzdu nebo plat v každém 

pojišťovacím systému v případě, že je výše doplňkové dávky pod úrovní sociálního 

minima (70% průměrné mzdy), a sice pokud vám zaměstnavatel v průběhu druhého 

roku nemoci nadále vyplácí mzdu, ale ve výši pouze 70 %, což může vést k tomu, že 

váš příjem je nižší, než je sociální minimum. 

Zákon o dávkách při nezpůsobilosti k práci pro mladé zdravotně postižené 

osoby (Wajong) 

Výše poskytované dávky závisí na vašem věku a výši vaší mzdy. Podpora příjmu je 

navržena tak, aby si mladé zdravotně postižené osoby zajistily co nejvyšší výdělek 

samy, a obecný přístup spočívá v zatraktivnění a finančním zvýhodnění chození do 

zaměstnání. Dávka Wajong se bude měnit v závislosti na situaci. Pokud u někoho 

dojde ke změně zdravotního stavu, práce nebo platu, může se dávka upravit. Proto 

bude Ústav pro systémy zaměstnaneckých výhod (UWV) situaci průběžně posuzovat.  
 

Doba trvání platnosti dávky Wajong odpovídá době pracovní neschopnosti a končí 

dosažením 65 let. UWV si vás může předvolat za účelem nového posouzení vaší 

pracovní neschopnosti. 

Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje? 

Zákon o doplňkových dávkách (TW) 

Dávku vyplácí Ústav pro systémy zaměstnaneckých výhod (UWV). Od okamžiku, kdy 

jste byli uznáni jako způsobilí k přidělení této dávky, máte 6 týdnů na podání žádosti. 

Žádosti o příplatek k dávce v nezaměstnanosti je nutné podat u pracovní společnosti 

UWV (UWV Werkbedrijf]. 

Zákon o dávkách při nezpůsobilosti k práci pro mladé zdravotně postižené 

osoby (Wajong) 

Pokud se stanete (částečně) zdravotně postiženými před svými 17. narozeninami, 

můžete u UWV 4 měsíce před dovršením věku 18 let zažádat o dávku Wajong. 

http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do
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Pokud se stanete (částečně) zdravotně postiženými během studií a jste mladší 30 let, 

můžete si o dávku Wajong požádat do 8 měsíců po vzniku zdravotního postižení.  
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Kapitola XII: Dlouhodobá péče 

Kdy máte nárok na dlouhodobou péči? 

Zákon o mimořádných léčebných výdajích (Algemene wet bijzondere ziektekosten, 

AWBZ) ze dne 14. prosince 1967 kryje rizika péče o dlouhodobě hospitalizované 

osoby, seniory, zdravotně postižené osoby a duševně nemocné osoby s chronickými 

problémy.  

 

Pojištěni v souvislosti s dlouhodobou péčí jsou všichni obyvatelé s trvalým bydlištěm 

v Nizozemsku a osoby, které bydliště v Nizozemsku nemají, ale v zemi pracují, a 

v důsledku toho zde odvádějí daň z příjmu. 

 

Lékařská péče je hrazena prostřednictvím dvou různých systémů pojištění, které se 

vzájemně doplňují: zdravotní pojištění a pojištění pro případ mimořádných léčebných 

výdajů. Druhé uvedené pojištění vychází z obecného zákona o mimořádných 

léčebných výdajích (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ). Každá osoba, 

která žije nebo pracuje v Nizozemsku, je pojištěna v souladu se zákonem AWBZ. Lidé, 

kteří jsou povinně pojištěni podle zákona o mimořádných léčebných výdajích, jsou 

povinni uzavřít zdravotní pojištění. Vláda přijala dvě výjimky z tohoto obecného 

pravidla: pro příslušníky ozbrojených sil v aktivní službě a pro osoby s námitkami 

z důvodu přesvědčení. 

Co je kryto? 

Péče je definována ve formě pěti obecně definovaných funkcí: osobní péče 

(např. pomoc se sprchováním, oblékáním, holením, chozením na toaletu a příjmem 

potravy a tekutin), ošetřovatelství (např. oblékání osob po úrazech, podávání léků a 

injekcí), podpůrný dohled (např. pomoc s organizací dne nebo vyškolení, jak se 

postarat o domácnost), léčba (např. specifická léčba specialistou na geriatrii, lékařem 

pro vývojově postižené osoby nebo specialistou na psychologii chování) a ubytování 

(např. chráněné bydlení a péče o hospitalizované pacienty v případě, že není domácí 

prostředí vhodné z důvodu potřeby náročné péče).  

 

Péče je poskytovaná ve formě „produktů“. Příkladem produktů, které se nabízejí 

v rámci AWBZ, je domácí péče, přijetí do domu s pečovatelskou službou, přijetí do 

ústavu pro vývojově nebo tělesně postižené osoby. Produkt tvoří jediná funkce nebo 

kombinace více funkcí. 

 

V rámci experimentu týkajícího se peněžitých dávek se pojištěnec může rozhodnout, 

že nebude přijímat péči ve věcné podobě, ale že dá přednost rozpočtu na osobní péči 

(persoonsgebonden budget, PGB), aby si péči mohl zajišťovat nezávisle. Tento 

rozpočet je k dispozici pouze pro osoby s indikací dlouhodobé péče (na ubytování). 

Výše PGB se odvíjí od potřebné péče. Osobám, které již PGB pobírají, ale nevyžadují 

dlouhodobou péči bude dávka vyplácena do 1.ledna 2014. 

 

Neformální pečovatelé, kteří poskytují dlouhodobou domácí péči osobě s indikací 

dlouhodobé péče, dostávají roční finanční vyrovnání ve výši 200 EUR. 

 

Péče se poskytuje jako věcná dávka. Pojištění se vztahuje na tyto věcné dávky: 
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Domácí péče 

Jedná se o péči, kterou pojištěncům se somatickým, psychogeriatrickým nebo 

psychiatrickým onemocněním či potížemi nebo s tělesným či duševním zdravotním 

postižením poskytuje v domácnosti určitý léčebný ústav. Činnosti v oblasti osobní péče 

jsou podporovány nebo vykonávány v plném rozsahu s cílem kompenzovat (dočasnou) 

neschopnost pojištěnce žít nezávisle. 

 

Domácí péče zahrnuje zapůjčení ošetřovatelských pomůcek až na dobu 26 týdnů. 

Částečná ústavní péče 

Jedná se o péči, která je pojištěncům se somatickým, psychogeriatrickým nebo 

psychiatrickým onemocněním či potížemi nebo s tělesným či duševním zdravotním 

postižením poskytována v ústavu. Tato péče má podporovat nebo zachovávat 

nezávislý život a slouží jako prevence úplné ústavní péče nebo zanedbávání 

pojištěnce. 

Ústavní péče 

Jedná se o péči, která je nezbytná z důvodu potřeby chráněného prostředí pro život a 

léčbu nebo trvalého dohledu nad pojištěncem se somatickým, psychogeriatrickým 

nebo psychiatrickým onemocněním či potížemi nebo s tělesným či duševním 

zdravotním postižením. 

Ostatní dávky 

Kromě výše popsané funkční péče existuje v rámci AWBZ rovněž nárok například na 

převoz pacienta, zajištění ošetřovatele, péči a pomoc související se znakovou řečí, 

rehabilitační péči, prenatální péči, výzkum v oblasti určitých vrozených metabolických 

poruch a očkování zahrnutá do programu očkování.  

Jak získat přístup k dlouhodobé péči? 

Centrum pro posuzování potřeby péče (Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ) zodpovídá 

za nestranné, objektivní a důkladné určení toho, zda je péče vyžadována, a pokud 

ano, jaký typ a jaký rozsah péče jsou nutné.  

 

CIZ posuzuje potřebu péče podle mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 

zdravotního postižení a zdraví (International Classification of Functioning, Disability 

and Health, ICF) Světové zdravotnické organizace. Posouzení provedené centrem CIZ 

platí po určité období, maximálně však po dobu 5 let. Po uplynutí této doby je 

nezbytné nové posouzení potřeb péče. 

 

Péči poskytují zejména ústavy. Aby ústav mohl podle zákona AWBZ poskytovat péči, 

musí získat povolení a uzavřít smlouvu s orgánem, který provádí ustanovení tohoto 

zákona.  

 

Pojištěnci se mohou též rozhodnout, že využijí rozpočet na osobní péči 

(persoonsgebonden budget, PGB) na péči od neformálních ošetřovatelů (například 

souseda či přítele) nebo od profesionálních poskytovatelů (např. specializovaných 

agentur). 
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Vaše pojišťovna vám poskytne kartu pojištěnce, která prokáže váš status pojištěnce 

pokaždé, když vyhledáte lékařskou péči. Osoby, které jsou pojištěny v souladu se 

zákonem o zdravotním pojištění, registruje zdravotní pojišťovna automaticky pro 

pojištění AWBZ. 
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Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky 

 

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

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

Evropě v seznamu institucí spravovaném Evropskou komisí. Tento seznam je 

k dispozici na internetové stránce http://ec.europa.eu/social-security-directory. 

 

Chcete-li se dozvědět více o sociálním zabezpečení v Nizozemsku, prostudujte si 

dokument Stand van zaken van de sociale zekerheid: overzicht 1 juli 2012 (Sociální 

zabezpečení v Nizozemsku k 1. červenci 2012), který je k dispozici na internetové 

adrese 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/01/04/stand-

van-zaken-van-de-sociale-zekerheid.html. 

 

Informace o zdravotní péči naleznete v dokumentu Gezondheid en Zorg, který je 

k dispozici na internetové adrese 

http://www.rijksoverheid.nl/themas/gezondheid-en-zorg 

 

Informace o právních předpisech v anglickém jazyce týkajících se přeshraniční práce 

http://www.government.nl/issues/pensions-and-benefits 

 

 

Informace o přeshraničním sociálním zabezpečení 

 

Rada pro zdravotní pojištění: 

College voor zorgverzekeringen (CVZ) 

Postbus 320 

1110 AH Diemen 

Tel.: (31-10) 428 9551 

http://www.buitenland.cvz.nl 

 

Sociální pojišťovna 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

Postbus 357 

1180 AJ Amstelveen 

 

Odbor pro vysílání pracovníků do zahraničí  

Internationale Detachering (ID) 

Tel.: (31-20) 656 52 77 

 

Nepovinné pojištění 

Vrijwillige Verzekeringen AOW/Anw 

Tel.: 020 656 52 25 

Vestiging Roermond Postbus 1244 

6040 KE Roermond 

Tel.: (31-475) 36 80 40 

http://www.svb.nl 

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/01/04/stand-van-zaken-van-de-sociale-zekerheid.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/01/04/stand-van-zaken-van-de-sociale-zekerheid.html
http://www.rijksoverheid.nl/themas/gezondheid-en-zorg
http://www.government.nl/issues/pensions-and-benefits
http://www.buitenland.cvz.nl/
http://www.svb.nl/
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Odbor pro záležitosti Německa 

Bureau voor Duitse Zaken 

Takenhofplein 4 

6538 SZ Nijmegen 

Tel.: (31-24) 343 19 00 

http://www.svb.nl/bdz 

bdz@svb.nl 

 

Odbor pro záležitosti Belgie 

Bureau voor Belgische Zaken 

Rat Verleghstraat 2 

4815 NZ Breda 

Tel.: (31-76) 54 85 840 

http://www.svb.nl/bbz 

bbz@svb.nl 

 

Ústav pro systémy zaměstnaneckých výhod  

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)  

Postbus 58285 1040 HG Amsterdam 

Tel.: (31-88) 898 200 

http://www.uwv.nl 

 

Zdravotní pojištění mimo území Nizozemska (Agis) 

[Zorgverzekering buitenland (Agis)  

Postbus 19 3800 HA Amersfoort 

Tel.: (31-900) 8685 

http://www.agisweb.nl 

 

Zdravotní pojištění mimo území Nizozemska (CZ Sittard) 

Zorgverzekering buitenland (CZ Sittard)  

Postbus 55 

6130 MA Sittard 

http://www.cz.nl 

 

 

Informace o přeshraničním zdanění 

 

Poradenské středisko pro práci a podnikání za hranicemi – Německo, Belgie, 

Nizozemsko  

Steunpunt Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Duitsland, 

België Nederland 

Terra Nigrastraat 10 

6216 BL Maastricht 

Tel.: 0800 024 12 12 (z Nizozemska) 

0800 902 20 (z Belgie) 

0800 101 13 52 (z Německa) 

http://www.belastingdienst.nl 

 

http://www.svb.nl/bdz
mailto:bdz@svb.nl
http://www.svb.nl/bbz
mailto:bbz@svb.nl
http://www.uwv.nl/
http://www.agisweb.nl/
http://www.cz.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
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Daňová a celní správa 

Belastingdienst 

Limburg / zahraniční oddělení 

(Limburg/kantoor Buitenland) 

Postbus 2865 

6401 DJ Heerlen 

Tel.: (31-55) 53 85 385 

http://www.belastingdienst.nl 

http://www.minfin.nl/nl/onderwerpen,belastingen/belastingen_internationaal 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.minfin.nl/nl/onderwerpen,belastingen/belastingen_internationaal

