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1 Úvod 
Každý se ve svém životě již setkal s pojmem sociální pojištění. Je nedílnou součástí 

života. V případě pracujících prostřednictvím odvodů z jejich mezd a v případě osob 

samostatně výdělečně činných z jejich daňového základu.  V případně nezaměstnaných 

prostřednictvím dávek jim vyplácených. Sociální pojištění samozřejmě nepostihuje pouze tyto 

dvě skupiny občanů.  Smyslem sociálního pojištění je pomoci překlenout popřípadě zmírnit 

následky nepříznivých životních událostí. Jakou jsou například úraz, ztráta zaměstnání. 

Pomocí pojištění dochází k přesunutí rizik na instituce jako je stát a pojišťovny. Právě pomocí 

těchto institucí jsou poté vypláceny dávky ze sociálního pojištění. K těmto dávkám patří 

například, nemocenská, mateřská, dávky v nezaměstnanosti a další.  

Každý stát má svůj systém sociálního pojištění. I když v rámci evropské unie dochází 

k postupné harmonizaci, státy si povětšinou ponechaly základní priority v oblasti sociálního 

pojištění.  

Tato diplomová práce je zaměřena na sociální pojištění v České republice a komparaci s 

vybranými státy Evropské unie a jejich následnou komparaci a analýzu. Vybranými státy jsou 

Slovensko, Německo a Rakousko. Diplomová práce vychází z právního stavu k 1. 1. 2014. 

V praktické části jsou použity ovšem hodnoty z loňského roku. Protože hodnoty z roku 2014 

nebyly k dispozici. Vzhledem k tomu, že pro komparaci byly zvoleny státy platícím EURem 

byl nutný přepočet měny. Přepočet byl proveden kurzem České národní banky ke dni 2. 1. 

2014. V tento den činilo EURo 27,480/Kč. Částky přepočtené na Kč, jsou zaokrouhleny na 

celé koruny matematicky. 

Ve druhé kapitole je práce zaměřena na popis sociálního pojištění v České republice. 

Z čeho se skládá sociální pojištění, výše příspěvků do sociálního systému. Ale také popis 

dávek z něj vyplácených. 

Třetí kapitola se zabývá sociálním pojištěním ve vybraných státech. Je zde popsáno 

z čeho se sociální pojištění skládá. U jednotlivých skupin sociálního pojištění je popsáno jaké 

jsou podmínky pojištění, ale také na které dávky mají účastníci pojištění nárok.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na samotnou komparaci, analýzu sociálního pojištění. 

Analýza je provedena pomocí modelových příkladů a grafického aparátu. Na základě 

komparace České republiky s jednotlivými státy, jsou popsána i osobní doporučení pro 

zavedení některých druhů sociálního pojištění.  

 

 



 

2 Sociální pojiště
  

Sociální pojištění je nedílnou sou

rozpočtů. Státní sociální politika je realizována práv

V podstatě se jedná o část mzdy

je odvedena v rámci systému sociálního pojišt

z nemocenského pojištění, důchodo

zobrazuje přehledněji schéma sociálního pojišt

sražena a odvedena, se podílí na t

procentní sazby budou popsány v násled

pojištění je vyplácena např. nemocenská, ošet

důchodového pojištění se vyplácí nap

státní politiky zaměstnanosti je vyplacena

Obrázek 2.1 Skladba sociálního pojišt
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2.1 Nemocenské pojištění v České republice 

 

Nemocenské pojištění upravuje zákon číslo 401/2012 Sb., o nemocenském pojištění  

 

Poplatníci 

 Poplatníci pojistného jsou osoby, které jsou povinné platit pojistné. Za poplatníky, již 

jsou povinni platit pojistné na nemocenské pojištění, se považují zaměstnanci. Od 1. ledna 

2014 došlo v této oblasti ke změnám. Došlo k rozšíření okruhu osob, jež jsou povinny se 

účastnit nemocenského a důchodového pojištění. Nově se tedy jedná také o: 

• osoby, které jsou zaměstnány na základě smlouvy – dohody o provedení práce. 

Rozhodný je příjem, který zaměstnanec na základě DPP obdrží. Poplatník se stává 

účastníkem nemocenského pojištění v měsíci, v němž obdrží příjem nad 10 000Kč; 

• členy kolektivních orgánů právnických osob. Ovšem pouze v případě, že jejich příjem 

jako členů kolektivního orgánu právnické osoby bude považován podle zákona 

 o daních z příjmů za příjem ze závislé činnosti nebo funkčních požitků; 

• prokuristu, opět v případě, že je jeho  příjem považován dle zákona o daních z příjmů 

za příjem ze závislé činnosti; 

• společníka a jednatele společnosti s ručením omezeným, komanditista komanditní 

společnosti a člena družstva, který je činný v orgánech družstva -  pokud tyto osoby 

vykonávají pro družstvo nebo společnost činnost mimo pracovněprávní vztah; 

• likvidátora, je-li jeho příjem považován za příjem ze závislé činnosti dle zákona 

 o dani z příjmů; 

• ředitele obecně prospěšné společnosti, který tuto činnost vykonává v pracovně 

právním vztahu;1 

• vedoucího organizační složky právnické osoby, jež sídlí ve státě, se kterým nemá 

Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, a dále je-li 

zapsaná v obchodním rejstříku. Účast na nemocenském pojištění vedoucího 

pracovníka je podmíněna místem výkonu jeho práce, a to je trvale Česká republika.2 

 

                                                 
1 ŽENÍŠKOVÁ,Marta a kol. Sociální a zdravotní pojištění  2012. 2.vyd. Praha : Svaz účetních, 2012. 64 s. 
ISBN 978-80-87367-24-7. 
2 ŽENÍŠKOVÁ,Marta a kol. Sociální a zdravotní pojištění  2012. 2.vyd. Praha : Svaz účetních, 2012. 64. s ISBN 
978-80-87367-24-7. 
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  Dále se mohou dobrovolně na nemocenském pojištění účastnit osoby samostatně 

výdělečně činné a zahraniční osoby. Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel.  

 V zákoně je také uvedeno, kteří zaměstnanci jsou vyňati z pojištění. Jedná se o tyto 

případy 

• zaměstnanci zaměstnavatele, který požívá diplomatických výsad a imunit, pokud jsou 

účastni pojištění v jiném státě; 

• zaměstnanci mezinárodní organizace, pokud jsou účastni pojištění prostřednictvím této 

mezinárodní organizace a písemně prohlásí orgánu nemocenského pojištění, že chtějí 

být z tohoto důvodu vyňati z pojištění v České republice; toto prohlášení podávají 

zaměstnanci orgánu nemocenského pojištění prostřednictvím mezinárodní organizace, 

pro niž vykonávají zaměstnání.3 

Účast na nemocenském pojištění má několik podmínek. Jedná se zejména o tyto 

podmínky  

1. Výkon činnosti na území České republiky. Výkon zaměstnání přechodně 

mimo území České republiky nemá vliv na účast na nemocenském 

pojištění. Zaměstnanec, jenž vykonává práci pro zaměstnavatele mimo 

Českou republiku, tedy v cizině, je také pojištěn.  

2. Zaměstnání by mělo trvat minimálně 15 po sobě jdoucích dní.  Zaměstnání, 

které trvá méně než 15 po sobě jdoucích dní, nezakládá účast na 

nemocenském pojištění, pokud jde o jednorázové nahodilé zaměstnání. Je 

zde ovšem výjimka, a to pokud by se toto krátkodobé zaměstnání 

opakovalo v období 6 měsíců po skončení původního zaměstnání, 

zapříčinilo by již povinnost platit pojistné, pokud by byla splněna  

i podmínka rozhodného příjmu. 

3. Třetí podmínkou je hranice rozhodného příjmu, která vychází z průměrně 

mzdy. V současnosti činní 2 500Kč.  4 

 

 

 

 

 

                                                 
3 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ČSSZ: Účast na pojištění [online]. ČSSZ pojištění 
[online8.1.2014]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/ucast-na-pojisteni/ 
4 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCI. MPSV: Nemocenské pojištění v roce 2013[online 2013]. 
MPSV [6.1.2014]. Dostupné z : http://www.mpsv.cz/cs/7#unp 



9 
 

Vyměřovací základ 

Pod pojmem vyměřovací základ se skrývá částka, z níž se počítá pojistné na sociální 

zabezpečení. Vyměřovací základ se liší v závislosti na osobě poplatníka; jiný je  

pro zaměstnance a pro osoby samostatně výdělečné činné.5 Veškeré podrobnosti týkající  

se pojistného pro osoby samostatně výdělečné činné se nacházejí v příští kapitole. 

 

Vyměřovací základ zaměstnanců 

Vyměřovací základ zaměstnanců se skládá z úhrnu příjmů, jež byly zaměstnanci 

vyplaceny v kalendářním měsíci. Za příjem se považuje jak peněžení, tak i nepeněžní plnění, 

které bylo zaměstnanci připsáno k dobru. Jedná se, ale také o různé výhody, které poskytuje 

zaměstnavatel zaměstnancům. Jako je například rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou, kterou 

zaměstnavatel účtuje zaměstnanci.6 

Zákon o sociálním zabezpečení zároveň vymezuje i příjmy, které nejsou započítány 

 do vyměřovacího základu. Konkrétně se jedná o tyto příjmy: 

• náhrada škody, kterou určuje zákoník práce; 

• odstupné, odbytné a odměna, která náleží zaměstnancům po skončení funkčního 

období a je poskytována dle příslušného zákona; 

• věrnostní přídavek horníků; 

• odměny vyplacené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud 

vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost 

s výkonem práce; 

• jednorázová sociální výpomoc poskytnutá k překlenutí mimořádně obtížných poměrů, 

které vznikly v důsledku živelné pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové 

havárie nebo jiné mimořádně závažné události; 

• plnění poskytnutá poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 

třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.7 

 

 

 

                                                 
5 MUNKOVÁ, Gabriela a kol. Sociální politika v evropských zemích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 189 
s..ISBN 80-246-0780-8.   
6 MUNKOVÁ, Gabriela a kol. Sociální politika v evropských zemích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 189 s. 
ISBN 80-246-0780-8.   
7 MUNKOVÁ, Gabriela a kol. Sociální politika v evropských zemích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 189.ISBN 
80-246-0780-8.   
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Maximální a minimální vyměřovací základ 

Maximální výše vyměřovacího základu vychází z průměrné mzdy. Průměrná mzda pro 

rok 2014 činí 25 942 Kč. Vyměřovací základ se vypočte jako 48 násobek průměrné mzdy, což 

činí 1 245 216 Kč. 

Částka minimálního vyměřovacího základu nemocenského pojištění činí 5 000 Kč.8  

Výpočet denního vyměřovacího základu 

Dávky nemocenského pojištění jsou vypláceny z denního vyměřovacího základu. Denní 

vyměřovací základ se vypočte jako podíl započítaného příjmu zaměstnance v rozhodném 

období a počtu započitatelných kalendářních dní připadajících na toto rozhodné období. Takto 

vypočtený průměrný denní příjem se dále upravuje pomocí tří redukčních hranic.9 

  

Redukční hranice 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje vždy 1. ledna výši jednotlivých 

redukčních hranic. Oproti loňskému roku došlo k navýšení jednotlivých hranic.  

     2013   2014 

1. redukční hranice činí   863 Kč   865 Kč; 

2. redukční hranice činí 1 295 Kč   1 298 Kč; 

3. redukční hranice činí 2589 Kč   2 595 Kč. 

Samotná redukce se provede následovně: do první redukční hranice se započte pro 

nemocenské a ošetřovné 90 % denního vyměřovacího základu, u peněžité pomoci v mateřství 

a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství pak 100 %. Šedesát procent se započte z části 

denního vyměřovacího základu mezi první a druhou redukci, a 30 % se započte z části mezi 

druhou a třetí redukcí. K části připadající nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.10 

                                                 
8
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ČSSZ: Výpočet  pojistného [online]. ČSSZ pojištění 

[8.1.2014]Dostupné z: http:// http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-
pojistneho/vypocet-pojistneho.htm 
9 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ČSSZ: Účast na pojištění [online]. ČSSZ pojištění 
[8.1.2014]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/nemocenske.htm 
10MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCI. MPSV: Nemocenské pojištění v roce 2013[online]. MPSV 
[6.1.2014]. Dostupné z :  http://www.mpsv.cz/cs/7 
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Sazby nemocenského pojištění 

Sazba nemocenského pojištění pro zaměstnavatele činí 2,3 % Za správný výpočet  

a odvod nemocenského pojištění nese veškerou odpovědnost zaměstnavatel. Sražené pojistné 

je zaměstnavatel povinen odvést ve lhůtě od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce 

Ze systému nemocenského pojištění jsou vypláceny tyto dávky: 

• nemocenská; 

• peněžní pomoct v mateřství; 

• ošetřovné; 

• vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 

Dávky vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení za jednotlivé kalendářní dny. 

Pokud má občas nárok na tutéž dávku při souběhu více zaměstnání, která zakládají povinnost 

účastnit se nemocenského pojištění, dávka se vypočte pouze jedna, a to z příjmů dosažených 

ve všech zaměstnáních 

. 

Nemocenská 

Nárok na nemocenskou vzniká zaměstnanci od 15. kalendářního dne, kdy byl 

ošetřujícím lékařem uznán dočasně práce neschopen. Dávky nemocenské jsou vypláceny 

maximálně 380 dní. Prvních 14 dní vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel náhradu mzdy. První 3 

dny dočasné pracovní neschopnosti nemá zaměstnanec nárok na dávky nemocenského 

pojištění. Výše nemocenské dávky činí po celou dobu trvání pracovní neschopnosti 60 % 

redukovaného denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se vypočte tak, že 

započitatelný příjem zaměstnance v rozhodném období vydělí počtem „započitatelných“ 

kalendářních dnů spadajících do tohoto rozhodného období. Tento vyměřovací základ 

následně podléhá redukci. Redukce se provede následovně z částky první redukční hranice se 

počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici a do druhé redukční hranice se počítá 60 %, 

z částky přesahující druhou redukční hranici a do třetí redukční hranice se počítá 30 %, 

k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Náhradu mzdy je povinen zaměstnavatel 

vyplácet podle zákoníku práce od 4. dne dočasné pracovní neschopnosti. Pokud je 

zaměstnanec v karanténě, tak již od prvního dne. 

Poplatníci, již jsou poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro 

invaliditu 3. stupně, mají nárok na vyplacení nemocenské od 15. dne dočasné pracovní 
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neschopnosti nanejvýš však po dobu 70 kalendářních dnů. Nejdéle však do doby konce 

pojistné činnosti.11 

 

Ochranná lhůta 

Zákon pamatuje i na případ, kdy dočasná pracovní neschopnost nastane až po skočení 

zaměstnání, jež zakládalo účast na pojištění. V ochranné lhůtě se jedná o to, aby byl 

zaměstnanec v případě pracovní neschopnosti zajištěn, než nastoupí do nového zaměstnání. 

Ochranná lhůta ovšem netrvá věčně. Je omezena na 7 kalendářních dní po skončení 

zaměstnání, které zakládalo účast na pojistném. Pokud zaměstnání trvalo méně než 7 dní, činí 

ochranná lhůta pouze tolik dní, kolik trvalo poslední zaměstnání. 

Na ochrannou lhůtu nemají nárok poživatelé starobního nebo invalidního důchodu pro 

invaliditu 3. stupně, také v případě, že zaměstnání vzniklo na základě dohody o provedení 

práce, nebo se jednalo o zaměstnání tzv. malého rozsahu. Dále na ochrannou lhůtu nemají 

nárok studenti, kteří si sjednali zaměstnání pouze po dobu trvání prázdnin nebo jejich části. 

 O ochrannou lhůtu přichází také vězeň, pokud jeho pojištění skončí v důsledku jeho útěku 

z místa výkonu trestu (odnětí svobody). 

 

Peněžitá pomoc v mateřství 

Získání peněžité pomoci v mateřství je podmíněno dobou trvání účasti  

na nemocenském pojištění. V den, kdy je peněžitá pomoc v mateřství přiznána, musí trvat 

účast na pojistném v posledních dvou letech nejméně 270 dní. Jiné je to u osob samostatně 

výdělečně činných (OSVČ). V jejich případě musí účast na pojistném v posledním roce trvat 

nejméně 180 dní.  Může ovšem nastat situace, kdy žena přijde v době těhotenství o práci, 

 a i na tuto možnost se vztahuje ochranná lhůta. V tomto případě činí ochranná lhůta přesně 

tolik dní, kolik trvalo její poslední zaměstnání. Nejdéle však 180 dní. 

Žena má možnost si, zvolit od kdy ji bude tato dávka vyplácena. Musí tak učinit 

v období od 6. až 8. týdne před porodem. Doba, po kterou ji bude peněžitá pomoct vyplácená, 

činí 28 týdnů. Ovšem pokud se jí narodí dvě a více dětí, tato doba se prodlužuje na 37 týdnů. 

Peněžitou pomoc v mateřství jde nejdéle pobírat do 1 roku dítěte, pokud dávka náleží ženě 

z titulu porodu dítěte, a do 7 let dítěte a 31 týdnů, pokud se jedná o převzetí dítěte do péče. 

                                                 
11 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ČSSZ: Účast na pojištění [online]. ČSSZ pojištění 
[online6.1.2014]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/nemocenske.htm 
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Pokud se rodiče dítěte dohodnou na střídavé péči o dítě na základě písemné smlouvy, 

mají oba rodiče nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Dávka se vyplácí tomu rodiči, který 

má právě dítě v péči. A to tak, že se pozastaví vyplacení dávky např. matce a vyplácí se otci, 

který se právě o dítě stará, z jeho nemocenského pojištění. Střídavou péči lze uplatnit  

od 7 týdne stáří dítěte. Četnost střídání není nikterak omezena. U otce dítěte je podmínka, že 

se musí o dítě starat alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářních dní.12 

Peněžitá pomoc mateřství činí 70 % redukovaného vyměřovacího základu. Denní 

vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství se vypočte stejně, jako v případě 

nemocenské. Rozdíl je ovšem při výpočtu redukce, kdy v případě první hranice se nepočítá 

pouze 90 % nýbrž 100 %. V případě druhé a třetí redukční hranice je postup totožný jako 

 u nemocenské. 

 

Ošetřovné 

Ošetřovné se vyplácí zaměstnanci, který nemůže pracovat, a to ze dvou důvodů. Stará se 

o nemocného člena rodiny, nebo pečuje o zdravé dítě do 10 let z důvodu uzavření školského 

zařízení; byla-li nařízená dítěti karanténa nebo osobě, která se běžně o dítě stará onemocněla.  

Na ošetřovné nemá zaměstnance nárok z titulu ošetřování dítěte, pokud má jiná fyzická 

osoba nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství v případě péče o toto dítě. 

Doba, po kterou je ošetřovné vypláceno, je omezeno na 9 kalendářních dní. Jedná-li se  

o osamělého rodiče, který má v péči jedno dítě do 16 let, které neukončilo povinnou školní 

docházku, prodlužuje se tato lhůta na 16 dní. 

Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného vyměřovacího základu. Vyměřovací základ 

se vypočte stejným způsobem, jako v případě vyměřovacího základu pro nemocenskou. 13 

 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

 Vyrovnávací příspěvek se vyplácí ženám, které byly z důvodu těhotenství, porodu 

nebo kojení převedeny na jinou práci s nižším platovým ohodnocením. Vyplácí se po dobu 

trvání tohoto platového znevýhodnění, nejdéle však do 6. týdnů před porodem. V určitých 

případech se vyplácí i ženám po porodu při převedení na jinou práci. 

                                                 
12 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ČSSZ: Účast na pojištění [online]. ČSSZ pojištění 
[online8.1.2014]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-
materstvi.htm 
13 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ČSSZ: Účast na pojištění [online]. ČSSZ pojištění 
[online8.1.2014]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/osetrovne.htm 
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Vyrovnávací příspěvek se vypočte jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem 

v den převedení na jinou práci a průměrem započitatelných příjmů připadajících na jeden 

kalendářní den v jednotlivých měsících po převedení na jinou práci.14 

 

2.1.1 Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných 

 

Osoba samostatně výdělečně činná je fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo 

jiné samostatně výdělečné činnosti. Osoby samostatně výdělečné činné podnikají pod svým 

jménem a ručí celým svým majetkem. Na rozdíl od právnických osob se nezapisují  

do obchodního rejstříku, když i zde existují výjimky. Povinně se musí  zapsat do obchodního 

rejstříku v případě, že výše jejich příjmů přesáhla za dvě po sobě jdoucí účetní období  

120 mil. Kč anebo provozují živnost průmyslovým způsobem.  

OSVČ mají povinnost ze zákona účastnit se důchodového pojištění a pojištění pro případ 

nezaměstnanosti. Dobrovolná je účast na nemocenském pojištění. 

Pokud se OSVČ rozhodla účastnit nemocenského pojištění, automaticky se považuje 

 za osobu hlavní. Sazba nemocenského pojištění činí 2,3 % vyměřovacího základu. 

Splatnost je stejná jako u zaměstnavatelů, tedy 1. až 20. den následujícího kalendářního 

měsíce. 

I pro osoby samostatně výdělečně činné je stanoven minimální vyměřovací základ 

nemocenského pojištění, a ten stejně jako v loňském roce činí 5 000 Kč. Což je i minimální 

výše základu pro nemocenské pojištění. Platba na pojistné nemůže být tedy nižší než 115 Kč 

měsíčně. Nelze-li určit maximální vyměřovací základ na základě předchozích přehledů, 

stanoví se výše, která se rovná polovině průměrné mzdy. V letošním roce se jedná o částku 

12 971 Kč. Na základě této částky činí platba pojistného 2,3 %, a to je 299 Kč.15 

 

 

 

 

                                                 
14 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ČSSZ: Účast na pojištění [online]. ČSSZ pojištění 
[online8.1.2014]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/vyrovnavaci-prispevek-v-
tehotenstvi-a-materstvi.htm 
15 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ČSSZ: Pojištění OVČ [online]. ČSSZ pojištění 
[online8.1.2014]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojistneho/zmeny-v-pojisteni-osob-
samostatne-vydelecne-cinnych-od-1-1-2013.htm 



 

2.2.1 Příspěvek na státní politiku zam

 

Každý občan České republiky má právo na zam

diskriminován. Vzhledem k aktuálnímu vývoji na trhu práce není možné uplatn

práva všemi občany ČR. K př

politika zaměstnanosti, její

v nezaměstnanosti. 

V lednu 2010 překonala míra nezam

Celkem 545 311 lidí hledá své uplatn

volných míst činil 34 893.  Vývoj nezam

zachycen vývoj průměrné roč

nezaměstnanosti bylo dosaženo v

Naopak nejvyšší nezaměstnanosti bylo dosaženo v

vydává Český statistický úřad. Údaje za rok 2
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dopomáhá aktivní státní politika zaměstnanosti. Oblast politiky nezaměstnanosti spadá pod 

ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce. 

Aktivní státní politika zaměstnanosti znamená, že stát prostřednictvím jednotlivých 

institucí a projektů pomáhá v budování pracovních míst pomocí např. investičních pobídek. 

Ale také přispívá zaměstnavatelům při zaměstnání občanů vedených na úřadech práce. 

Vyplácí dávky podpory nezaměstnanosti uchazečům vedeným na pracovních úřadech. 

 K dalším nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti patří:16 

• veřejně prospěšné práce; 

• státní pobídky; 

• rekvalifikace; 

• společensky účelná pracovní místa; 

• překlenovací příspěvek; 

• příspěvek na dopravu zaměstnanců; 

• příspěvek na zpracování; 

• příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 

K významným a hojně používaným nástrojům patří rekvalifikace, respektive 

rekvalifikační kurzy. Předmětem rekvalifikace je přispět ke zvýšení možnosti uplatnění 

uchazečů o zaměstnání na trhu práce, kdy struktura nabídky práce neodpovídá poptávce 

 po práci. Rekvalifikací si uchazeči rozšíří své dosavadní znalosti, nebo nabudou nové 

znalosti. Rekvalifikace probíhá na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem 

 o zaměstnání. Úřad práce hradí rekvalifikační kurzy, ale může také uchazeči uhradit náklady 

spojené s účastí na rekvalifikační kurz. Zde patří např. cestovní náklady. 

Rekvalifikace se uskutečňuje prostřednictvím vzdělávacích programů. Jedná se např.  

o tyto programy: 

• vzdělávací program dalšího profesního vzdělání, 

• speciální vzdělávací program k získání konkrétného pracovního místa, 

•  vzdělávací aktivity v rámci mezinárodních programů a další. 

Rekvalifikační kurzy se nemusí týkat pouze uchazečů o zaměstnání, ale také 

zaměstnavatelů, kteří chtějí zvýšit pracovní uplatnění svých zaměstnanců. Zaměstnavatel 

může rekvalifikaci provádět sám, nebo prostřednictvím rekvalifikačního zařízení. V obou 

                                                 
16 OFICIÁLNÍ PORTÁL PRO PODNIKÁNÍ A EXPORT. Businessinfo.  Státní politika zaměstnanosti[online]. 
Businessinfo [9.1.2014]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/statni-politika-zamestnanosti-
3311.html 
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těchto případech mu mohou být uhrazeny náklady, které na rekvalifikaci nezaměstnaný 

vynaložil.  

K dalším nástrojům patří např. investiční pobídky. Jedná se o situace, kdy stát poskytuje 

hmotné dotace na podporu tvorby nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců, 

 byly-li investiční pobídky poskytnuty podle zákona č. 72/2000 Sb., 

 o investičních pobídkách a změně některých zákonů v platném znění. Stát dále poskytuje 

dotace na základě dvou programů, a to „Programu pro podporu tvorby nových pracovních 

míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností a Rámcového programu pro podporu 

vzniku a rozšíření technologických center a center strategických služeb.“17 

Úřady práce přispívají na tvorbu společensky účelných pracovních míst. Cílem tvorby 

těchto míst je zajistit pracovní místa i uchazečům, kterým se velice těžko zajišťují pracovní 

pozice. Pomáhá uchazečům i se zahájením samostatné výdělečné činnosti. Na jejich tvorbu 

úřad práce přispívá pokud je nízká poptávka po práci, jak z hlediska územního, tak 

profesního. Příspěvky jsou poskytovaný např. formou návratného příspěvku, příspěvků  

na úhradu úroků z úvěrů, částečné nebo úplně vyplacené mzdové náhrady, včetně pojistného 

 na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojištění na veřejné zdravotní 

pojištění. 

 

Úřad práce 

Jak již bylo výše uvedeno, stát vykonává svou politiku zaměstnanosti prostřednictvím 

úřadů práce. Úřady práce jsou tedy územní orgány státní správy s právní subjektivitou. Plní 

řadu funkcí v oblasti zaměstnanosti respektive nezaměstnanosti. K těmto funkcím patří 

zejména :18 

• sledování a hodnocení situace na trhu práce, zpracování koncepcí vývoje 

zaměstnanosti ve svém územním obvodu, přijímání opatření k ovlivnění 

nabídky a poptávky po práci; 

• informování uchazeče o možnostech získání zaměstnání, odborné přípravy 

případně rekvalifikace; 

• informování zaměstnavatele o volných zdrojích pracovní síly; 

                                                 
17 OFICIÁLNÍ PORTÁL PRO PODNIKÁNÍ A EXPORT. Businessinfo.  Státní politika zaměstnanosti[online]. 
Businessinfo [ 9.1.2014]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/statni-politika-zamestnanosti-
3311.html 
18 OFICIÁLNÍ PORTÁL PRO PODNIKÁNÍ A EXPORT. Businessinfo.  Státní politika zaměstnanosti[online]. 
Businessinfo [9.1.2014]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/statni-politika-zamestnanosti-
3311.html 
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• zprostředkování vhodných pracovních míst uchazečům o zaměstnání; 

• poskytování poradenské služby spojené s hledáním zaměstnání, volbou 

budoucího povolání, odbornou výchovou a rekvalifikací; 

• vedení evidence uchazečů o pracovní pozice a evidenci volných pracovních 

pozic, evidenci pracovních povolení vydaných cizincům nebo občanům bez 

státní příslušnosti; 

• rozhodování o vyřazení uchazeče z evidence, o přiznání, odebrání, zastavení 

nebo vracení hmotného příspěvku; 

• organizování, zabezpečování a usměrňování rekvalifikace; 

• hmotná podpora vytváření nových pracovních míst, jedná se zejména  

o podporu při vytváření chráněných pracovních míst a dílen pro občany se 

zdravotním postižením; 

• vydání, ale také zamítnutí povolení k zaměstnání občanům, kteří nejsou 

státním příslušníky České republiky nebo Evropské unie, a další. 

 

2.2.1  Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti osob samostatně 

výdělečně činných 

 

Osoby samostatně výdělečné činné jsou povinny účastnit se důchodového pojištění 

 a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

Vyměřovací základ 

Pro sociální pojištění OSVČ je určená jak horní - maximální, tak i dolní - minimální 

hranice vyměřovacího základu. Obě tyto hranice se každý rok mění. Výše maximálního 

vyměřovacího základu, se vypočte jako 48násobek průměrné mzdy. V tabulce 2.1 je zobrazen 

vývoj maximálního ročního vyměřovacího základu za 2 poslední roky. 
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Tab.2.1 Vývoj roční maximálního vyměřovacího základu 

 Roční maximální vyměřovací základ 

2013 2014 

1 242 432 Kč 1 245 216 Kč 

ZDROJ:http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-

2013/dulezite-udaje-platne-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2014.htm 

I výše minimálního základu se změnila. Vývoj za uplynulé dva roky je zobrazen 

v tabulce 2.2 Vývoj minimálního vyměřovacího základu OSVČ. U minimálního 

vyměřovacího základu se rozlišuje, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší činnost. U hlavní 

činnosti činí minimální vyměřovací základ 25 % průměrné mzdy. V případě vedlejší činnosti 

činí 10% z průměrné mzdy.  

Tab. 2.2 Vývoj ročního minimálního vyměřovacího základu OSVČ 

                           Minimální roční  vyměřovací základ 

  2013 2014 

Hlavní činnost 6 471 Kč 6 486 Kč 

Vedlejší činnost 2 589 Kč 2 595 Kč 

ZDROJ:http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/dulezite-udaje-

platne-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2014.htm 

 

Výše odvodů závisí na tom, zda se OSVČ účastní prvního nebo druhého pilíře 

důchodového pojištění. Účastní-li se prvního důchodového pilíře, je povinna odvádět 

 na 29,2 % z vyměřovacího základu. Přičemž 28 % připadá na důchodové pojištění a 1,2 % 

 na státní politiku zaměstnanosti. Rozhodla- li se vstoupit do druhého důchodového pilíře 

činní odvod 26,2%., do druhého pilíře pak odvádí 5%. Na důchodové pojištění připadá 25 % 

 a na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %.19 

 

Zálohy 

Zálohy se platí za jednotlivé celé kalendářní měsíce. Výše záloh se vypočítá jako 

násobek uvedené procentní sazby a měsíčního vyměřovacího základu. Zálohy se zaokrouhlují 

                                                 
19 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ČSSZ: Změny v pojištění OSVČ 2014 [online2014]. 
ČSSZ [9.1.2014]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojistneho/zmeny-v-pojisteni-osob-
samostatne-vydelecne-cinnych-od-1-1-2013.htm 
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na celé koruny nahoru. Zálohy na důchodové pojištění odvádí osoby samostatně výdělečně 

činné jak na účet okresní správy sociálního zabezpečení, tak na účet finančního úřadu. 

2.2 Důchodové pojištění 
 

Český důchodový systém je postaven na třech důchodových pilířích. Důchodové 

pojištění prošlo několika změnami. Poslední úpravy v zákoně o důchodovém pojištění nastaly 

v roce 2011, kdy vešel v platnost zákon č. 220/2011 Sb. Tato novela zákona s sebou přinesla  

i další změny, které nabyly účinnosti 1. ledna 2012. Vzhledem k charakteru veškerých změn 

mluvíme o této reformě jako o „malé důchodové reformě“. 

Od roku 2013 vešly v platnost další změny v důchodovém pojištění. Třetí pilíř se stal 

doplňkovým penzijním připojištěním a vznikne druhý pilíř, který bude znamenat nové 

důchodové pojištění.20 

Tab. 2.3 výše odvodu na důchodové pojištění z vyměřovacího základu  za rok 2014: 

Zaměstnanec, který se neúčastní důchodového spoření 6,5  % 

Zaměstnanec, který se účastní důchodového spoření 3,5 % 

Zaměstnavatel 22,7 % 

osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 1,2 %), která není účastna důchodového spoření 

29,2 % 

osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 1,2 %), která je účastna důchodového spoření 

26,2 % 

osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění 28 % 

osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, je-li současně účastna 

důchodového spoření 

30 % 

Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění  

bez účasti na důchodovém spoření minimálně 1 817 Kč 

s účastí na důchodovém spoření minimálně 1 946 Kč 

ZDROJ: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-

2013/dulezite-udaje-platne-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2014.htm 

 

 

                                                 
20 DANĚK, Antonín a kol. „ Průvodce důchodovou reformou v roce 2012“. 1. Vyd. Praha: BMSS-Start,2012. 
159 s. ISBN 978-80-86140-74-2 
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2.2.1 První důchodový pilíř 

 

Jedná se v podstatě o dosavadní druh povinného důchodového pojištění. Jsou z něj 

vypláceny nynější starobní důchody. Účastníci jsou fyzické osoby starší 18 let, jenž jsou 

poplatníky důchodového spoření. Zánik účasti na spoření není možný. Dále není možné dědit 

naspořené prostředky. Správu peněžních prostředků provádí stát. 

Financování závisí na tom, zda účastník vstoupí do druhého důchodového pilíře 

 či nikoliv. Účastníci, kteří nevstoupí do druhého důchodového pilíře, odvádí 28 % ze své 

hrubé mzdy. Účastník, který se rozhodne vstoupit do druhého pilíře odvádí 25 % ze své hrubé 

mzdy. Naspořené finanční prostředky jsou poté vypláceny po odchodu do důchodu ve formě 

starobního důchodu.21 

 

3.1.1 Druhý důchodový pilíř 

 

Na rozdíl od prvního pilíře je druhý dobrovolný. Ale pokud se občané rozhodnou 

 do něj vstoupit ztrácí možnost své rozhodnutí změnit, je definitivní. Jedná se o formu 

důchodového spoření nikoliv pojištění. Účastníkem spoření se může stát osoba starší 18 let, 

která je účastna prvního pilíře. Účastník podepíše s penzijní společností smlouvu  

o důchodovém spoření. Jsou zde určitá věková omezení. Do 30. 6. 2013 mohl do druhého 

důchodového pilíře vstoupit každý. Od 1. 7. 2013 je však určen pouze pro osoby mladší 

 35 let.22 

Správu peněžních prostředků mají na starosti soukromé penzijní společnosti. Občané 

mají na výběr různé investiční strategie. Důchodové fondy mají čtyři investiční možnosti.     

Ze zákona jsou povinni investovat do fondu státních dluhopisů, dále mohou investovat  

do konzervativního fondu, vyváženého a dynamického fondu. Výše odvodu činí celkem 5 % 

z hrubé mzdy. Přičemž 3 % jsou přesměrována z prvního pilíře a 2 % jsou navíc z hrubé 

mzdy.23 

                                                 
21 DŮCHODOVÁ REFORMA.  Pilíře českého důchodového systému [online 2013]. Dostupné z : 
http://www.duchodovareforma.cz/duchodovy-system/ 
22 DŮCHODY, DŮCHODOVÁ REFORMA Důchody-důchodci. 2.pilíř –důchodové spoření[online2013. 
Důchody a důchodci [30.10.2013].Dostupné z:  http://www.duchody-duchodci.cz/druhy-pilir-duchodove-
sporeni.php 
23DŮCHODOVÁ REFORMA.  Pilíře českého důchodového systému [online 2013]. Důchodová reforma [ 
30.10.2013]. Dostupné z : http http://www.duchodovareforma.cz/duchodovy-system/ 
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Po odchodu do důchodu umožňuje druhý pilíř vybrat si, jakým způsobem bude 

vyplácena naspořená renta. Účastník si může vybrat ze tří možných variant vyplácení 

důchodů.  

• Renta po dobu 20 let: naspořené peníze jsou rozpočítány na dobu 20 let. Vypočtená 

částka je poté měsíčně po dobu 20 let vyplácena. Pokud účastník umře dříve, než 

jsou veškeré naspořené peníze vyplaceny, dědicové obdrží nevyčerpanou část 

naspořených prostředků. 

• Anuita s pozůstalostní penzí na tři roky: účastník, může ve smlouvě uvést osobu, 

které budou naspořené peníze po jeho smrti vypláceny. Této osobě je po 

účastníkově smrti vyplácená pozůstalostní renta po dobu tří let ve stejné výši jako 

účastníkovi.  

• Doživotní penze, tzv. anuita: jedná se o doživotní výplatu renty. Výplata renty 

končí smrtí účastníka, nedědí se.24 

 

2.2.3 Třetí důchodový pilíř 

 

Podobně jako druhý pilíř je i třetí dobrovolný. Jedná s v podstatě o již existující pilíř, 

ale od 1. ledna 2013 se změnily podmínky smluv. Tedy do 31. 11. 2012 se jednalo o penzijní 

připojištění. Od 1. 1. 2013 jedná se o doplňkové penzijní spoření. Jedná se o jediný pilíř,  

u něhož  je možné ukončit smlouvu. Účastníkem třetího důchodového pilíře se může stát 

každá fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. 

Penzijní společnosti, stejně jako v případě druhého pilíře, spravují různé fondy. V tomto 

případě se jedná o dva hlavní fondy. Konkrétně se jedná o transformovaný fond – je určen 

pouze pro klienty penzijního připojištění, a účastnické fondy – ze zákona je povinný 

konzervativní fond. Další fondy závisí na nabídkách penzijních společností.25 

Podobně jako v předchozích důchodových pilířích i zde si účastník spoří sám ze své 

mzdy. Ovšem od určité výše svého příspěvku má nárok na státní příspěvek a daňové odpočty. 

                                                 
24DŮCHODY, DŮCHODOVÁ REFORMA Důchody-důchodci. 2.pilíř –důchodové spoření[online2013]. 
Důchody a důchodci [30.10.2013].Dostupné z:   http://www.duchody-duchodci.cz/druhy-pilir-duchodove-
sporeni.php 
25DŮCHODOVÁ REFORMA.  Pilíře českého důchodového systému [online 2013]. Důchody a důchodci 
[30.10.2013]. Dostupné z :  http://www.duchodovareforma.cz/duchodovy-system/ 
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Zaměstnavatelé mohou, přispívat svým zaměstnancům na penzijní spoření také. Podle 

zvolené investiční strategie se účastníkům jejich peněžní prostředky zhodnocují. 26 

Výplata naspořených peněžních prostředků je zde ovšem poněkud složitější. Záleží  

na tom, zda se jedná o penzijní pojištění, nebo již o doplňkové penzijní spoření. Rentu vyplácí 

poté buď penzijní společnost, nebo životní pojišťovna. Pro přehlednost a snazší pochopení 

 je způsob výplaty popsán v následující tabulce č. 2.3 Způsoby výplat jednotlivých plnění 

důchodového spoření. 

Penzijní připojištění Doplňkové penzijní spoření 

Vyplácí penzijní společnost Vyplácí životní 

pojišťovna 

Starobní důchod: nárok 

vzniká po 5 letech trvání 

smlouvy, nejdříve však v 60 

letech. 

 

Starobní penze na předem 

určenou dobu a 

předdůchod: nárok vzniká 

po 5 letech od uzavření 

smlouvy a nejdříve 5 let před 

nárokem odchodu do 

důchodu. Penzijní společnost 

určuje dobu, po kterou jej 

bude vyplácet. 

Úhrada jednorázového 

pojistného pro doživotní 

penzi: nárok vzniká po 5 

letech od uzavření smlouvy a 

je nutno dosáhnout 

důchodového věku. 

Výsluhová penze: nárok 

vzniká nejdříve po 15 letech 

od uzavření smlouvy. 

Jednorázové vyrovnání: 

nárok vzniká po uplynutí 5 

let trvání smlouvy. Je nutno 

dosáhnout důchodového 

věku. 

Úhrada jednorázového 

pojistného pro penzi na 

přesně stanovenou dobu s 

přesně stanovenou výší 

důchodu: nárok vzniká 

nejdříve po 5 letech od 

uzavření smlouvy a je nutno 

dosáhnout důchodového 

věku. 

Invalidní penze: nárok 

vzniká nejdříve po 3 letech 

od uzavření smlouvy a 

Odbytné: nárok vzniká po 2 

letech od uzavření smlouvy. 

 

                                                 
26DŮCHODOVÁ REFORMA.  Pilíře českého důchodového systému [online 2013]. Důchody a důchodci 
[30.10.2013].Dostupné z :  http://www.duchodovareforma.cz/duchodovy-system/ 
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přiznání nároku na invaliditu 

3. stupně. 

Odbytné: nárok vzniká 

nejdříve po roce platnosti 

smlouvy. 

Invalidní penze na určitou 

dobu: nárok vzniká po 3 

letech platnosti smlouvy a 

přiznání nároku na invalidní 

důchod pro invaliditu třetího 

stupně. Penzijní společnost 

určuje minimální počet let, 

po které bude tuto penzi 

vyplácet. 

 

Pozůstalostní penze: nárok 

vzniká nejdříve po 3 letech 

od uzavření smlouvy. 

  

Jednorázové vyrovnání: 

tímto zaniká nárok na výše 

uvedené penze. 

  

Tabulka 2.3 Způsoby výplat jednotlivých plnění důchodového spoření. 

ZDROJ:http://www.duchodovareforma.cz/duchodovy-system/ 

 

2.2.4 Důchodové pojištění osob samostatně výdělečně činných 

 

Osoba samostatně výdělečně činná je povinná se účastnit důchodového pojištění 

kalendářním  roce, v němž vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo 

v kalendářním roce, ve kterém vykonávala vedlejší činnost, pokud ovšem příjem z této 

vedlejší činnosti dosáhl rozhodné částky. Rozhodná částka se každý rok mění, pro rok 2014 je 

stanovena ve výši 62 261 Kč. Rozhodná částka se určí jak 2,4 násobek částky, která se stanoví 

jako součin vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází 

kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího 

koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. 27 

                                                 
27
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ČSSZ: Účast na pojištění [online2014]. ČSSZ [9.1.2014]. 

Dostupné z http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/ucast-na-pojisteni/povinna.htm 
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Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného činní 50 % daňového základu. Opět je 

stanoven maximální a minimální vyměřovací základ. Kolik zaplatí OSVČ maximálně na 

důchodové pojištění měsíčně je zobrazeno v následující tabulce 2.4 Maximální měsíční záloha 

na důchodové pojištění OSVČ. 

Tab. 2.4 Maximální měsíční záloha na důchodového pojištění OSVČ 

             Maximální měsíční záloha 

OSVČ účastně důchodového pojištění 27 188 Kč 

OSVČ neúčastna důchodového pojištění 30 301 Kč 

ZDROJ: www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/ucast-na-pojisteni/povinna 

 

V tabulce 2.5 je zobrazena minimální roční vyměřovací základ jak za letošní tak 

 i loňský rok. 

Tab. 2.5 Minimální vyměřovací základ důchodového pojištění OSVČ  

Minimální roční vyměřovací základ  

2013 2014 

Minimální roční vyměřovací základ HČ 77 652 Kč 77 832 Kč 

Minimální roční vyměřovací základ VČ 31 068 Kč 31 140 Kč 

ZDROJ: http://www.podnikatel.cz/clanky/zalohy-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-v-roce-

2014/      

Účast na pojištění OSVČ vzniká vždy k 1.1. daného roku, ve kterém vykonávala 

činnost. Dále také prvním dnem kalendářního měsíce, od kterého se z vedlejší činnosti stala 

činnost hlavní. Pokud se jedná o vedlejší činnost, tak povinnost účastnit se pojištění vzniká 

 k 1.1. kalendářního roku, ve kterém dosáhla rozhodného příjmu. Účast na pojištění zaniká 

k 31.12. roku ve kterém činnost vykonávala, nebo posledním dnem kalendářního měsíce, 

v němž se z hlavní činnosti stala činnost vedlejší. Dále ukončením samostatné výdělečné 

činnosti, ukončením oprávnění k výdělečné činnosti a nebo pozastavením výkonu 

k samostatné výdělečné činnosti. 28 

                                                 
28
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ČSSZ: Účast na pojištění [online2014]. ČSSZ [9.1.2014]. 

Dostupné z  http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/ucast-na-pojisteni/povinna.htm 
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Pokud se OSVČ v roce 2 014 nebudou účastnit důchodového spoření, tedy II. pilíře, 

výše pojistného pro důchodové pojištění bude 29,2 %. Jestli, že se OSVČ rozhodne pro 

účastna II. důchodovém pilíři výše pojistného se sníží na 26,2 %.  29

                                                 
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ČSSZ: Účast na pojištění [online2014]. ČSSZ [9.1.2014]. 
Dostupné z  http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/ucast-na-pojisteni/povinna.htm 



27 
 

3 Sociální pojištění ve vybraných zemích EU 
 

Sociální politiku Evropské unie ovlivňují a inspirují dva významné dokumenty. 

Konkrétně se jedná o dokumenty, které vydala Evropská komise: Bílá kniha, 

konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a Zelená kniha evropské sociální politiky. I přes vznik 

těchto dokumentů zůstává řešení mnoha problémů v oblasti sociální politiky v kompetenci 

jednotlivých států  unie. V dokumentech je naznačen směr budoucího vývoje sociální politiky.  

Dokumenty se zajímají především o problémy v oblasti zaměstnanosti, struktury a kvality 

pracovních míst a procesu získávání odborné kvalifikace.  

Jelikož je řešení mnoha otázek ohledně sociální politiky v kompetenci jednotlivých 

států, vznikají rozdíly v jednotlivých koncepcích sociální politiky. Jedná se především o tyto 

rozdíly: 

• historická tradice sociální politiky; 

• ekonomická vyspělost jednotlivých zemí; 

• politické uspořádání v jednotlivých zemích (např. sociálnědemokratické, 

konzervativněliberální a křesťanskodemokratické). 

Na základě těchto rozdílů je patrné, jak komplikovaná je snaha o harmonizaci 

 na nadnárodní úrovni. Ani ve vzdálené budoucnosti proto nelze počítat se vznikem sociální 

unie. Tedy systému s jednotnou legislativou a dalšími pravidly a jednotnými podmínkami  

ve všech zemích Evropské unie. Proto je možná tzv. harmonizace zdola. To znamená určení 

minimální sociální normy, která by byla závazná pro všechny členské státy, a rozšiřování 

celkové aktivity Unie v sociální oblasti.30  

Velice důležitá pro harmonizaci sociálních politik byla Evropská sociální charta. 

Evropská sociální charta byla ratifikována členskými zeměmi Rady Evropy v Turíně 

 18. 10. 1961, platnosti nabyla o 4 roky později - 26. 2. 1965. V Chartě je uvedeno  

19 základních práv a principů. Jedná se hlavně o právo na práci, právo na spravedlivou 

odměnu, právo  organizovat se, právo na ochranu zdraví. Ve Štrasburku byl v roce 1988 přijat 

Dodatkový protokol. V Protokolu je uvedeno dalších 12 práv. Zde patří např. právo na stejné 

příležitosti a na rovné zacházení, právo na důstojnost v práci, právo na ochranu před 

chudobou a sociálním vyloučením nebo právo na bydlení. V roce 1991 byla charta v Turíně 

                                                 
30 BRDEK, Miroslav a kol. „Trendy v evropské sociální politice“.1.vyd. Praha: ASPIS, 2002. 251 s. ISBN 80-
86395-25-1 
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novelizována. Novelizace zlepšuje účinnost Charty, především fungování kontrolního 

mechanismu.31 

 

3.1 Sociální pojištění Slovenské republiky 
 

Sociální pojištění na Slovensku se skládá z pěti samostatných systémů. Podobně jako 

v České republice je zde důchodové pojištění, nemocenské pojištění, pojištění 

v nezaměstnanosti a navíc ještě garanční pojištění a úrazové pojištění. Sociální pojištění 

spravuje zákon č. 461/2003 Sb. o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů. Pojištění 

je v zásadě povinné, ale existují zde výjimky. Zákon umožňuje i dobrovolné pojištění. 

Dobrovolné pojištění je možné u pojištění v nezaměstnanosti, důchodového pojištění 

 a nemocenského pojištění. Pojištění je konstruováno na základě tří 

principech, a to na principu zásluhovosti, principu individuální zodpovědnosti a principu 

osobní participace pojištěnce na tvorbě zdrojů a přiměřené míry solidarity. V roce  

2011 nabyla účinnosti novela zákona o sociálním pojištění, ve které jsou nově definovány 

pojmy: zaměstnanec, zaměstnavatel, výdělečná činnost, samostatně výdělečná činnost 

 a vyměřovací základ. 

 

Výdělečná činnost: jedná se o činnost, ze které fyzická osoba pobírá  příjmy. Jedná se jednak 

o příjmy ze závislé činnosti, ale také z podnikání a samostatně výdělečné činnosti. Výjimkou 

je nepeněžitý příjem, který plyne fyzické osobě z minulého zaměstnání, vyplacený 

z prostředků sociálního fondu. Výjimka se vztahuje i na příjem, který plyne fyzické osobě  

na základě dohody o práci mimo pracovní poměr. Další výjimku mají studenti a žáci středních 

a vysokých škol, kteří musí v rámci studia absolvovat povinnou praxi. Výjimka spočívá 

v tom, že nemusí platit nemocenské a důchodové pojištění, ani pojištění v nezaměstnanosti. 

 

Zaměstnanec: zákon rozlišuje dva druhy zaměstnanců podle pravidelnosti vyplácení odměn. 

Fyzická osoba, které je na základě pracovní smlouvy vyplácen pravidelný měsíční příjem 

podle zákona o dani z příjmů, je považována za zaměstnance v případě nemocenského 

 a důchodového pojištění a také pojištění v nezaměstnanosti. Fyzická osoba, které  

je  

                                                 
31 BRDEK, Miroslav a kol. „Trendy v evropské sociální politice“.1.vyd. Praha: ASPIS, 2002. 251 s. ISBN 80-
86395-25-1 
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na základě pracovní smlouvy vyplácen nepravidelný příjem, je považována za zaměstnance 

pouze pro důchodové pojištění. Novela zákona rozšířila okruh osob, které se považují 

 za zaměstnance. Nově se jedná také o jednatele a společníka ve společnosti s ručením 

omezením, ale také fyzickou osobu, která vykonává výdělečnou činnost na základě příkazní 

smlouvy; záleží na způsobu odměňování. 

 

Zaměstnavatel: za zaměstnavatele se považuje fyzická nebo právnická osoba, která je 

povinná vyplácet zaměstnanci příjem ze závislé činnosti podle zákona o dani z příjmů. Nebo 

osoba, která je plátcem příjmu za závislé činnosti podle zákona o dani z příjmů. Pro účely 

úrazového pojištění se za zaměstnavatele považuje každá osoba, která zaměstnává alespoň 

jednu fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu, nebo se jedná o statní zaměstnance, nebo je 

členem družstva, ale také pokud má pracovněprávní vztah k družstvu. Dále se  

za zaměstnavatele považuje také osoba, která zaměstnává fyzickou osobu ve služebním 

poměru. Nejedná se ale o soudce a prokurátory. Nebo také pokud zaměstnává alespoň jednu 

fyzickou osobu, která vykonává veřejnou funkci. Jedná se o ústavy pro výkon trestu odnětí 

svobody nebo výkon vazby, které zaměstnávají fyzické osoby ve výkonu vazby, trestu nebo 

odnětí svobody, pokud jsou zařazeny do práce. 

 

Samostatně výdělečně činná osoba: za samostatně výdělečnou osobu se podle novely 

zákona o sociálním pojištění považuje každá osoba, které je 18 let a je zaregistrovaná. To 

znamená, že ji bylo přiděleno daňové identifikační číslo - DIČ. A zároveň v případě, že osoba 

podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost. Výjimku má osoba, která se na základě 

smlouvy o výkonu osobní péče, stará o osobu s těžkým zdravotním postižením. 

 

Vyměřovací základ: vyměřovací základ byl nově popsán jak pro sociální pojištění, tak pro 

zdravotní pojištění. Hlavním důvodem bylo přiblížení vyměřovacího základu k daňovému 

základu. Vyměřovací základ pro zaměstnance je určen jako souhrn veškerých příjmů, které 

podléhají daní z příjmů ze závislé činnosti. Zahrnují se zde i příjmy, které zaměstnavatel 

vyplácí zaměstnanci v pravidelných i nepravidelných měsíčních odměnách. V novele je také 

nově určen způsob stanovení maximálního a minimálního vyměřovacího základu. V běžném 

kalendářním roce se použije všeobecný vyměřovací základ platný za kalendářní rok 

předcházející 2 roky toho roku, za které se pojistné odvádí. Vyměřovací základ pro povinné 

důchodové a nemocenské pojištění, ale i pro dobrovolné nemocenské, důchodové pojištění  

a pojištění pro případ nezaměstnanosti je 44,2 % z jedné dvanáctiny ročního všeobecného 
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vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářní rok, za který 

se platí pojistné.32 

 

3.1.1 Nemocenské pojištění 
 

Nemocenské pojištění pomáhá zabezpečit příjem i v situaci, kdy dojde k jeho ztrátě 

nebo snížení. A to z důvodů dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování nebo opatrování člena 

rodiny, anebo těhotenství a mateřství. Z nemocenského pojištění se vyplácí nemocenská, 

ošetřovné, vyrovnávací dávka a mateřská. 

 

Nemocenská: na nemocenskou dávku má pojištěný nárok, pokud byl z důvodu nemoci nebo 

úrazu uznán dočasně práce neschopný, anebo mu byla nařízena karanténa. Nemocenská 

 je vyplácena na základě předložení potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti. Toto 

potvrzení vydává ošetřující lékař a předkládá se sociální pojišťovně. Pro výplatu nemocenské 

musí být splněny i další podmínky. 

 Pokud se jedná o zaměstnance povinně pojištěné, nárok na nemocenskou musí 

vzniknout v době, kdy je pojištěn, nebo v ochranné lhůtě. Je důležité, aby pojistné bylo 

zaplaceno ve správné výši a lhůtě. To znamená, že pojistné bylo zaplaceno na začátku 

pojištění a do konce kalendářního měsíce, jenž předchází měsíci vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti. Během dočasné pracovní neschopnosti pojišťovna nesleduje, zda samostatně 

výdělečně činná osoba dosahuje příjmu.  

Pokud se jedná o dobrovolně nemocensky pojištěné, i u nich vzniká nárok  

na nemocenskou vznikem dočasné pracovní neschopnosti. I v tomto případě musí dočasná 

pracovní neschopnost vzniknout během trvání pojištění nebo v ochranné lhůtě. Pojištění musí 

trvat nejméně 270 dní v posledních dvou letech před vznikem dočasné pracovní neschopnosti. 

Do pojištění se započítává kromě dobrovolného nemocenského pojištění i jakékoliv  

ukončené nemocenské pojištění.33 

Výše byl zmíněn pojem ochranná lhůta. Jak již z názvu vyplývá, má chránit pojištěnce 

po přiměřenou dobu v případě skončení pojištění. V případě konce pojištění trvá tato 

ochranná lhůta 7 dní. To znamená, že pokud v této době bude zaměstnanec uznán dočasně 

                                                 
32MINISTERSSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY   SLOVENSKEJ REPUBLIKY. MPSVRSR. 
[10.1. 2014]. Dostupné z: http://www.employment.gov.sk/zmeny-od-1-januara-2011.html#zamestnavatel 
33SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Nemocenské [online]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z:  
http://www.socpoist.sk/nemocenske/1292s 
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práce neschopen, má nárok na nemocenskou. Pokud nemocenské pojištění trvalo méně než 

 7 dní, ochranná lhůta činí tolik dní, kolik trvalo pojištění. Pokud pojištění zaniklo v době 

těhotenství, činí ochranná lhůta 8 měsíců. 

Výše vyplacené nemocenské se počítá z denního, nebo pravděpodobného denního 

vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se vypočte jako podíl součtu vyměřovacích 

základů, za které pojištěnec zaplatil pojistné v rozhodném období, a počtu dní, po které 

rozhodné období trvalo. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje na 4 desetinná místa 

nahoru. Je zde ovšem i jisté omezení denního vyměřovacího základu. Nesmí být vyšší než 

denní vyměřovací základ, který je určení 1,5 násobkem z jedné dvanáctiny všeobecného 

denního vyměřovacího základu platného v kalendářním roce dva roky před vznikem nároku 

na nemocenskou dávku. Od 1. ledna 2014 do 31. 12. 2014 činí jeho výše 39,6987 EUR, což je 

1 090,9202 Kč. Pro lepší vypovídací schopnost a porovnání jsem přepočítala EURa na Kč 

kurzem ČNB k 2.1. 2014. Tento den činilo EURo 27,480/Kč. Tento kurz bude aplikován 

 i v dalších případech přepočtu.   

V případě pravděpodobného vyměřovacího základu činí jeho výše jednu třicetinu 

vyměřovacího základu, ze kterého by bylo placeno pojistné za kalendářní měsíc v případě 

vzniku důvodu na vyplacení nemocenské. Také pravděpodobný vyměřovací základ  

se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa nahoru. Je-li vyměřovací základ vyšší než částka, 

která odpovídá jedné třicetiny minimálního vyměřovacího základu, potom pravděpodobný 

vyměřovací základ odpovídá výši minimálního vyměřovacího základu (od 1. ledna  

do 

 31. prosince 2014 jeho výše činí 13,4167 EUR – 368, 69 Kč). 

Pokud neměli v rozhodném období zaměstnanci a osoby samostatné výdělečné činné 

stanovený vyměřovací základ, a to z důvodu přerušení pojistného na základě pobírání 

mateřské, pobírání rodičovské dovolené u zaměstnance, nebo v případě samostatně výdělečné 

osoby v případě pobírání rodičovského příspěvku. Stanoví se pravděpodobný vyměřovací 

základ jako jedna třicetina vyměřovacího základu, ze kterého by bylo placeno pojistné 

 na nemocenské pojištění v kalendářním měsíci, ve kterém vznikl nárok na nemocenskou. 34 

Výše nemocenské se určuje z pravděpodobného vyměřovacího základu v těchto 

případech: 

                                                 
34 SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Nemocenské [online]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z:  
http://www.socpoist.sk/nemocenske/1292s 
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• nebyl-li stanoven v rozhodném období vyměřovací základ u zaměstnance nebo 

samostatně výdělečně činné osoby; 

• jestliže zaměstnanec v aktuálním nemocenském pojištění neplatil pojistné 

alespoň 90 dní. To platí i v případě, že nedosáhla hranice 90 dní placení 

pojistného v rozhodném období. Rozhodným obdobím je kalendářní rok 

předcházející kalendářní rok, ve kterém vznik nárok na vyplacení nemocenské 

dávky; 

• vznikl-li nárok povinně nemocensky pojištěné osobě (samostatně výdělečné 

činné) v den vzniku nemocenského pojištění; 

• byla-li dobrovolně nemocensky pojištěná osoba pojištěná nepřetržitě 26 týdnů. 

Dalším důležitým pojmem je rozhodné období. Zde záleží na délce trvání pojištění.  

Je důležité, aby nemocenské pojištění trvalo nepřetržitě od 1. ledna  kalendářního roku, který 

předchází kalendářnímu roku, ve kterém vznikla dočasná pracovní neschopnost, a trvalo 

 do dne, ve kterém vznikla dočasná pracovní neschopnost. Potom je rozhodným obdobím 

kalendářní rok, který předchází roku, ve kterém vznikla dočasná pracovní neschopnost. 

Existují i další možnosti stanovení rozhodného dne. Např. záleží na roce vzniku 

nemocenského pojištění, pokud toto vzniklo v  kalendářním roce, který předchází 

kalendářnímu roku vzniku dočasné pracovní neschopnosti, a obdobím trvání pojištění. Pokud 

dané období, za které bylo placeno pojistné, trvalo alespoň 90 dní před dnem vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti, je rozhodujícím obdobím pro stanovení denního vyměřovacího 

základu období od vzniku nemocenského pojištění po konec kalendářního měsíce, který 

předchází kalendářní měsíc vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Druhou variantou je, že 

rok vzniku nemocenského pojištění je totožný s rokem vzniku dočasné pracovní neschopnosti. 

Období, za které je nemocenské pojištění placeno, je také jako v předchozím případě nejméně 

90 dní před dnem vzniku dočasné pracovní neschopnosti. V tomto případě bude rozhodné 

období stanoveno jako období od vzniku nemocenského pojištění do konce měsíce, který 

předchází měsíci vzniku dočasné pracovní neschopnosti.35 

Může také nastat situace, kdy je období, za které je placeno pojistné, kratší než 90 dnů. 

Rozhodné období pro určení denního vyměřovacího základu je kalendářní rok, který 

předchází kalendářní roku vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Stanovení rozhodného dne 

bylo doteď zaměřeno pouze na zaměstnance. Nyní bude popsáno stanovení rozhodného dne 

                                                 
35 SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Nemocenské [online]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z:  
http://www.socpoist.sk/nemocenske/1292s 
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pro osoby samostatně výdělečně činné. Opět záleží na vzniku nemocenského pojištění. Pokud 

toto vzniklo v roce, který předchází rok vzniku dočasné pracovní neschopnosti, rozhodné 

období pro stanovení výše denního vyměřovacího základu je období od vzniku nemocenského 

pojištění po kalendářní rok, který předchází kalendářní rok vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti. Shoduje-li se vznik nemocenského pojištění se vznikem dočasné pracovní 

neschopnosti, rozhodným obdobím je období od vzniku nemocenského pojištění do konce 

měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Třetí 

variantou je, že nemocenské pojištění osoby samostatně výdělečně činné vzniklo v měsíci 

vzniku dočasné pracovní neschopnosti. V tomto případě je rozhodným obdobím pro stanovení 

výše denního vyměřovacího základu období od vzniku nemocenského pojištění do dne, který 

předchází den vzniku dočasné pracovní neschopnosti. 

Třetí skupinou jsou osoby dobrovolně nemocensky pojištěné. Důležitá je jednak délka 

trvání nemocenského pojištění, a ta je 26 týdnů, a také doba vzniku nemocenského pojištění. 

Vzniklo-li nemocenské pojištění v roce, který předchází rok vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti, stanoví se rozhodné období jako období od vzniku nemocenského pojištění  

do konce roku předcházejícího rok vzniku dočasné pracovní neschopnosti. I v případě 

dobrovolně pojištěných je možnost, že se den vzniku nemocenského pojištění a den vzniku 

dočasné pracovní neschopnosti rovnají. I zde je rozhodné období stanoveno jako období  

od vzniku dočasné pracovní neschopnosti do konce kalendářního měsíce, který předchází 

kalendářní měsíc vzniku dočasné pracovní neschopnosti. 

Pokud vznikl nárok na vyplacení nemocenské v ochranné lhůtě, rozhodné období se 

zjišťuje až po zániku nemocenského pojištění. Z rozhodného období se vylučují období, 

 za které není pojištěnec povinnchý platit pojistné, a období, ve kterých bylo pojištění 

přerušené. 

Výše nemocenské dávky je rozdělena obdobně jako v České republice. Od 1. do 3. dne 

dočasné pracovní neschopnosti činí nemocenská dávka 25 % z denního nebo 

pravděpodobného denního vyměřovacího základu. Od 4. dne se dávka nemocenské zvýší 

 na 55% denního nebo pravděpodobného denního vyměřovacího základu. Pokud dočasná 

pracovní neschopnost vznikla v důsledku např. požití alkoholu, nebo jiných návykových 

látek, snižuje se dávka nemocenské na polovinu.  36 

 

                                                 
36 SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Nemocenské [online]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z:  
http://www.socpoist.sk/nemocenske/1292s 
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Sazby pojistného na nemocenské pojištění jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 3.1 Sazby nemocenského pojištění 

Kdo Maximální vyměřovací základ Sazba Pojistné 

V EUR 

Pojistné 

v Kč 

Zaměstnanec 4 025 EUR 1,4 % 56,35  1 548,49 

Zaměstnavatel 4 025 EUR 1,4 % 56,35 1 548,49 

 Minimální vyměřovací základ    

Povinně pojištěná OSVČ 402,50 EUR 4,4 % 17,71  486,67 

 Maximální vyměřovací základ    

 4 025 EUR 4,4 % 177,10  4 866,7 

 Minimální vyměřovací základ    

Osoba dobrovolně 

pojištěná 

402,50 EUR 4,4 % 17,71 486,67 

 Maximální vyměřovací základ    

 4 025 EUR 4,4 % 177,10  4 866,7 

ZDROJ: http://www.socpoist.sk/2134-menu/55432s  

 

Mateřská: vyplácí se v těhotenství nebo a v období péče o narozené dítě.  

Na vyplacení mateřské mají nárok zaměstnanci, povinně pojištěné osoby samostatně 

výdělečné činné i dobrovolně pojištěné osoby.  

Pro uplatnění nároku musí pojištěnec splňovat určité podmínky. Jako např. pro 

zaměstnance je důležité, kdy vznikl nárok (těhotenství) na vyplacení mateřské. Nárok musel 

vzniknout v období trvání pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta je 7 dní po 

skončení pojištění. Pokud pojištění trvalo méně než 7 dní, je ochranná lhůta rovna počtu  dní, 

po které trvalo  pojištění. Pojištění musí trvat nejméně 270 dní v posledních dvou letech před 

porodem. Mateřská se většinou vyplácí 6, nejdříve 8 týdnů před porodem. Podobné podmínky 

mají i povinně pojištěné osoby samostatně výdělečně činné. Navíc musí splňovat podmínku 

 o délce pojištění. Pojistné musí být zaplacené ve správné výši od vzniku pojištění  

až do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíc vzniku nároku na vyplacení mateřské 

zda zaměstnavatel zaplatil pojistné. Další podmínka se týká výše dluhu na nemocenském 

pojištění. Dluh nesmí být za posledních 10 let vyšší než 5 EUR – 137,4 Kč. Není důležité, zda 

osoba samostatně výdělečně činná dosahuje příjmů i v průběhu pobírání mateřské. 
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 U dobrovolně nemocensky pojištěných osob musí důvod pro vyplacení mateřské  

vzniknout během nemocenského pojištění, nebo v ochranné lhůtě. Pojištění musí trvat 

nejméně 270 dní v uplynulých 2 letech před porodem. Samozřejmě i u dobrovolně 

pojištěných osob musí být pojištění zaplaceno ve správné sumě a období. V posuzování 

podmínek je tolerován nedoplatek na pojistném ve výši 5 EUR – 137 Kč. 

Mateřská je vyplácená od 1. dne vzniku nároku, a to ve výši 65 % denního nebo 

pravděpodobného denního vyměřovacího základu. 

Nárok na vyplácení mateřské vzniká 6 týdnů před termínem porodu. Nejdříve však 

 8 týdnů před termínem porodu, který určí lékař. Pokud porod nastane dřív, tak ode dne 

porodu. Nárok na vyplácení mateřské dávky zaniká nejčastěji 34 týdnů po vzniku nároku.  

Pokud je matka samoživitelka, zaniká nárok 37. týden od jeho vzniku. Pokud přivede na svět 

dvě a více dětí zaniká nárok na mateřskou dávku až 43. týden od jeho vzniku. Pokud  

se narodilo mrtvé dítě, nárok zaniká po 14 dnech. 37 

Když zemře dítě během pobírání mateřské dávky, nárok zaniká 14 dní po úmrtí dítěte. 

 Ne však později než 37. respektive 43. týden od vzniku nároku. Období pobírání mateřské 

nesmí být kratší než 14 týdnů a nesmí uplynout dřív než 6 týdnů po porodu. 

V případě převzetí dítěte do péče má pojištěnec nárok na výplatu mateřské dávky  

od dne, ve kterém převzal dítě, do péče do konce 28. týdne od vzniku nároku. Pokud si 

převezme do péče dvě a více dětí, má nárok na výplatu mateřské do konce 37. Týdne 

 od vzniku nároku. Je-li pojištěnec samoživitel, má nárok na mateřskou po dobu 31 týdnů 

 od vzniku nároku. 38 

 

Ošetřovné: další dávka, která je vyplácena prostřednictvím nemocenského pojištění. 

Ošetřovné je vypláceno v případě celodenní péče o nemocné dítě, nemocného manžela, 

nemocné rodiče nebo rodiče manžela, ale také z důvodu celodenní péče o zdravé dítě do 10 let 

věku. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, povinně nemocensky pojištěná samostatně 

výdělečně činná osoba dobrovolně nemocensky pojištěná osoba. Nárok má také osoba, která 

již není nemocensky pojištěná, ale nárok na vyplácení dávky ji vznikl během ochranné lhůty. 

Aby mohl pojištěnec nárok uplatnit, musí splnit určité podmínky. V případě zaměstnance 

nárok musí vzniknout během pojištění. Ošetřovné je vyplaceno na základě 

  

                                                 
37 SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Mateřské [online]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z 
http://www.socpoist.sk/materske/1293s 
38SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Nemocenské [online]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.socpoist.sk/materske/1293s 
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lékařského posudku, ze kterého vyplývá nutnost celodenní péče o nemocného. Jak již 

bylo výše uvedeno, ošetřovné je možné vyplácet také v případě péče o zdravé dítě. Ošetřovné 

se vyplácí v případě, že dítěti byla nařízena karanténa. Na základě příslušných orgánů je 

uzavřeno předškolní nebo školní zařízení, které dítě navštěvuje. Nebo byla v těchto zařízeních 

nařízená karanténa. Poslední variantou, kdy je vypláceno ošetřovné, Je případ kdy onemocní 

osoba, která se jinak běžně o dítě stará. Nárok na ošetřovné musí vzniknout během pojištění 

nebo v ochranné lhůtě. Pro přiznání nároků není podstatné, zda zaměstnavatel pojistné 

zaplatil.39 

Nárok na ošetřovné mají samozřejmě také povinně pojištěné samostatně výdělečně 

činné osoby. I jim je ošetřovné vypláceno na základě výše uvedených důvodů. Jelikož si 

pojistné platí sami, sleduje se, zda bylo zaplaceno ve správné výši. Toto je kontrolováno 

 od vzniku nemocenského pojištění až do konce kalendářního měsíce předcházejícího měsíc 

vzniku nároku. V posuzování podmínek zaplaceného pojistného je tolerován dluh ve výši 

 5 EUR – 137,4 Kč. Není důležité zda, má samostatně výdělečná osoba během ošetřování 

příjem. 

Dobrovolně nemocensky pojištěné osoby musí splňovat stejné podmínky jako povinně 

pojištěné samostatně výdělečně činné osoby, k tomu však musí splňovat podmínky délky 

trvání pojištění. Dobrovolně pojištěná osoba musí být pojištěna alespoň 270 dní v posledních 

dvou letech před vznikem nároku na ošetřovné.40 

Ošetřovné je vypláceno ve výší 55 % z denního nebo pravděpodobného denního 

vyměřovacího základu. Ošetřovné se zaokrouhluje na 10 eurocentů nahoru. 

Ošetřovné je vypláceno za jednotlivé kalendářní dny, a to od prvního dne vzniku nároku 

na vyplacení. Nárok zaniká skončením potřeby celodenní péče o nemocného nebo 

 o dítě do 10 let anebo v případě úmrtí. Na ošetřovné nemá osoba nárok, pokud ji  

 je vyplácena nemocenská, mateřská nebo náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. 

 

Vyrovnávací příspěvek: se poskytuje v případě, kdy je těhotná žena přidělena na jinou práci 

s nižším finančním ohodnocením. Na jinou pracovní pozici je přidělena, protože práce, kterou 

předtím vykonávala,  je podle předpisů těhotným ženám zakázaná. Nebo pokud na základě 

lékařského posudku ohrožuje její původní pracovní pozice těhotenství. Vyrovnávací 

příspěvek se také poskytuje  po porodu. Matka má nárok na vyrovnací příspěvek, pokud 

                                                 
39 SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Ošetřovnéonline]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.socpoist.sk/osetrovne/1294s 
40 SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Ošetřovné[online]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.socpoist.sk/osetrovne/1294s 
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 je přidělena na jinou pracovní pozici do konce devátého měsíce po porodu. Přidělena na jinou 

pracovní pozici je z důvodu, že její původní pracovní pozice je zakázaná matkám devět 

měsíců po porodu, nebo na základě lékařské potvrzení.  

Aby žena získala příspěvek, musí splnit určité podmínky. Jak bylo uvedeno výše: je 

přidělena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství. Nová pracovní pozice je méně 

platově ohodnocena než ta původní. Má příjem, který se považuje za vyměřovací základ. 

 Pro splnění podmínek není důležité, zda zaměstnavatel zaplatil pojistné. 

Vyrovnávací příspěvek se poskytuje z měsíčního vyměřovacího základu. Měsíční 

vyměřovací základ se vypočte jako 30,4168 násobek denního vyměřovacího základu. Jedná se 

o denní vyměřovací základ, který připadá na počet kalendářních dní, ve kterém 

zaměstnankyně pracovala na pracovní pozici s nižším pracovním ohodnocením.41 

 Vyrovnávací příspěvek se poskytuje ve výši 55 % z rozdílu mezi měsíčním 

vyměřovacím základem a vyměřovacím základem, ze kterého platí pojistné po přeřazení 

 na jinou pracovní pozici. Vyrovnávací příspěvek se také může poskytovat ve výši 55 % 

z rozdílu mezi poměrnou částkou měsíčního vyměřovacího základu a vyměřovacího základu, 

ze kterého platila pojistné v jednotlivých kalendářních měsících po přeřazení na jinou 

pracovní pozici. Tento výpočet se použije v případě, že zaměstnankyně v kalendářních 

měsících, za které má nárok na tento příspěvek, nevykonávala práci, za kterou ji plyne příjem, 

který je považován za vyměřovací základ, a to během celého kalendářního měsíce. 

Vyrovnávací přípěvek se poskytuje ode dne přeřazení na jinou práci. Nárok 

 na příspěvek končí dnem přeřazení na původní pozici, nástupem na mateřskou dovolenou, 

uplynutím devíti měsíců po porodu nebo dnem smrti zaměstnankyně.42 

3.1.1 Úrazové pojištění 
 

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o pojištění v případě úrazu, a to konkrétně pracovního 

úrazu. Pojištění dále zahrnuje pojištění v případě nemoci z povolání nebo úmrtí následkem 

pracovního úrazu. 

Úrazové pojištění je povinen sjednat zaměstnavatel, pokud zaměstnává alespoň jednu 

fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Povinně úrazově pojištění jsou také státní 

zaměstnanci, zaměstnanci v členském poměru. Tím jsou myšleni pracovníci  

                                                 
41 SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Vyrovnávacia dávka [online]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.socpoist.sk/vyrovnavacia-davka/1295s 
42 SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Vyrovnávacia dávka [online]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.socpoist.sk/vyrovnavacia-davka/1295s 



38 
 

v pracovněprávním vztahu v družstvu nebo služebním poměru. Toto se netýká soudců  

a prokurátorů. Netýká se to také zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň jednu fyzickou 

osobu ve veřejné funkci podle zvláštních právních předpisů. Povinné úrazové pojištění platí 

také pro ústavy na výkon vazby nebo odnětí svobody, pokud jsou povinné zaměstnávat osoby 

ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Nárok na výplatu dávek úrazového pojištění mají také: 

• žáci a studenti vysokých a středních škol, kteří utrpěli pracovní úraz, nebo mají 

nemoc z povolání způsobenou výkonem povinné praxe; 

• fyzická osoba, která je členem dobrovolných hasičů, nebo jiného sdružení, 

pokud utrpěla pracovní úraz, nebo získala nemoc z povolání během ochrany 

před požárem podle zvláštního předpisu. Nárok má také člen báňského 

záchranného sboru; 

• fyzická osoba, která na základě výzvy orgánu veřejné moci nebo velitele 

zásahu pomáhá s odstraňováním havárie, živelné pohromy a nebo jiné podobné 

mimořádné události. Také při odstraňování jejich následků a při těchto pracích 

utrpěl pracovní úraz;43 

 

• dobrovolný zdravotník Slovenského červeného kříže, ale také jiné právnické 

osoby, utrpěl-li pracovní úraz nebo získal nemoc z povolání během výkonu 

zdravotních služeb, sportovních nebo společenských akcí; 

• dobrovolný člen horské služby, nebo jiná fyzická osoba, která vykonává práci 

na základě pokynů horské služby a při výkonu této činnosti utrpí pracovní úraz 

nebo nemoc z povolání. 

Nárok na výplatu dávky úrazového pojištění má i manžel, nezaopatřené dítě a fyzická 

osoba, vůči níž měla zemřelá fyzická osoba vyživovací povinnost. 

 Z úrazového pojištění se vyplácejí tyto dávky: 

• úrazový příplatek; 

• úrazová renta; 

• jednorázové vyrovnání; 

• pozůstalostní úrazová renta; 

• jednorázové odškodné; 

                                                 
43 MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNÝCH VECÍ A RODINY. MPSVR: Úrazové poištěnie [online]. MPSVR 
[10.1. 2014]. http://www.employment.gov.sk/urazove-poistenie.html 
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• pracovní rehabilitace, rehabilitační náklady; 

• rekvalifikace a rekvalifikační náklady; 

• bolestné a náhrada za stižené společenské uplatnění; 

• náhrada nákladů spojených s léčením; 

• náhrada nákladů spojených s pohřbem. 

Dávky se vyplácejí buď z denního, nebo všeobecného vyměřovacího základu. Denní 

vyměřovací základ se používá v případě určení sumy na vyplacení úrazového příplatku, 

úrazové renty, jednorázového odškodného, pozůstalostní úrazové renty, jednorázového 

vyrovnání, rehabilitačního a rekvalifikačního. Denní vyměřovací základ se vypočte jako podíl 

vyměřovacích základů zaměstnance, za které platí zaměstnavatel pojistné na úrazové pojištění 

v rozhodném období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa 

nahoru. 44 

Když vznikne nárok na dávku vyplacenou z úrazového pojištění v období po 

kalendářním roce, které následuje po kalendářním v roce, v němž utrpěl zaměstnanec 

pracovní úraz (nebo v tomto období naposledy pracoval, než se u něj projevila nemoc 

z povolání), denní vyměřovací základ se násobí koeficientem platným pro všeobecný 

vyměřovací základ. Pro násobení se použije koeficient platný v období vzniku nároku  

na dávku. Všeobecný vyměřovací základ vydává Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny 

Slovenské republiky. Jeho plné znění se nachází ve Sbírce zákonů Slovenské republiky. 

Pokud zaměstnanec nedosahuje v rozhodném období příjmu, výše dávky úrazového pojištění 

se určuje z pravděpodobného vyměřovacího základu. Pravděpodobný vyměřovací základ 

 je stanoven ve výši jednatřicetiny vyměřovacího základu, ze kterého se platilo nebo by se 

platilo pojistné za kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec naposledy pracoval před úrazem 

nebo nemocí z povolání.45 

Rozhodné období pro stanovení vyměřovacího základu pro úrazový příplatek, úrazovou 

rentu, jednorázové vyrovnání, pozůstalostní úrazovou rentu a jednorázové odškodné  

je stanoveno na kalendářní rok předcházející kalendářní rok vzniku pracovního úrazu nebo 

projevu nemoci z povolání. Pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz nebo nemoc z povolání 

v období kratším 90 dní od vzniku pojištění, stanoví se jako období od vzniku pojištění 

 do dne, jenž předchází dni úrazu nebo zjištění nemoci z povolání. 

Jestliže se poškozený stane zaměstnancem u odpovědného zaměstnavatele: 
                                                 
44SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Denný vymeravací základ [online]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z:  
http://www.socpoist.sk/denny-vymeriavaci-zaklad/45321s 
45SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Denný vymeravací základ [online]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z:   
http://www.socpoist.sk/denny-vymeriavaci-zaklad/45321s 



 

• během kalendář

pracovní úraz nebo ve kterém mu byla 

rozhodné období se stanoví

nebo podobného právního vztahu 

kalendářního roku;

• v kalendářním roce, kdy utrp
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V rámci povinného důchodového pojištění je pojištění ještě rozděleno na starobní 

pojištění a invalidní pojištění. Starobní pojištění je zaměřeno na zajištění příjmů ve stáří  

a v případě úmrtí. Invalidní pojištění je konstruováno pro případ nemožnosti vykonávat 

výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo úmrtí. 

Povinné důchodové pojištění musí mít každý zaměstnanec,  nezáleží na tom,  zda má 

pravidelný nebo nepravidelný příjem.  Povinné důchodové pojištění musí mít sjednané také 

samostatně výdělečně činná osoba a každá fyzická osoba, která má na území Slovenska trvalý 

pobyt a stará se o dítě do 6 let věku. Pojištění musí mít také fyzická osoba s trvalým pobytem 

na Slovensku, která se stará o dlouhodobě nemocné dítě, s minimální hranici věku dítěte 6 let  

a maximální hranici věku dítěte 18 let.47 

  

Důchodového pojištění se také musí účastnit  fyzická osoba, která má na území 

Slovenské republiky trvalý pobyt a pobírá opatrovné podle zvláštního předpisu. Ale také 

osoba, která se stará o těžce postiženou osobu na základě smlouvy o výkonu osobní asistence 

v rozsahu minimálně 140 h měsíčně, v celkovém rozsahu nejvíce 12 let. 

Důchodové pojištění je možné sjednat i dobrovolně. Takto pojištěná může být fyzická 

osoba od 16 let s trvalým pobytem na Slovensku. Může se pojistit fyzická osoba, která má 

povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu, pokud jí nebyl přiznán předčasný starobní 

důchod. 

Z povinného důchodového pojištění jsou vypláceny následující dávky: 

1. v případě důchodového pojištění: 

• starobní důchod; 

• vdovský a vdovecký důchod; 

• předčasný starobní důchod; 

• sirotčí důchod. 

2. v případě invalidního pojištění: 

•   invalidní důchod; 

• vdovský a vdovecký důchod; 

• sirotčí důchod. 

                                                 
47MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNÝCH VECÍ A RODINY. MPSVR: Dochodkové  poištěnie [online]. 
MPSVR [11.1. 2014] http://www.employment.gov.sk/dochodkove-poistenie.html 
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Pozůstalostní dávky  může nárokovat manžel, manželka a nezaopatřené dítě, a to nejen 

po fyzické osobě, která byla důchodově pojištěná, ale také po pobírateli starobního nebo 

předčasného starobního důchodu a invalidního důchodu.48 

 Sazby důchodového pojištění pro jednotlivé pojištěné osoby jsou uvedeny v následující 

tabulce. Pro přehlednost tabulky byly použity zkratky D - důchodové pojištění, I - invalidní 

pojištění. 

Tab. 3.2 Roční  sazby důchodového pojištění 

Kdo Maximální vyměřovací základ Sazba Pojistné 

D I D I 

Zaměstnanec 4 025 EUR 4% 3% 161 EUR 120,75EUR  

110 607 Kč 4 424,28Kč 3 318,21 Kč 

Zaměstnavatel 4 025 EUR 14% 3% 563,5EUR 120,75 EUR 

110 607 Kč 15 484,98 

Kč 

3 318,21 Kč 

 Minimální vyměřovací základ   

Povinně pojištěná 

OSVČ 

402,50 EUR 18% 6% 72,45 EUR 24,15 EUR  

11 060,7 Kč 1 990 Kč 663,64 Kč 

 Maximální vyměřovací základ   

 4 025 EUR   724,50 EUR 241,50 EUR 

110 607 Kč 19 909,26 

Kč 

663 642 Kč 

 Minimální vyměřovací základ   

Osoba dobrovolně 

pojištěná 

402,50 EUR 18% 6% 72,45 EUR  24,150 EUR 

11 060,7 Kč 1 990 Kč 663,64 Kč 

 Maximální vyměřovací základ   

 4 025 EUR   724,50 EUR  241,50 EUR 

110 607 Kč 19 909,26 

Kč 

663 642 Kč 

ZDROJ:http://www.socpoist.sk/2134-menu/55432s

                                                 
48SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Dochodkové poištěnie [online]. SP [10.1. 2014]. Dostupné z:   
http://www.socpoist.sk/dochodkove-poistenie-qcg/48006s 
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Starobní důchod: stejně jako v České republice i na Slovensku se jedná o dávku, která má 

zabezpečit příjmy ve stáří. Aby měl pojištěnec na tuto dávku nárok, musí splnit určité 

podmínky. Konkrétně se jedná o dobu pojištění, která musí být minimálně 15 let, dále musí 

pojištěný dosáhnout důchodového věku. V období mezi roky 2003 a 2007 stačilo minimálně 

10 let pojištění. 49 

Samotná výše dávky se vypočte jako násobek průměrného mzdového bodu, součtu 

období důchodového pojištění a aktuální důchodové hodnoty. Toto je základní výpočet, který 

se použije v den vzniku nároku na starobní důchod. K této základní sumě se poté připočte 

suma důchodu, která patří do období po vzniku nároků. Tato suma se vypočte jako násobek 

součtu osobních mzdových bodů do vzniku nároku na výplatu starobního důchodu a aktuální 

důchodové hodnoty ke dni vzniku nároku.  K takto vypočtené sumě důchodu se dále připočítá 

procentní zvýšení důchodu za období pojištění po vzniku nároku na starobní důchod. 

Procentní sazba činí 0,5 % za každých celých 30 dní trvání důchodového pojištění. Je-li počet 

dní po vzniku nároku na důchod nižší než 30 dní, zvýšení se neposkytuje. Za 365 dní se 

poskytne zvýšení o 0,6 %. 

 

Invalidní důchod: Dávky invalidního důchodu mají pomoci zabezpečit pojištěnci příjem 

v případě nepříznivého zdravotního stavu, kdy nemůže vykonávat výdělečnou činnost. 

 Na invalidní důchod má nárok především, jak již z názvu vyplývá, pojištěnec, který  

je invalidní a má potřebný počet let trvání důchodového pojištění, zároveň v den vzniku 

invalidity nesplnil podmínky starobního důchodu nebo mu nebyl přiznán předčasný důchod. 

Výše invalidního důchodu se určí ke dni vzniku nároku na tuto dávku tak, že se k období 

důchodového pojištění připočte tzv. připočitatelné období. Jedná se o období od vzniku 

nároku na dávku invalidního důchodu do dne dovršení důchodového věku. V případě poklesu 

schopnosti vykonávat výdělečnou činnost o víc jak 70 % procent, se určí výše invalidního 

důchodu jako násobek průměrného osobního mzdového bodu, součtu období důchodového 

pojištění zjištěného ke dni vzniku nároku a připočitatelného období a aktuální důchodové 

hodnoty. 

Jestliže schopnost pracovat poklesla o víc jak 40 % ale ne víc jak 70 % vypočte se výše 

invalidního důchodu podobně jako u předešlého nároku, jen se tento vzorec vynásobí 

                                                 
49 SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Starobný dochodok [online]. SP [11.1. 2014]. Dostupné z:  
http://www.socpoist.sk/starobny-dochodok/1286s 
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procentní mírou poklesu. Pokud si pojištěnec invaliditu způsobil sám, nárok se krátí  

na polovinu.50 

 

Sirotčí důchod: důvodem poskytování sirotčího důchodu je zabezpečit příjem sirotkovi 

v případě úmrtí rodiče nebo osvojitele. Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, jehož 

zemřelý rodič nebo osvojitel ke dni smrti pobíral starobní nebo invalidní důchod, případně 

měl nárok na předčasný důchod. Pokud nepobíral ani jeden z důchodů, postačí, že měl na tyto 

dávky nárok vzhledem k délce pojištění nebo splnění dalších nutných podmínek. Nárok 

 na sirotčí důchod vzniká také v případě, že rodič zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání. 

Výše sirotčího důchodu činí 40 % ze starobního nebo invalidního důchodu, na který 

měli nebo by měli zemřelý rodič nebo osvojitel nárok. V případě, že rodič pobíral předčasný 

důchod, výše sirotčího důchodu se navýší o 0,5 % za každých 30 dní, za které nebyl 

předčasný důchod vyplacen51 

 

Vdovský důchod: je další dávkou vyplácenou z důchodového pojištění. Jedná se o dávku, 

která zabezpečuje příjem vdově po úmrtí manžela. Pro připsání vdovského důchodu je také 

nutné splnit několik podmínek. Nárok na vyplacení vdovského důchodu má vdova po smrti 

manžela, který pobíral ke dni smrti starobní, nebo invalidní důchod, nebo měl nárok 

 na předčasný důchod, či ke dni smrti splnil podmínky přiznání starobního nebo invalidního 

důchodu. Stejně tak v případě, že smrt byla zapříčiněna nemocí z povolání.  

Výše vdovského důchodu činí 60 % ze starobního nebo invalidního důchodu, který 

zemřelý manžel pobíral nebo na něj měl nárok. I v případě vdovského důchodu dochází 

k navýšení o 0,5 %, přičemž postup je stejný jako v předchozích případech.52 

 

3.1.1 Garanční pojištění 
 

Garanční pojištění český systém sociálního pojištění nezná. Na Slovensku se ovšem 

jedná o běžnou součást sociálního pojištění. Garanční pojištění má chránit zaměstnance 

                                                 
50 SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Invalidny  dochodok [online]. SP [11.1. 2014]. Dostupné z:  
http://www.socpoist.sk/invalidny-dochodok/1288s 
51SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Sirotsky dochodok [online]. SP [11.1. 2014]. Dostupné z:   
http://www.socpoist.sk/sirotsky-dochodok/1291s 
52SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Vdovsky dochodok [online]. SP [11.1. 2014]. Dostupné z:   
http://www.socpoist.sk/vdovsky-dochodok/1289s 
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v případě vzniku platební neschopnosti na straně zaměstnavatele. Jedná se především 

 o úhradu příspěvků na starobní důchodové spoření, které má hradit zaměstnavatel do fondu 

příspěvků na starobní důchodové spoření. Garanční pojištění má povinně ze zákona sjednané 

zaměstnavatel, který zaměstnává v pracovněprávním vztahu zaměstnance nebo člena 

družstva. Naopak garanční pojištění nemusí mít sjednané zaměstnavatel, jenž je zástupcem 

cizího státu, a zaměstnavatel, na kterého nelze vyhlásit konkurz. 

Nárok na dávku garančního pojištění má pouze zaměstnanec, který byl 

 u zaměstnavatele v právním vztahu, a to na základě:  

• pracovního poměru; 

• dohody o provedení práce; 

• dohody o brigádě studentů; 

• dohody o pracovní činnosti; 

• v případě člena družstva pak ten, který je v pracovněprávním vztahu 

k družstvu. 

Zaměstnanec má z titulu pracovněprávního vztahu, jehož druhy byly popsány výše, tato 

práva: 

• na mzdu a náhradu mzdy po dobu pracovní neschopnosti; 

• na odměnu dohodnutou v dohodě o práci mimo pracovní poměr; 

• na náhradu mzdy za svátky a dovolenou, na kterou mu vznikl nárok během 

kalendářního roku, ve kterém vznikla zároveň platební neschopnost 

zaměstnavatele; 

•  na odstupné po skončení pracovního poměru; 

• na odstupné při neoprávněném ukončení pracovního poměru; 

• na cestovné, nebo na proplacení výdajů spojených se stěhováním při plnění 

pracovních povinností; 

• na náhradu škody v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání; 

• na náhradu škody při dočasné pracovní neschopnosti; 

• na náhradu soudních výloh spojených s uplatnění nároků z pracovněprávního 

vztahu u zaměstnavatele v úpadu, včetně nákladů právního zastoupení.53 

  To, že zaměstnavatel je platebně neschopný, musí být samozřejmě doloženo.  

Za platební neschopnost se považuje, pokud byl na zaměstnavatele podán návrh na konkurz  

                                                 
53SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Dávka garančního poištěnia [online]. SP [11.1. 2014]. Dostupné z:    
http://www.socpoist.sk/davka-garancneho-poistenia/1359s 
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u příslušného soudu, nebo soud již začal konkurzní řízení podle zákona o konkurzním řízení 

 a restrukturalizaci. Den vzniku platební neschopnosti se shoduje se dnem doručení návrhu  

na vyhlášení konkurzu.54 

Po prokázání nároku na dávku garančního pojištění se dávka vyplácí ve výší příslušného 

nároku snížená o: 

•  pojistné na zdravotní, nemocenské, starobní a invalidní pojištění nebo pojištění 

v nezaměstnanosti, které má za povinnost hradit sám zaměstnanec; 

• předdávku na daň nebo daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

vypočítanou podle podmínek v příslušném kalendářním měsíci, ve kterém vznikl 

uvedený nárok. 

Výše dávky je ohraničena maximální možnou sumou k vyplacení. Maximální výše 

dávky je daná jako trojnásobek jedné dvanáctiny všeobecného vyměřovacího základu platného 

v den vzniku platební neschopnosti zaměstnavatele. Maximální hranice pro dávku garančního 

pojištění je platná jeden rok. Pro období od 1. července 2012 do 30. června 2013 činí 

maximální dávka garančního pojištění 2 358 EUR.- 64 798 Kč 55 

Tab. 3.3 Maximální měsíční vyměřovací základ 

Kdo Maximální vyměřovací základ Sazba% Suma 

EUR 

Suma 

Kč 

Zaměstnavatel 4 025 EUR 110 607 Kč 0,25 10,06 276,44 

ZDROJ: http://www.socpoist.sk/2134-menu/55432s 

 

3.1.1 Pojištění v nezaměstnanosti 
 

Pojištění na státní politiku zaměstnanosti zná i český právní řád. V podstatě se jedná o 

klasickou součást sociálního pojištění v evropských zemích. Jde tedy o pojištění pro případ 

ztráty zaměstnání, resp. na zabezpečení příjmů v případě nezaměstnanosti. Pojištění 

v nezaměstnanosti se dělí na povinné pojištění a dobrovolné pojištění. Povinně musí být 

pojištění zaměstnanci, kteří se účastní nemocenského pojištění. Dobrovolně se mohou pojistit 

fyzické osoby již od 16 let, které mají na území Slovenské republiky trvalý nebo přechodný 

pobyt, nebo povolení k trvalému pobytu. K 1. lednu 2013 došlo ke konkretizaci u osob 

                                                 
54SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Dávka garančního poištěnia [online]. SP [11.1. 2014]. Dostupné z 
http://www.socpoist.sk/davka-garancneho-poistenia/1359s 
55 SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Výška dávky [online]. SP [11.1. 2014]. Dostupné z 
http://www.socpoist.sk/vyska-davky--zoe/1359s#vyska-davky 
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dobrovolně pojištěných. Dobrovolně se může pojistit fyzická osoba, která je dobrovolně 

účastna nemocenského a důchodového pojištění. Osoba samostatně výdělečně činná, která má 

na území Slovenské republiky trvalý pobyt, nebo povolení k přechodnému nebo popřípadě 

trvalému pobytu. Dále pokud osobě samostatně výdělečně činné vyplývá ze zákona povinnost 

účastnit se nemocenského a důchodového pojištění, nebo pokud má toto pojištění přerušené. 
56 

Pojištěnec má nárok na výplatu dávky v nezaměstnanosti, pokud byl v posledních třech 

letech před zařazením do evidence nezaměstnaných pojištěn minimálně 730 dní, tedy 2 roky.  

Příspěvek v případě nezaměstnanosti se vyplácí za jednotlivé dny ve výši jedné 

poloviny denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ v případě pojištění 

v nezaměstnanosti se určí jako podíl součtu vyměřovacích základů, za které pojištěnec zaplatil 

pojistné v rozhodném období, a počtu dní rozhodného období. Za rozhodné období se 

považuje období dva roky před vznikem nároku na dávku v případě nezaměstnanosti.  

Z rozhodného období se vylučují období, za které pojištěnec není povinen platit pojistné.57 

Takto vypočtený denní vyměřovací základ může činit v prvním půlroce roku 2014 

maximálně 52,9316 EUR – 1454,56 Kč.  Výše měsíční dávky bude poté činit 820,50 EUR – 

22 547,34 Kč v měsíci, který má 31 dní, a 794 EUR - 21 819 Kč v měsíci, jenž má 30 dní.58 

Dávku je možné vyplatit jednorázově ve výši 50 % za dosud nevyplacenou část 

podpůrného období, jestliže období pobírání dávky v nezaměstnanosti trvalo nejméně tři 

měsíce a samozřejmě pokud si o vyplacení nezaměstnaný požádal.59 

                                                 
56MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNÝCH VECÍ A RODINY. MPSVR: Poistenie v nezamestnanosti 
[online]. MPSVR [11.1. 2014]  http://www.employment.gov.sk/poistenie-v-nezamestnanosti.html 
57SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Dávka v nezamestnanosti [online]. SP [11.1. 2014]. Dostupné z 
http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s 
58 SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Výška dávky [online]. SP [11.1. 2014]. Dostupné z 
http://www.socpoist.sk/vyska-davky--omb/1361s#V%C3%BD%C5%A1ka%20d%C3%A1vky 
59SOCIÁLNÁ POIŠŤOVNA. SP: Jednorazove vyplatenie 50 davky vnezamestnanosti [online]. SP [11.1. 2014]. 
Dostupné z http://www.socpoist.sk/jednorazove-vyplatenie-50--davky-
vnezamestnanosti/1361s#Jednorazov%C3%A9%20vyplatenie 
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3.2  Sociální pojištění v Německu 
 

Systém sociálního pojištění v Německu je jedním z nejsilnějších na světě. Zhruba  

90 % procent obyvatel Německa je pojištěno a chráněno proti životním rizikům. Sociální 

pojištění poskytuje vysokou ochranu zaměstnancům. Německý sociální systém se skládá 

z pěti pilířů: z důchodového pojištění, nemocenského pojištění, úrazového pojištění a pojištění 

pro případ nezaměstnanosti. Toto je obdobné jako v České republice. Sociální systém 

v Německu navíc umožňuje i pojištění pro případ bezmoci. Toto pojištění je povinné od roku 

1995. Prvotní myšlenkou při zavedení tohoto typu pojištění byla podpora péče o nemocné 

v domácnosti namísto ústavní péče. Vedle ekonomických důvodů mají svou úlohu také 

humánní důvody. Lidé, kteří potřebují denní péči, si často přejí zůstat doma ve známém 

prostředí a především v péči jim známých osob. 60 

 

3.2.1 Pojištění pro případ bezmocnosti  
 

Jedná se o povinné pojištění v systému sociálního pojištění v Německu. Nárok dávky 

z tohoto pojištění má přímo osoba, která potřebuje pomoc. Nejedná se ovšem o pomoc 

 ve smyslu celodenního ošetřování (ošetřovatelskou péči), ale o pomoc v běžných denních 

situacích. Zákon tuto osobu a pomoc jasně definuje: osoba, která pro tělesné, duševní nebo 

mentální postižení nebo nemoc potřebuje pomoc k zajištění běžných činností, které se 

v průběhu dne pravidelně opakují, a to ve značné nebo vysoké míře, a u které lze 

předpokládat, že tato pomoc bude zapotřebí po dobu nejméně šesti měsíců.61 

Pro vyplacení nároků na dávky jsou pojištěnci rozděleni do tří skupin, podle rozsahu 

potřebné péče. U osob zařazených v prvním stupni - skupině se počítá s péčí v rozsahu 

 90 minut denně. Je nutné, aby polovina této doby byla vyhrazena pro pomoc se základními 

potřebami. Základními potřebami jsou myšleny tělesné potřeby, pomoc s jídlem  

a přemisťováním. V případě zařazení osoby do druhého stupně je předpoklad denní péče 

stanoven na 3 hodiny. Přičemž v tomto případě je nutná pomoc se základními potřebami 3krát 

denně. Při zařazení osoby do 3 stupně je péče nutná jak během dne, tak i během noci, 

nepřetržitě v trvání minimálně 5 hodin. Pomoc se základními potřebami činí 4 hodiny.  

                                                 
60 BRDEK, Miroslav a kol. „Trendy v evropské sociální politice“.1.vyd. Praha: ASPIS, 2002. 251. ISBN 80-
86395-25-1 
61 BRDEK, Miroslav a kol. „Trendy v evropské sociální politice“.1.vyd. Praha: ASPIS, 2002. 251. ISBN 80-
86395-25-1 
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Pečovatel nepomáhá postiženému pouze se základními potřebami, ale také v péči  

o domácnost. Důležitá je také pomoc při udržování sociálních kontaktů. Pokud možno na co 

nejvyšší úrovni, protože sociální kontakty jsou pro nemocné velice důležité, a to pro jejich 

psychiku i léčbu.  

Většinou je tato péče nutná po aktuální těžké nemoci. Pobyt v nemocnici, kde jsou 

pečovatelky součástí zdravotní péče, je hrazen z nemocenského pojištění. Zdravotní 

pojišťovna hradí také péči v délce 4 týdnů od propuštění z nemocnice. V této péči jsou 

zahnuty potřebné zdravotní a pečovatelské úkony.  Je-li péče o nemocného nutná i po uplynutí 

4 týdnů, hradí se tyto úkony právě z tohoto pojištění. Přičemž zdravotní a rehabilitační úkony, 

které předepsal lékař, jsou i nadále hrazeny ze zdravotního pojištění.62 

Péči o nemocného může vykonávat např. člen rodiny, ale také soused nebo známý, po 

dohodě s nemocným. Péči poskytují také organizace, které mají se zdravotní pojišťovnou 

smlouvu. Jedná se o sociální služby měst a obcí, ale také agentury sociální péče. Další 

možností jsou ústavy sociální péče, které jsou provozovány dobrovolnými sdruženími, 

církvemi, ale může jít o soukromé ústavy. Zdravotní pojišťovny pro tyto ústavy vydávají 

ceníky služeb.  

 

3.2.2 Zdravotní pojištění 
 

  Veřejné zdravotní pojištění patří ke stěžejní složce sociálního pojištění v Německu. 

Zhruba 90 % německé populace je pojištěno v systému veřejného zdravotního pojištění. Další 

možnost zdravotního pojištění je soukromé zdravotní pojištění. V systému veřejného pojištění 

jsou povinně pojištěni především zaměstnanci a stážisté. Povinné pojištění znamená, že 

povinnost tohoto pojištění vyplývá ze zákona. Každý zaměstnanec se proto musí na začátku 

pracovního poměru rozhodnout, u které zdravotní pojišťovny se pojistí. Povinné zdravotní 

pojištění si mohou zaměstnanci sjednat u více než 170 zdravotních pojišťoven. Zajímavostí je, 

že pokud je pojištěný zaměstnance v systému veřejného zákonného zdravotního pojištění, 

automaticky jsou pojištěni i členové rodiny. Členy rodiny jsou myšleni manžel/manželka  

a děti - pokud příjmy nemají, nebo jen velmi nízké, mají stejná práva jako zaměstnanci. Děti 

                                                 
62 BRDEK, Miroslav a kol. „Trendy v evropské sociální politice“.1.vyd. Praha: ASPIS, 2002. 251. ISBN 80-
86395-25-1 
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 do dovršení 18 let, pokud dále studují tak do dovršení 25 let, jsou stále součástí rodinného 

pojištění. Pokud absolvuje dobrovolnickou službu, automatiky se nárok na rodinné pojištění 

prodlouží o dobu dobrovolné sociální služby.63 

V Německu je stanovena maximální hranice pro sociální pojištění. Volně přeloženo 

z němčiny se jedná o hranici peněžního příspěvku. V České republice se jedná o maximální 

vyměřovací základ. Systém sociálního pojištění včetně hranice peněžního příspěvku je tvořen 

jako příspěvek zaměstnavatelů ve prospěch zaměstnance. Při přerozdělování mezi různé 

příjmové skupiny nebyla zohledněna výše jednotlivých příspěvků do systému. Toto platí také 

pro zdravotní pojištění.64 

Tato hranice je v případě soukromého zdravotního pojištění stanovena na 48 600 EUR – 

1 335 528 Kč ročně, což je 4 050 EUR /měsíčně – 111 294 K4č/ měsíčně. V případě 

zákonného zdravotního pojištění je horní hranice ve výši 53 550 EUR/ročně – 1 471 554 Kč. 

Příspěvek na zákonné zdravotní pojištění činí 15,5 % celkem z hrubé mzdy.65 

 

3.2.3 Důchodové pojištění 
 

I v Německu proběhla důchodová reforma, a to konkrétně v roce 2005. Od října roku 

2005 vešla v platnost nová důchodová reforma, která zavedla nové pojmy a definice. 

Především došlo k přesnějšímu určení v pojmu „pojištěná osoba“. Důchodové pojištění mají 

povinně sjednané zaměstnanci, lidé vykonávající nezávislé povolání a stážisté. Dobrovolně se 

mohou také pojistit osoby samostatně výdělečně činné, jako jsou například řemeslníci. 

Zajímavostí je, že po 18 letech placení pojištění mohou být od této povinnosti osvobozeni. 

Povinně jsou pojištěny tyto osoby: 

• všichni zaměstnanci; 

• učni; 

• určité skupiny osob samostatně výdělečně činných, jako jsou například 

řemeslníci, učitelé a vychovatelé, porodní asistentky, umělci, novináři a další; 

• vojáci a civilní služby; 

• pečovatelé, kteří nemají pečovatelství jako živnost; 

                                                 
63BLUE CARD EU. BCEU: sosal versicherung [online]. BCEU [12.1.2014]. Dostupné z:  http://www.bluecard-
eu.de/blaue-karte-eu-deutschland/sozialversicherung.html 
64 BEITRAGSBEMESSUNSGRENZE: eitragsbemessungsgrenze  2013/2014[online].  [12.1.2014]. Dostupné z: 
http://www.beitragsbemessungsgrenze-online.de/ 
65BEITRAGSBEMESSUNSGRENZE: eitragsbemessungsgrenze  2013/2014[online].  [12.1.2014]. Dostupné z:  
http://www.beitragsbemessungsgrenze-online.de/ 
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• pobíratelé dávek, které nahrazují mzdu jako je například nemocenská, podpora 

v nezaměstnanosti a výživné; 

• zdravotně postižení lidé, kteří pracují v chráněných dílnách, 

• rodiče, kteří vychovávají děti.66 

 

 Díky důchodovému pojištění získají lidé celoživotní ochranu pro případ rizik 

zdravotního postižení, stáří a smrti. Toto se vztahuje také na postižené osoby, které pracují 

v chráněných dílnách, dále také na vojáky a osoby v civilní službě. 67 

Z důchodového pojištění jsou vypláceny tři druhy dávek. Jedná se o klasický starobní 

důchod, důchod z důvodu sníženého pracovního uplatnění – invalidní důchod a důchod 

z důvodu smrti – vdovský a vdovecký. K další výhodám důchodového pojištění patří 

rehabilitace. Díky rehabilitaci je zamezen odchod do předčasného důchodu a pracovní síla 

zůstává zachována. Rehabilitace zahrnuje lékařské a jiné výhody pro účast v pracovním 

životě. Pomáhá také nemocným a postiženým lidem se zapojit do pracovního života. Cílem je 

zamezit odchodu pracovní síly do důchodu z důvodu nemoci, tělesného nebo duševního 

postižení, nebo jej pomoc překonat. A také pomoct se znovu začlenit do pracovního života. 

 

Starobní důchod: na starobní důchod má nárok každý pojištěnec. Po dosažení důchodového 

věku může odejít z pracovního života do penze. Podmínkou je, že musí splnit minimální dobu 

pojištění a o důchod si zažádat. V Německu je důchodový věk stanoven na 65 let. Po splnění 

určitých podmínek a zohlednění pojišťovací matematiky lze zažádat i o předčasný důchod. 

Nejdříve lze o starobní důchod zažádat po dosažení 60 let. Osoby pobírající důchodu mohou 

být navíc pojištěny v systému zdravotního a pečovatelského pojištění. Tímto pojištěním 

získají navíc finanční prostředky pro případ nemoci nebo nutnosti ošetřovatelské péče ve stáří. 

Do starobního důchodu mohou odejít osoby: 

• po dosažení důchodového věku - 65 let; 

• po splnění délky pojištění; 

• těžce zdravotně postižené; 

• z důvodu nezaměstnanosti a 

• po mnohaleté práce v podzemí  (horníci). 

                                                 
66 DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG. DSV: rentenversicherung [online].DSV [ 20.1.2014]. Dostupné z: 
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/rentenversicherung/versicherte.html 
67 DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG. DSV: rentenversicherung [online].DSV [ 20.1.2014]. Dostupné z 
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/rentenversicherung/versicherte.html 
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Invalidní důchod: od 1. ledna 2001 byl stávající systém odchodu do důchodu z důvodu 

sníženého pracovního uplatnění nahrazen novým jednotným stupňovitým systémem 

invalidního důchodu. Invalidní důchod je pojištěnci vyplácen, protože mu jeho stávající 

zdravotní stav mu nedovoluje nadále pracovat. Rozhodující pro výplatu dávky invalidního 

důchodů je, kolik hodin týdně může pojištěnec pracovat, a to v případě pětidenního 

pracovního týden. Za osobu se sníženou pracovní schopností pracovního výdělku se považuje 

osoba, která může pracovat 3 - 6 hodin denně. Tyto osoby potom obdrží plný nebo částečný 

invalidní důchod. Na plný invalidní důchod mají nárok osoby, jejichž zdravotní stav jim 

nedovolí pracovat více než 3 hodiny denně. Částečný invalidní důchod se potom týká osob, 

jež mohou pracovat od 3 do 6 hodin denně.68 

 

Důchod z důvodu smrti: zde patří malý a velký vdovský a vdovecký důchod rozvedenému 

manželovi, pokud došlo k rozvodu před 1. 7. 1977; vdovský a vdovecký důchod  

pro předposledního z manželů a sirotčí důchod.69 

Důchodový systém v Německu je financován především z prostředků pojištěnců 

 a zaměstnavatelů. Jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé platí příspěvky v souladu s platnou 

sazbou důchodového pojištění. Každý platí polovinu z platné sazby. Výše sazby pro rok  2014 

je stanovena na 18,9 %. Tuto sazbu si mezi sebe rozdělí zaměstnanec a zaměstnavatel ve výši 

9,45 % pro oba. I u důchodového pojištění je určena prahová výše příspěvku – maximální 

vyměřovací základ. 70 

Prahové hodnoty činí pro rok 2014;  71 400 EUR – 1 962 072 Kč pro západní 

Německo a 60 000 EUR – 1 648 800 Kč pro východní. V případě důchodového pojištění 

horníků je prahový příspěvek v západním Německu 7 300 EUR – 200 604 Kč měsíčně 

 a ve východním Německu 6 150 EUR – 169 002 Kč měsíčně.71 

 

 

 

 

                                                 
68 BEITRAGSBEMESSUNSGRENZE: eitragsbemessungsgrenze  2013/2014[online].  [12.1.2014]. Dostupné z:  
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/rentenversicherung/leistungen.html 
69 DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG. DSV: rentenversicherung [online].DSV [ 20.1.2014]. Dostupné z 
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/rentenversicherung/leistungen.html 
70 DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG. DSV: rentenversicherung [online].DSV [ 20.1.2014]. Dostupné z 
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/rentenversicherung/finanzierung.html 
71 BEITRAGSBEMESSUNSGRENZE: eitragsbemessungsgrenze  2013/2014[online].  [12.1.2014]. Dostupné z:  
http://www.beitragsbemessungsgrenze-online.de/ 
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3.2.4 Úrazové pojištění 
 

Úrazové pojištění pomáhá lidem v případě nehody nebo nemoci z povolání. Ať už se 

jedná o nemoc nebo úraz, vždy se jedná o velký zásah do dosavadního životního stylu 

postiženého.  Prostřednictvím povinného úrazového pojištění je pojištěn každý pracovník 

 a učeň. V živnostenském podnikání a v zemědělství jsou kompetentní instituce úrazového 

pojištění. Ve veřejném sektoru se jedná o obecné sdružení úrazového pojištění a úrazovou 

pojišťovnu. Pojištění se vztahuje na úrazy, které se pojištěnci stanou v práci nebo ve škole, ale 

také na cestě do práce či školy a zpět, a na nemoci z povolání. 72 

Zákonné úrazové pojištění mají sjednány tyto osoby: 

• pracovníci a zaměstnanci; 

• zemědělci a rolníci; 

• děti navštěvující denní stacionáře; 

• studenti a žáci; 

• postižení lidí pracující v chráněných dílnách; 

• záchranáři; 

• civilní obrana a pracovníci při katastrofách; 

• dárci orgánů a krve; 

• domácí sestry a pomocníci; 

• pomocníci v nekomerčních ústavech; 

• nezaměstnaní a příjemci sociálních dávek, 

• vězni; 

• dobrovolníci v rozvojových zemích; 

• dobrovolně pojištění podnikatelé.73 

Zákonné úrazové pojištění má také za úkol poskytovat prevenci nehod při práci  

a prevenci nemocí z povolání. Prvořadá je informovanost společnosti ve všech aspektech 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Zahrnuje to poskytování komplexních praktických příruček 

 a dalších informací pro zaměstnavatele a pojištěnce. Orgány úrazového pojištění také nabízí 

také zdarma informační a motivační akce na téma bezpečnosti práce. 

                                                 
72DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG. DSV: unfallversicherung [online].DSV [ 20.1.2014]. Dostupné z: 
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/unfallversicherung/versicherte.html 
73 DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG. DSV: unfallversicherung [online].DSV [ 20.1.2014]. Dostupné z: 
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/unfallversicherung/versicherte.html 
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K pojistnému plnění dochází v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

Z úrazového pojištění je poskytována jak lékařská péče, tak také pracovní a sociální 

rehabilitace. Případně také finanční kompenzace.74 

Uzavření úrazového pojištění přináší tyto výhody: 

• komplexní péče; 

• rekvalifikace; 

• peněžité dávky pojištěným osobám a jejich pozůstalým; 

• doplňkové služby pro účast ve společenském životě. 

Hlavním cílem úrazového pojištění je pomoct pojištěným s léčbou a návratem  

do pracovního života. Renta z úrazového pojištění je vyplácená, pokud následkem úrazu došlo 

ke snížení pracovního uplatnění alespoň o 20 %.75 

Úrazové pojištění musí mít za zákona sjednané zaměstnavatelé. To znamená, že 

pojištěni jsou zaměstnanci, ale pojištění platí zaměstnavatel. Součastná výše odvodu závisí  

na budoucí potřebné částce. To znamená, že podnikatelé na konci kalendářního roku své 

náklady přeloží do účetního roku. Základ pro výpočet jsou finanční náklady, ale výše závisí 

také na jednotlivých průmyslových odvětvích.76 

 

3.2.5 Pojištění pro případ nezaměstnanosti 
 

Pojištění pro případ nezaměstnanosti patří také k povinnému pojištění. Pojištěny jsou 

všechny osoby, které dosahují určité nezanedbatelné výše platu. Platí to jak pro zaměstnance, 

tak studenty. Zvláštní skupinu opět tvoří úředníci, vojáci nebo lidé, jež dosáhli běžného 

důchodového věku.77 

Z pojištění pro případ nezaměstnanosti jsou pojištěncům poskytovány různé služby, 

které pomáhají lidem znovu se začlenit do pracovního prostředí pomocí vzdělávacích 

programů. Dále jsou lidem poskytovány finanční prostředky k udržení určité životní úrovně.  

                                                 
74DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG. DSV: unfallversicherung [online].DSV [ 20.1.2014]. Dostupné z:  
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/unfallversicherung/leistungen.html 
75DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG. DSV: unfallversicherung [online].DSV [ 20.1.2014]. Dostupné z:  
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/unfallversicherung/leistungen.html 
76 DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG. DSV: unfallversicherung [online].DSV [ 20.1.2014]. Dostupné z: 
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/unfallversicherung/finanzierung.html 
77 DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG. DSV: arbeitlosenversicherung [online].DSV [ 20.1.2014]. 
Dostupné z: http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/arbeitslosenversicherung/versicherte.html 
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Výhody pojištění jsou poskytovány především dvěma skupinám, a to zaměstnancům 

 a zaměstnavatelům. Musí ovšem splnit určité podmínky.78 

 

Výhody pro zaměstnance: 

• poradenství a zprostředkování (proplacení poplatků za podání žádostí, cestovních 

výdajů a další); 

• podpora vzniku samostatné živnosti; 

• podpora odborného vzdělání; 

• rekvalifikace; 

• podpora osob se zdravotním postižením k začlenění do pracovního života; 

• dávky náhrad, např. na bydlení; 

• podpora celoročního zaměstnán; 

• pojištění mezd pro starší pracovníky; 

• a další. 

Výhody pro zaměstnavatele: 

• výhody při zaměstnání uchazečů o práci (mzdové dotace, dotace na založení nových 

podniků); 

• podpora profesního rozvoje; 

•  podpora účasti osob se zdravotním postižením na pracovní síle (dotace na školení 

pracovníků, nákup pracovních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením); 

• dávky pro umožnění integrace osob s těžkým zdravotním postižením. 

Služby na podporu: 

• rozvoje odborného vzdělání; 

•  zařízení pro odborné vzdělání 

•  mládežnických ubytoven 

•  programu na vytváření nových pracovních míst; 

•  zaměstnanosti, vytváření infrastrukturních projektů a další.79 

Pojištění pro případ nezaměstnanosti je financováno z příspěvků jak zaměstnavatelů, tak 

zaměstnanců. Výše příspěvku je rovnoměrně rozdělena. Oba zaplatí 3,3 %.80 

                                                 
78 DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG. DSV: arbeitslosenversicherung [online].DSV [ 20.1.2014]. 
Dostupné z: http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/arbeitslosenversicherung/leistungen.html 
79DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG. DSV: arbeitslosenversicherung [online].DSV [ 20.1.2014]. 
Dostupné z:  http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/arbeitslosenversicherung/leistungen.html 
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3.3 Sociální pojištění v Rakousku 
 

Sociální pojištění v Rakousku, stejně jako v předešlých zemí zahrnuje pojištění pro 

případ, kdy se člověk dostane do nepříznivé životní situace. Rakouský sociální systém se dělí 

na sociální zabezpečení a sociální pojištění. Do sociálního pojištění se i zde řadí zdravotní, 

úrazové, důchodové pojištění a v neposlední řadě také pojištění pro případ nezaměstnanosti.  

 

3.3.1 Zdravotní pojištění 
 

Každý zaměstnanec získá zdravotní pojištění od zaměstnavatele. Zaměstnavatelé jsou 

povinni zaregistrovat své zaměstnance k zdravotnímu pojištění. Osoby samostatně výdělečně 

činné (řemeslníci, živnostníci) jsou pojištěni ve společném systému, mohou ovšem uzavřít  

i doplňkové pojištění. Osoby, které patří do kategorie sociálně slabších a pobírají minimální 

mzdu, se musí zaregistrovat osobně. Podobně jako v Německu i v Rakousku existuje rodinné 

zdravotní pojištění. Děti do 18 let nebo studenti do 26 jsou pojištěni zdarma.81 

Ze zdravotního pojištění je vyplácena nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství  

a ošetřovné na dítě. Pokud jsou osoby v systému zdravotního pojištění zaregistrované jako 

sociálně slabší, mají nárok na další výhody. Jednou z výhod je např. osvobození od poplatku 

za recept. V naléhavých případech je možné vyplatit finanční pomoc z Fondu na podporu 

vedeném u daného poskytovatele zdravotního pojištění. 82 

 

3.3.1 Důchodové pojištění 
 

Účelem důchodového pojištění je zajistit finanční podporu pojištěné nebo vyživované 

osoby prostřednictvím důchodového pojištění ve stáří nebo v případě trvalé pracovní 

neschopnosti. Důchodové dávky zajišťují finanční prostředky po ztrátě výdělečné schopnosti. 

                                                                                                                                                         
80 FINANCE. Daně v Německu [online].Finance [ 20.1.2014].  http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-v-cr-a-
v-eu/dane-v-eu/dane-v-nemecku/ 
81EURAXES. ER: Health instance.[online]. ER[ 25.1.2014]. Dostupné z: 
http://www.euraxess.at/incoming_researchers/working/social_security/health_insurance/ 
82ÖSTERREICHISCHE SOCIALVERSICHERUNG. SV: Ohne finanzielle sorgen. [online] SV [25.1.2014]. 
dostupnéz:http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/channel_content/cmsWindow?action=2&p
_menuid=621&p_tabid=4 
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Rakouský důchodový systém vyplácí ročně necelých 26 milionu EUR víc jak 2,1 milionu 

osob.  

Financování důchodových dávek z penzijního pojištění se uskutečňuje postupně, jedná se 

 o tzv. generační smlouvu. To znamená, že důchodové platby jsou vypláceny z velké časti 

z příspěvků současných pracujících osob.83 

Tento systém umožňuje vyplácení až 80 % důchodových dávek. Zbylé důchodové 

dávky jsou vypláceny ze státního rozpočtu, z příjmů z daní.  

K dalším aspektům důchodového pojištění patří zdravotní péče a rehabilitace. Systém 

důchodového pojištění také podporuje zdravotnická zařízení zaměřena na prevenci, obnovení 

zdraví a pracovní schopnosti pojištěných osob.84 

Pro získání důchodu je nutné podat žádost. Existují různé formuláře pro různě typy 

důchodů. Žádost o důchod je také možné podat formou neformálního dopisu. Žádosti je 

možno podávat např. na sociálních úřadech, radnici. Vše je vyřizováno bezplatně. K datu 

nabytí platnosti bude jasně stanoveno, zda má pojištěný nárok na důchod, jestli byly splněny 

veškeré podmínky nároku a jaká je jeho výše. Datum nabytí platnosti je vždy stanoveno  

na první den v měsíci. Pokud je důchod vyplácen přímo pojištěnému, je rozhodným dnem den 

podání žádosti o důchod, pokud je žádost podána první den v měsíci. V ostatních případech je 

rozhodný den první den následujícího měsíce. V případě, že je důchod vyplácen pozůstalým, 

je rozhodným dnem datum úmrtí pojištěné osoby. Pokud umřela první den v měsíci je tento 

den zároveň i rozhodným dnem.  Jinak je za rozhodný den považován první den následujícího 

měsíce. 

Za vyplácení důchodových dávek je zodpovědná ta pojišťovna, u které byl pojištěn 

pojištěnec nejdelší počet měsíců v uplynulých 15 letech. Pokud nebylo v uplynulých 15 letech 

zaplaceno pojištění, je za výplatu dávky zodpovědná pojišťovna, u které byl pojištěn 

naposledy.85 

                                                 
83ÖSTERREICHISCHE SOCIALVERSICHERUNG. SV: Ohne finanzielle sorgen. [online] SV [25.1.2014]. 
dostupné z: 
http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/channel_content/cmsWindow?action=2&p_menuid=
609&p_tabid=4 
84 ÖSTERREICHISCHE SOCIALVERSICHERUNG. SV: Pensionversicherung [online] SV [25.1.2014]. 
dostupné z: 
ttp://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/channel_content/cmsWindow?action=2&p_menuid=6
09&p_tabid=4 
85ÖSTERREICHISCHE SOCIALVERSICHERUNG. SV: Ihr weg zur Pension. [online] SV [25.1.2014]. 
dostupné z: 
http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/channel_content/cmsWindow?action=2&p_menuid=
679&p_tabid=4 
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3.3.1 Úrazové pojištění  
 

Úrazové pojištění neřeší jen pracovní úrazy a nemoci z povolání, ale je zaměřeno také 

na prevenci úrazů a nemocí z povolání. Úrazové pojištění dále poskytuje lékařskou péči při 

zaměstnání, léčbu obětí dopravních nehod, první pomoc a následnou péči při pracovním 

úrazu, platbu odškodného při pracovním úrazu a nemoci z povolání.86 

Jak bylo výše uvedeno, existují dva druhy pojistných událostí, a to pracovní úraz 

 a nemoc z povolání. K vyplacení pojistného plnění dojde pouze, pokud je příčinná souvislost 

pojistné události s pracovní činností. 

Za pracovní úraz je považován úraz, který se stane v místní, časové a věcné souvislosti 

s výdělečnou činností nebo školením. Za pracovní úraz se také považuje úraz, který se stane 

cestou do výdělečné činnosti nebo na školení.87 

Každý pracovní úraz nebo nemoc z povolání musí být nahlášena do pěti pracovních 

dnů, pokud vede k pracovní neschopnosti delší než 3 dny, nebo úmrtí. Hlášení se podává 

příslušnému poskytovateli úrazového pojištění. Pokud nebude dodržena oznamovací lhůta, 

může dojít k částečnému snížení výhod poskytovaných z pojištění. 

 

  

                                                 
86ÖSTERREICHISCHE SOCIALVERSICHERUNG. SV: Unfallversicherung [online] SV [25.1.2014]. dostupné 
z: 
http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/channel_content/cmsWindow?action=2&p_menuid=
611&p_tabid=4 
87 ÖSTERREICHISCHE SOCIALVERSICHERUNG. SV: Arbeitsnufall. [online] SV [25.1.2014]. dostupné z: 
http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/channel_content/cmsWindow?action=2&p_menuid=
767&p_tabid=4 
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samozřejmě také dosáhnout důchodového věku, ovšem doba pojištění je zde výrazně kratší 

pouze 15 let. 

Jako další způsob komparace jsem zvolila výpočet čisté mzdy – s ohledem na odvody 

pojistníka. Popis procesu výpočtu po jednotlivých krocích od hrubé mzdy k čisté. Jako výši 

hrubé mzdy jsem vždy volila průměrnou mzdu daného státu roku 2013.  

 

 

Tab. 4.1 Výpočet čisté mzdy pro Slovenskou republiku: 

% EUR Kč 

Hrubá mzda  803  22 066 

Zdravotní pojištění 4 32 879 

Nemocenské  1,4 11 302 

Důchodové – starobní   32 879 

Důchodové – invalidní    24 660 

Pojištění v nezaměstnanosti  1 8,03 221 

Odvody celkem  107 2 940 

Daň  19 75 2 061 

Čistá mzda  620,4 17  049 

ZDROJ: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.2 Výpočet čisté mzdy pro Českou republiku: 

  % Kč EUR 

Hrubá mzda  25 884 942 

SHM  34 685 1 262 

Základ pro výpočet zálohy na daň  34 700 1 263 

Daň  15 5 205 185 

Základní sleva na dani  2 070 75 

Zdravotní pojištění 4,5 1 165 42 

Důchodové pojištění  6,5 1 683 61 

Čistá mzdy  19 901 724 

ZDROJ: vlastní zpracování 
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zaměstnavatele. Na Slovensku je stanovený maximální vyměřovací základ ve výši 60násobku 

průměrné mzdy.  

 Pokud zaměstnanec pobírá nadprůměrný plat, může se stát, že během roku dosáhne 

maximálního vyměřovacího základu. To pro ně a zaměstnavatele znamená, že z této části 

mzdy již sociální pojištění neplatí. V případě České republiky činí maximální vyměřovací 

základ 48násobek průměrné mzdy. Na Slovensku činí maximální vyměřovací základ 

sociálního pojištění 3 930 EUR – 107 987 Kč. 

Porovnání výpočtu sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem 

Do systému sociálního pojištění přispívají také zaměstnavatelé nejen zaměstnanci. I v případě 

zaměstnavatelů se vychází z hrubé mzdy a to jak v ČR, tak na Slovensko. Rozdíly jsou však 

ve výši příspěvků jednotlivých zaměstnavatelů. V tabulce 4.3 je popsán způsob výpočtu 

příspěvku do sociálního systému zaměstnavatelé v České republice.  

 

Tab. 4.3 Výpočet sociálního pojištění zaměstnavatel ČR 

 % Kč EUR 

Hrubá mzda  25 884 942 

Nemocenské pojištění 2,3 595 22 

Důchodové pojištění  21,5 5 565 203 

Státní politika zaměstnanosti  1,2 310 11 

ZDROJ: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.4 Výpočet sociálního pojištění zaměstnavatel SR 

 % EUR Kč 

Hrubá mzda  803 22 066 

Zdravotní pojištění  10 80,3 2 207 

Nemocenské pojištění  1,4 11 302 

Důchodové pojištění – starobní  14 112 3 077 

Důchodové pojištění – invalidní 3 24 659 

Úrazové pojištění  0,8 6 164 

Pojištění v nezaměstnanosti  1 8,03 219 

Garanční pojištění  0,25 2 55 

ZDROJ: vlastní zpracování 
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Základní rozdíl je již v samotné konstrukci sociálního pojištění. Český sociální systém 

se skládá pouze ze 3 podsystémů, kdežto slovenský z 6 podsystémů. Ovšem i přesto jsou 

odvody slovenského zaměstnavatele nižší než českého.  Odvody českého zaměstnavatele činí 

236 EUR, zatím co slovenského zaměstnavatele činí 163. Přestože je slovenský sociální 

systém bohatší na odvodech zaměstnavatelů se to neprojevuje. Již jsem se zmiňovala, že 

úrazové pojištění je zajímavou možností i pro Českou republiku, vzhledem k těžkému 

průmyslu. Snížením dosavadních odvodů, by nemuselo dojít k navýšení celkových odvodů při  

zavedení tohoto pojištění do českého systému sociálního pojištění. V obou těchto případech se 

jedná o náklady daňově uznatelné.  

 

Porovnání výpočtu sociálního pojištění OSVČ 

 

Nyní se zaměřím na porovnání způsobu výpočtu sociálního pojištění pro osoby 

samostatně výdělečně činné.  Způsob výpočtu sociálního pojištění v České republice pro 

OSVČ není nikterak složitý. Základ daně si OSVČ sníží na polovinu a z této částky následně 

vypočte sociální pojištění. U osob samostatně výdělečně činných záleží, zda vstoupily  

do druhého důchodového pilíře.  

Výpočet sociálního pojištění pro OSVČ na Slovensku je již poněkud složitější. Osoba 

samostatně výdělečně činná si nejprve musí své příjmy navýšit o pojistné a vydělit 

koeficientem – 1,9. Takto upravený vyměřovací základ si vypočte sociální pojištění státy. 

Zcela rozdílný je již způsob výpočtu sociálního pojištění. Slovenský podnikatel si svůj 

vyměřovací základ vypočte obdobně jako český zaměstnanec – super hrubá mzda. Tímto 

způsobem výpočtu si navýší svůj vyměřovací základ, ale v konečném důsledku odvede méně 

než český podnikatel.  Slovenský způsob výpočtu je sice poněkud složitější, ale v konečném 

důsledku pro podnikatele výhodnější.  

V České republice se OSVČ musí povinně účastnit pouze důchodového spoření, kdežto 

na Slovensku také nemocenského pojištění. Ovšem pouze za podmínky, že její příjmy 

překročily v roce 2 012 4 716 EUR/  129 596 Kč za rok. Jak v případě České tak i Slovenské 

republiky jsou stanoven minimální a maximální výše odvodů pro OSVČ.
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Tab. 4.7 Sazby daně z příjmů fyzických osob 

Příjem za rok v EUR Daňová sazba v % 

Do 8004 0 

8 005 – 13 469 14 -24 

13 470 – 52 881 24 – 42 

52 882 – 270 730 42 

270 731 a více 45 

ZDROJ:http://www.nemeckysen.cz/informace-o-nemecku/18-vypocet-ciste-mzdy-v-nemecku 

Opět jsem pro výpočet zvolila průměrnou mzdu a ta v Německu činí 3 418 EUR. Postup 

výpočtu čisté mzdy je zobrazen níže.  

Tab. 4.8 Výpočet čisté mzdy Německo 

EUR Kč 

Hrubá mzda 3418 93  927 

Zdravotní pojištění 280,29 7 702 

Sociální pojištění 417,95 11 485 

Daň 604,07 16 600 

Čistá mzda 2 115,78 58 142 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Tab. 4.9 Výpočet čisté mzdy Česká republika 

  Kč EUR 

Hrubá mzda 25 884 942 

SHM 34 685 1 262 

Základ pro výpočet zálohy na daň 34 700 1 263 

Daň 5 205 189 

Základní sleva na dani 2 070 75 

Zdravotní pojištění 1 165 42 

Důchodové pojištění 1 683 61 

Čistá mzdy 19 901 724 

ZDROJ: vlastní zpracování  

Porovnávat průměrný plat v Německu a v ČR je snad nemožná, protože je 3násobně 

větší než ten český. Ale zaměřím se především na porovnání odvodů na sociální pojištění 

českého a německého občana a celkového daňového zatížení. Český občas se podílí platbou 

do sociálního pojištění pouze na pojištění důchodové. Kdež to německý občas se podílí  
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ZDROJ: vlastní zpracování 

Tab. 4.12 Sazby daně z příjmů

Příjem v EUR

Do 11 000 

11 001 – 25 000 

25 001 – 60 000 

Nad 60 000 

Zdroj:http://www.finance.cz/dane
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Průměrný plat v Rakousku v roce 2013 činil 2718 EUR. V následující tabulce 4.13 je 

vypočtena čistá mzda z tohoto průměrného platu. 

Tab. 4.13 Výpočet čisté mzdy Rakousko 

  

% 

 

EUR 

 

Kč 

Hrubá mzda  2 718 74 690 

Sociální pojištění 18,1 491,14 13 497 

Daň z příjmu  452,19 12 426 

Čistý příjem  1 774, 67 48 767 

ZDROJ: vlastní zpracování  

Tab. 4.14 Výpočet čisté mzdy pro Českou republiku: 

  Kč EUR 

Hrubá mzda 25 884 942 

SHM 34 685 1 262 

Základ pro výpočet zálohy na daň 34 700 1 263 

Daň 5 205 189 

Základní sleva na dani 2 070 75 

Zdravotní pojištění 1 165 42 

Důchodové pojištění 1 683 61 

Čistá mzdy 19 901 724 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Průměrný rakouský občan si vydělá zhruba jednou tolik co průměrný občan České 

republiky. V tomto ohledu se prakticky nemůžeme srovnávat.  Ale zatím co český občan 

odvede na dani a sociálním pojištění 6 888 Kč, rakouský téměř4 násobně více konkrétně 

25 923 Kč. Pro lepší představu v procentuálním vyjádření rakouský občan odvede státu  

34% ze svého platu, kdežto český 23%. Pokud bych se zabývala pouze čísly, český občan 

 by na tom byl lépe, z pohledu odvodu do státní pokladny. Ovšem druhou věcí je jaké služby 

dostane rakouský a český občan ze svého sociálního pojištění. I v tomto případě jsem 

zpracovala graf 4.3 Zobrazení výpočtu čisté mzdy ČR, Rakousko.  



 

Graf 4.6 Zobrazení výpočtu čisté mzdy 

ZDROJ: vlastní zpracování  

Ani Rakousko není výjimkou a i zde v
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Porovnání výpočtu sociální
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výpočet příspěvků pomocí grafického zpracování. 
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5 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo provést komparaci a analýzu sociálního pojištění. Tento cíl 

byl naplněn ve čtvrté kapitole. Jako výchozí bod porovnání byla vždy zvolená průměrná mzda 

v daném státě. Pro sjednocení srovnání byly mzdy přepočteny na koruny případně eura. 

Přepočty jsou poněkud zavádějící, protože přepočtením například německé průměrné mzdy, 

která dosahuje zhruba 80 000 Kč, se těžko porovnává s českou. Proto v případě zaměstnanců 

bylo vypočteno i procentní zatížení jejich mzdy. Neboli kolik procent z platu odvedou na 

daních sociálním a zdravotním pojištění. Tyto procentní výpočty jsou již daleko zajímavější 

pro srovnání.  

Sociální systém pojištění by měl postihnout základní možná rizika především 

pracovního života občanů a samozřejmě poté i důchodu. K základním rizikům patří úraz, 

nemoc z povolání případně ztráta zaměstnání. Český systém postihuje tyto základní rizika. 

Když úrazové pojištění v něm obsaženo není na rozdíl od ostatních států. Především Německo 

má velice propracovaný sociální systém. K jeho nejzajímavější části patří pojištění pro případ 

bezmoci. Lidí po dlouhodobém pobytu v nemocnici nejsou většinou schopni o sebe pečovat. 

Často s nimi musí zůstat jeden člen domácnosti a pomáhat jim. To samozřejmě vede 

k výpadku dalšího příjmu. V Německu je na toto myšleno a nemocný dostává příspěvek ze 

kterého si tyto služby hradí. V České republice je samozřejmě také možnost pečovatelské 

služby, ovšem zde si ji hradí klient sám. Popřípadě se může obrátit na odbor sociální péče 

daného města a požádat o příspěvek na péči. 

Každé sociální pojištění má své klady a zápory. Největší oblast sociálních rizik vyplňuje 

sociální pojištění v Německu.  Což se ovšem odráží na výši odvodů občanů na sociálním 

pojištění. Německému občanu zůstane z jeho hrubé mzdy pouze 61% kdežto českému 76% 

z jeho hrubé mzdy. 

Zajímavé je porovnání České republiky a Slovenska. Slovenské sociální pojištění  

je obsáhlejší, než-li české. Občan Slovenska se také více podílí na platbách do systému 

sociálního pojištění, ale v konečném důsledku jejich čistá mzdy tvoří 77% jejich hrubé mzdy. 

Jak Slovensko, Rakousko a Německo mají ve svém systému sociálního pojištění 

zavedeno úrazové pojištění. Na Slovensku je např. možno vidět, že zavedení úrazového 

pojištění do systému sociálního pojištění nemusí nutně znamenat snížení čisté mzdy. Jelikož 

úrazové pojištění je konstruováno tak, že platby do něj odvádí pouze zaměstnavatel. 

V případě Německa a Slovenska neplynou výhody z něj pouze zaměstnancům, ale také žákům 

a učňům, kteří jsou také pojištění. To ovšem neznamená, že v České republice by žáci 
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pojištění nebyli. Každá škola musí mít sjednáno pojištění, ze kterého se žákovi vyplácí 

odškodné v případě úrazu. 

Přestože český systém sociálního pojištění postihuje nejmenší oblast možných pojistných 

rizik, odvádí zaměstnavatelé nejvyšší odvody.  Přesunutím úrazového pojištění  

ze soukromého pojištění do povinného pojištění, by nemuselo znamenat další navýšení 

odvodů zaměstnavatelů. Výše celkových odvodů by mohla zůstat na stávající výši, pouze by 

došlo snížení odvodů v jednom z podsystémů. 

Až na důchodovou reformu je české sociální pojištění bez inovací. Spoléhá především 

na soukromé pojištění občanů. Soukromá pojištění by měla postihnout především soukromý 

život občanů. V případě pracovního života, ze kterého čerpají užitek nejen oni, ale také 

zaměstnavatelé a stát, bylo dojít v oblasti sociální pojištění k inovacím.  
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Seznam zkratek 
ČR  - Česká republika 

SR – Slovenská republika 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 



 
 

 


