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1 Úvod 

Základní stavební kámen každé společnosti je rodina. Jednotlivé státy země se snaží 

zajistit potřebnou úroveň svých obyvatel a to tak, aby odpovídaly neustále se měnícím 

demografickým podmínkám. V posledních letech klesá porodnost a počet rozvedených 

manželství neustále stoupá. Důvodem je to, že mladí lidé upřednostňují kariéru před 

rodinným životem. V období mateřství či rodičovství jsou výdaje podstatně vyšší než příjmy 

domácností. Země se snaží zmírnit tyto trendy a navrátit tradiční systém rodiny. To znamená, 

že otec by měl být živitelem rodiny a matka by se měla starat spíše o děti a domácnost. Cílem 

státu je změnit tedy rodinnou politiku a zvyšovat tak výši rodinných podpor. Dále se stát snaží 

rozšiřovat dávky státní sociální podpory, které mají pomáhat rodinám s nízkými příjmy nebo 

samoživitelům. Dávky, které stát poskytuje rodinám, mají různou podobu, přičemž ta 

nejpodstatnějším podpora je finanční. Tyto dávky se rozděluji na přímé a nepřímé. Do 

přímých dávek se řadí dávky státní sociální podpory a dávky nepřímé zahrnují především 

různé daňové výhody. 

Jak již bylo zmíněno, do přímé finanční podpory patří dávky státní sociální podpory, 

které jsou dány jak v České republice, tak ve Slovenské republice. Jedinou odlišností těchto 

dvou zemí je, že v České republice se dávky poskytují v závislosti na příjmů rodiny, kdežto 

na Slovensku se dávky státní sociální podpory poskytují bez ohledu na výši příjmů 

domácností. Nepřímá podpora je vnímána zejména u rodin s vyššími a středními příjmy, 

protože poplatníkům se snižuje daňová povinnost a to z důvodu zavedení různých slev či 

odpočtů. V dnešní době se stát snaží podporovat zejména nízkopříjmové rodiny, ale brání se 

proti zneužívání dávek tím, že zavádí vyplácení dávek státní sociální podpory pouze těm, 

kteří je opravdu potřebují. 

Cílem diplomové práce je vymezit a přesně definovat přímou a nepřímou finanční 

podporu. Pro tuto diplomovou práci byly vybrány dvě země, které budou sloužit ke 

komparaci finanční podpory rodin s dětmi. Jedná se o Českou republiku a Slovenskou 

republiku. Dílčím cílem této práce je zjistit, která ze dvou zemí má lépe nastavené podmínky 

pro podporu rodin s dětmi. 

Diplomová práce bude rozdělena do šesti kapitol, z nichž první je úvod a šestá závěr. 

Druhá kapitola bude zaměřena na vymezení základních pojmů sociální a rodinné 

politiky, zejména na vývoj a historii sociální a rodinné politiky. V této kapitole bude zahrnuto 

i porovnání sociální politiky v ČR a EU. 
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Třetí kapitola bude věnována podrobně přímé a nepřímé finanční podpoře rodin 

s dětmi v České republice. V této kapitole se nachází i podkapitoly, které jsou rozděleny na tři 

pilíře sociálního zabezpečení. V prvním pilíři se nachází dávky sociální péče, dávky při 

nedostatečném příjmu, dávky účelově specifické a dávky z titulu hmotné nouze. V dalším 

pilíři jsou popsány dávky státní sociální podpory a třetí pilíř zobrazuje dávky nemocenského 

pojištění. 

Čtvrtá kapitola bude obdobná druhé kapitole s tím, že se nejedná o Českou republiku, 

ale o Slovenskou republiku. Dále bude také zaměřena na přímou a nepřímou finanční podporu 

rodin s dětmi. V této kapitole bude nalezen rozdíl ve vyplacení dávek, neboť Slovenská 

republika na rozdíl od České republiky nerozlišuje příjmy domácností. 

Poslední kapitola bude aplikační. V této kapitole bude provedena komparace ČR a SR 

pro dva typy domácností. Jedná se o matku samoživitelku a manželé. V této kapitole bude 

zjištěno, která ze dvou zemí má lépe nastavený systém státní sociální podpory pro rodiny 

s dětmi a to pomocí komparativní metody. 

Tato diplomová práce vychází z platné legislativy k datu 31. 12. 2014 a byla dána  

k vazbě k 31. 3. 2015. Údaje Slovenské republiky budou zobrazeny v eurech a zároveň 

přepočteny na českou měnu kurzem ČNB vydaným k 31. 12. 2014 a to ve výši  

27,725 Kč/EUR. 
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2 Vymezení pojmů z oblasti sociální a rodinné politiky 

Sociální politika je vnímána jako důležitá součást politiky státu, je významná pro 

všechny občany společnosti. Podstatnou funkci plní i rodina, protože představuje budoucnost 

každého občana. 

2.1 Sociální politika 

Úkolem sociální politiky je usilovat o slušný život občanů a o jejich blahobyt. Stát, 

jehož cílem jsou zmíněná kritéria, se nazývá Welfare state. Bývá vyobrazován jako stát 

veřejných služeb, asistenční stát, stát sociálního zabezpečení, sociální práv či sociálního 

kapitalizmu. Název Welfare state byl poprvé použit v roce 1939, ale v průběhu let se prosadil 

pro systémy sociálních politik vyspělých zemí.  Sociální stát usiluje o to, aby obyvatelé byli 

sociálně a ekonomicky zabezpečení, aby se snížily příjmové rozdíly, rozvíjel se stát a 

ekonomika rostla. Taktikou státu je bojovat proti chudobě, zajišťovat zaměstnání, kontrolovat 

a regulovat trh apod. (Duková, 2013). 

Sociální politika má zejména usilovat o vytvoření důstojných podmínek pro život a 

zajistit rovné příležitosti pro všechny a to v oblasti vzdělání, bydlení, pracovních příležitostí, 

zdravotní péče, garance minimálního příjmu. Hlavním posláním státu je zabezpečení jejich 

blahobytu, kterým se rozumí jejich vzdělání, osobní bezpečí, adekvátní bydlení, zdravá 

výživa, odpočinek aj. (Duková, 2013). 

 

2.1.1 Principy sociální politiky 

Sociální politika směřuje k ovlivňování sociální reality, ale musí přitom respektovat 

základní principy. Mezi základní principy sociální politiky patří princip spravedlnosti, princip 

sociální solidarity, princip sociální subsidiarity a princip sociální participace atd. 

Princip sociální spravedlnosti patří mezi základní pilíře sociální politiky, je základem 

právních řádů a slouží jako měřítko mravnosti a mezilidských vztahů. Sociální spravedlnost 

stanovuje pravidla pro přerozdělení prostředků. Příjmy, předpoklady a bohatství jsou 

přiřazovány mezi jednotlivé účastníky státu. Patří zde jak jednotlivci, tak skupiny obyvatel. 

Přerozdělení mezi subjekty je stanoveno podle určitých zásad. Těmito zásady se rozumí buď 

každému podle jeho zásluh nebo každému podle jeho potřeby nebo všem stejně či podle 

oprávnění. 
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Principem sociální solidarity se rozumí vzájemná sounáležitost, podpora jednotlivců i 

sdružení, skupin, organizací při rozdělování a utváření životních podmínek a prostředků. 

Princip sociální solidarity využívá přerozdělovací systém. 

Mezi formy sociální solidarity se řadí: 

 mezinárodní, která spočívá v působení mezinárodních organizací jako Světová 

zdravotnická organizace (WHO), 

 celostátní-pomáhá potřebným, sociálně znevýhodněným jednotlivcům, rodinám, 

komunitám v oblasti vzdělání, bydlení zdraví, kultury a zaměstnanosti, 

 na místní úrovni-pomáhá obcím, spolkům, církvím, charitativním a neziskovým 

organizacím, 

 na úrovni jednotlivců-pomáhá rodinám, 

 mezigenerační solidarita-pomáhá ekonomický činným obyvatelům s části nečinným 

obyvatelům, např. děti, studenti, senioři, 

 solidarita bohatých s chudými, bezdětných rodin s rodinami s dětmi, zdravých občanů 

s nemocnými, 

 dobrovolná-pomoc na základě daru, 

 nedobrovolná- pomoc na principu povinných odvodů do systému. 

Princip sociální subsidiarity znamená, že každý člověk je zodpovědný za svůj vlastní 

život. Nejprve si člověk musí pomoci sám vlastními prostředky, poté by mu měla pomoc 

rodina a komunita. Pokud si člověk není schopen pomoci, přichází v poslední řadě pomoc 

státu. 

 Z principu sociální participace vyplývá, že každý občan se podílí na sociální  

politice a dokáže poskytovat pomoc. Velkou roli hraje míra informovanosti,  

zodpovědnosti a vzdělanosti. Občan přestává být pasivním příjemcem sociálně-politických 

opatření a sám se spolupodílí a rozhoduje o jejich realizaci (Duková, 2013). 

 

2.1.2 Historie sociální politiky 

Každá daná etapa přibližuje stav sociální politiky. Už v období pravěku měli lidé potřebu se 

sociálně zabezpečit. Člověk nejprve hledá ochranu a zabezpečení své fyzické podstaty,  

ale postupem času se potřeby člověka rozšiřují. Kolem 18. a 19. století se potřeby rozšiřují  

o zajištění životního standardu. V pozdějších vývojových etapách šlo zejména o rozdělení 

finančních prostředků a zabezpečování rovných příležitostí všem občanům ve společnosti 

(Krebs, 2007). 
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První vývojová etapa 

První vývojová etapa je členěna na prvotní společnosti, starověké civilizace, středověk 

a novověk. V prvotní společnosti se snažili vzájemně vypomáhat v kmenových kulturách, 

poskytovali pomoc starým, nemocným či potřebným v rámci kmene. 

Ve starověké civilizaci byla zásadní organizací rodina, potom sousedé a různé 

náboženské celky. Pomoc, kterou poskytovali potřebným, byla brána jako náboženská tradice. 

Již ve starověké Indii, Řecku, Číně a Řecku skýtali lidé pomoc potřebným. V Římě byly 

vybírány daně pro chudé, nemocné, vysloužilé vojáky, vdovy a sirotky po vojácích. Lidem 

bylo zaopatřeno lékařské vyšetření, byly vybudovány lázně.  

V období středověku měla péče dobročinnou formu, která byla poskytována 

katolickou církví a šlechtou. Byly vyvíjeny cechy mistrů, tovaryšské spolky, řeholní řády, 

sirotčince, špitály, chudobince. Vznikají i bratrské cechovní podklady horníků k podpoře 

zraněných horníků a jejich rodin. Dá se napsat, že sociální péče se stává výhradou církví. 

Jedním z vážných problémů středověku byly války, mory apod. Z těchto důvodů se objevují 

lidé žijící bez přístřeší, žebrota a krádeže. Stát tedy musel přijmout opatření, která měla tyto 

problémy zmírnit. Jednalo se o opatření, ve kterém měli bohatí platit určité příspěvky pro 

pomoc chudým a opuštěným.  

Pro novověk je významný vývoj industrializace a urbanizace (koncentrace 

obyvatelstva do měst), který ale vede ke zvyšování sociálních problémů. Rodina přestává mít 

postavení sociálního ochránce svých členů. Vzniká a rozvíjí se dělnická třída, která má své 

specifické problémy. V 19. století se objevují domovy pro osoby bez práce. Na počátku    

19. století vzniká v Anglii zákon, který zakazuje práci dětem v noci a pracovat déle než 12 

hodin.  V 19. století stát usiluje o to, aby zaměstnavatel začal pečovat o bezpečnost a hygienu 

pracovišť. Objevují se různé živnostenské řády, učňovské smlouvy apod. Ke konci této první 

vývojové etapy se prosazuje role státu a vytváří i určité prvky své sociální politiky (Duková, 

2013). 

 

Druhá vývojová etapa 

Do období experimentálních počátků, datovaného koncem 19. století, dochází k řadě 

významných událostí, které představují formulující celistvou státní sociální politiku. Vytváří 

se řada institucí a institutů, zejména živnostenské úřady, pracovní a učňovské smlouvy  

a sociální pojištění. Za vytvoření povinného pojištění je považován Daniel Defoe
1
 a Otto von 

                                                 
1
Anglický spisovatel a novinář, syn londýnského obchodníka. 
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Bismark
2
. Otto von Bismark zavedl v Německu povinné úrazové pojištění, také byly přijaté 

zákony o nemocenském pojištění, úrazovém pojištění, zákon pro případ invalidity a stáří. 

Eduard Franz Josef Taafe
3
 se snažil o sociální reformu v politické monarchii. 

Ve 20. letech 20. století zapříčinila hospodářská krize nejen zhoršení stavu sociální 

politiky, ale i mnoho rodin zůstalo bez živitele a začaly se šířit různé choroby, došlo také 

k podvýživě. 

Za otce pojmu státní sociální politiky je považován Keynes, který označil daně jako 

přerozdělovací nástroje pro zajištění sociální politiky státu a vytvořil ekonomické základy 

Welfare state. 

William Beveridge, otec státního systému v Anglii, navazoval na Keynese. Jeho 

snahou bylo čelit nezaměstnanosti, nemoci a nouzi. 

Během 30. let 20. století a 2. světovou válkou probíhá období konsolidace. Toto 

období je definováno skromnějším sociálním efektem, ve kterém dochází k technologickému 

pokroku. Poptávka je ale nepříznivá, proto se přistupuje ke krácení veřejných výdajů. Během 

2. světové války ustupuje sociální zabezpečení, protože je upřednostňováno financování 

válečných výdajů. 

V letech 1945 – 1962 probíhá sociální přestavba. To znamená, že po skončení války se 

začíná rozvíjet ekonomika a zároveň i zabezpečení občanů a zaměstnanců. Všeobecná 

deklarace lidských práv OSN, vydaná v roce 1948, stanovuje, že každý občan má právo  

na práci a na sociální zabezpečení. Sir William Beveridge založil model národní zdravotní 

služby. Ten byl založen na třech principech, princip tradice a zkušenosti, princip 

zharmonizovat model národní zdravotní služby s ostatními reformami, princip moderního 

sociálního zabezpečení založeného na spolupráci státu a jednotlivce. Hlavním cílem 

sociálního zabezpečení je zabezpečit sociální dávky v jednotné výši. Je vytvořen princip 

zvaný ochrana „od kolébky do hrobu“. Rozvíjí se zdravotnictví, zaměstnanost, školství, 

příspěvek na bydlení. 

V období sociální expanze (1962-1973), označované také jako „zlatý věk“ se rozvíjí 

hospodářský růst, životní úroveň, vzrůstá sociální zabezpečení občanů, hospodářská produkce 

a blahobyt je na maximální úrovni a míra nezaměstnanosti klesá. Projevuje se nízký podíl 

dělnictva a vytváří se střední vrstva ve společnosti.  

                                                 
2
Jeden z nejvýznamnějších politiků 19. století, který se zasloužil o sjednocení Německa. 

3
 Český šlechtic a rakouský politik. 
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V 70. letech 20. století probíhá stagnace kvůli ropné a potravinové krizi. Z těchto 

důvodů stoupá množství sociálních výdajů a stát se stává zdrojem fiskální krize. Roste 

nezaměstnanost a projevují se demografické změny.  

Rekonceptualizace je nazvané období od roku 1980 až dodnes. V tomto období se 

hledají nové mechanizmy sociálního státu, nové koncepty financování, míry sociálního 

zabezpečení a služeb pro občany. Stát má problém s udržitelností veřejných financí  

a solidarita občanů se vytrácí, navíc ubývá i ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

(Duková, 2013). 

 

2.1.3 Porovnání sociální politiky v ČR a EU 

Členské státy EU nemají společnou sociální politiku, ale stále je v kompetenci 

národních vlád členských zemí. Důvod, proč se snaží EU vytvořit společné podmínky sociální 

politiky, spočívá především v různorodosti řešení sociálních problémů. Členské země se řídí 

stejnou legislativou pouze v nezbytných oblastech. Mezi společné legislativy patří např. 

sociální zabezpečení konkrétní země, která musí mít takové opatření, aby vyhovovala 

volnému pohybu pracovních sil členských zemí v regionu EU. 

Kdyby se sjednotil přístup sociální politiky bohatých států, mělo by to za následek 

zhoršení ekonomického rozvoje chudších zemí. V opačném důsledku by došlo k ohrožení 

občanů vyspělých zemí, protože měli prospěch ze sociální politiky. 

Evropská sociální politika má za cíl rozvíjet kvalitu života a životní úroveň. Úkolem 

lisabonské smlouvy je učinit Evropskou unii nejkonkurenceschopnějším a nejdynamičtějším 

hospodářstvím na světě. Mezi hlavní priority Evropské unie patří trvale udržitelný rozvoj, 

větší množství pracovních míst a sociální soudržnosti. Tyto priority mají zajistit větší 

množství pracovních míst, lepší pracovní místa a stejné šance pro všechny.  

Česká republika se řídí stejnými podmínkami jako EU. Tradiční schémata, která jsou 

opřená o sociální pojištění, poskytují ochranu pro sociální rizika, jako je nemoc, úraz, 

invalidita, stáří, nezaměstnanost či ztráta člena rodiny. Snižuje se objem přípěvků do systému 

pojištění a narůstá množství prostředků, které se čerpají ze systému, protože se zvyšuje míra 

nezaměstnanosti.  

Vláda upřednostňuje cílené transfery z těchto důvodů: 

 snižují objem prostředků potřebným k přerozdělení, 

 nezvyšují se daně, 

 omezují odvody na sociální pojištění, 
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 snižují ekonomické i politické náklady, 

ČR ve srovnání s EU má i deficity v některých oblastech: 

 školství – pro nedostatek finančních zdrojů se stává problematickým, 

 bydlení – je souhrnem jednotlivých opatření jak na straně nabídky, tak na straně 

poptávky po bydlení (Duková, 2013). 

 

2.2 Rodinná politika 

Rodina je základní jednotka společnosti představující budoucnost každé populace. Je 

významným stavebním prvkem, který pomáhá rozvíjet kulturní, mravní a civilizační úroveň 

společnosti. Je definována jako soužití rodičů a dětí, kteří společně bydlí a hospodaří nebo 

alespoň jeden partner pečuje o jedno dítě. Může být určena i více způsoby. Může mít podobu 

na základě rolí, členů, komunikace apod. Může být také definována na základě vědy, 

například demografie, právo, psychologie či sociologie. Je nedílnou součástí sociální politiky 

kteréhokoliv státu. Tvoří ji zejména právní opatření, ekonomická, vzdělávací, sociální politika 

a politika zaměstnanosti. Rodinná politika je zaměřena především na mateřství, rodičovství  

a rodinu, výchovu a výživu děti, ochranu dětí a žen v rodině i mimo ni, pomoc při ztrátě 

živitele. Rodině se dostává pomoc ve formě daní, pojištění, dávek a služeb. Na tom, jak bude 

úspěšná rodina, závisí rozvoj společnosti, rozvoj kulturní i sociální a rozvoj ekonomický. 

Rodina plní funkce biologické, ochranné, výchovně-sociální a ekonomické. Aby rodina 

fungovala bez problémů, jsou důležité tři základní podmínky: znalosti/kompetence, čas  

a peníze. Ve většině případů nejsou tyto podmínky splněny. Nastávají komplikace při 

zabezpečování svých potřeb a slaďování pracovních a rodinných rolí (např. sociální a finanční 

znevýhodnění při domácí péči o dítě, nesoulad mezi nutností ekonomického zajištění rodiny  

a poskytnutím řádné péče dětem). Na rodiny také působí nynější proměny v kulturní  

a hodnotové sféře. Podle Listiny základních práv a svobod jsou stanovena základní práva pro 

rodinu a zejména pro rodinu s dětmi. Dále se nachází v Listině právo na pomoc státu pro 

rodiče pečující o děti. Základním zákonem ČR pro rodiny byl zákon o rodině, který je 

nahrazen novým občanským zákoníkem, ale konkrétní prvky podpory rodiny se nacházejí 

v mnoha jiných právních normách např. zákon o sociálním zabezpečení, zákon o státní 

sociální podpoře atp. 
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2.2.1 Historie rodinné politiky 

Již dlouho existuje určitá podoba finanční podpory ze strany státu. Stát vždy chránil a 

staral se o rodiny, když se nacházela ve zhoršené situaci. Po dlouhá staletí byla rodina 

stabilní, měla podobu tří i vícegenerační a zastávala funkci ekonomické jednotky. Rodinné 

chování bylo založeno na nerozlučitelném svazku muže a ženy, kteří respektovali křesťanské 

manželské morálky. Počet narozených děti neustále rostl a dětská úmrtnost se neustále 

zvyšovala. 

První etapu proměny systému rodin přineslo 19. století období industrializace a 

urbanizace, které byly doprovázeny migrací obyvatel do měst za prací a počátky liberalizace 

sňatků
4
. Během těchto procesů docházelo k rozpadu vícegeneračních soužití v rodinách. Další 

významnou událostí bylo akceptování rozvodu manželství, které sebou přináší i nižší počet 

narozených děti v rodinách. Nejprve se změny začaly projevovat ve vyšších a středních 

vrstvách, později u městské populace a nakonec i na venkově. 

Po ukončení druhé světové války se stabilizovalo reprodukční chování. To znamenalo, 

že mladí lidé upřednostňovali sňatek a až pak docházelo k narození prvního dítěte. Snížila se 

hranice uzavírání sňatku i prvního porodu.  

Šedesátá léta 20. století se vyznačují změnou v postoji chování mladé generace, která 

se bránila stereotypu tradičního zakládání rodin. Tato generace upřednostňovala vzdělání, 

získávání zkušeností a zajištění pozice na trhu práce před rodinou. 

V průběhu dalších desetiletí se zvyšuje hranice uzavírání sňatků a narození prvního 

dítěte. Lidé vytvářejí partnerské svazky, aniž by došlo k uzavírání sňatků, a počet narozených 

dětí mimo manželský svazek roste.  

Mezi hlavní příčiny, které ovlivňují rodinou politiku, patří stárnoucí obyvatelstvo  

a vysoká rozvodovost (Krebs, 2007).

                                                 
4
 Omezení zásahu správních orgánů. 
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Graf č. 2.1 Rozvodovost podle délky trvání manželství, 2003–2013 
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: Webový portál Český statistický úřad [online] [vid. 17. listopadu 2014]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/130069-14-r_2014. 

 

 Z grafu č. 2.1 vyplývá, že právě po 5 - 9 letech manželství dochází k nejvyšší 

rozvodovosti. V roce 2013 připadlo maximum rozvodů na čtvrtý rok manželství.  

 

 

Graf č. 2.2 Míry plodnosti podle věku ženy, 2003–2013 
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Z grafu č. 2.2 je patrné, že průměrný věk ženy při narození prvního dítěte mezi roky 

1991-2008 se zvyšuje z 24,7 na 29,3 let. Jedná-li se o rok 2013 je zaznamenáno, že průměrný 

věk ženy při narození prvního dítěte dosáhl na 29,9 let. 

2.2.2 Vymezení základních pojmů 

Zákon o rodině byl zrušen a od 1. 1. 2014 platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Nový občanský zákoník přesně nedefinuje pojem rodina. Uvádí pouze pojem 

manželství, který je definován jako „Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý 

způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná 

výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“(Nový občanský zákoník, 2014, §655) 

Státní sociální podpora považuje za rodinu oprávněnou osobu, případně společně s ní 

posuzované osoby, které mají nárok na určitou formu finanční podpory. Oprávněnou osobou 

se rozumí dítě nebo rodič. Za společně posuzovanou osobu spadá rodinní příslušníci sdílející 

společnou domácnost. Je-li oprávněnou osobou dítě, pak společně posuzovanými osobami 

jsou rodiče, prarodiče nebo sourozenci. Existují mnoho různých vymezení pro pojem 

společně posuzovaná osoba. Liší se podle jednotlivých dávek, např. za společně posuzovanou 

osobu u příspěvku na bydlení se nepovažují děti nesplňující podmínky nezaopatřenosti. 

Koncept domácnost nalezneme rovněž v novém občanském zákoníku a je důležitý pro 

daňové účely. Domácnost tvoří „fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují 

náklady na své potřeb.“ (Nový občanský zákoník, 2014, §115) 

Dalším důležitým pojmem je dítě a to zejména nezaopatřená dítě, které se nedokáže po 

finanční stránce o sebe postarat. Za neopatřené dítě se považuje dítě, které nedokončilo 

povinnou školní docházku, nejdéle však do 26. roku věku, a to jen v případě, že se soustavně 

připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání 

nebo nemůže pracovat kvůli nemoci nebo úrazu a také z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního. Za nezaopatřené dítě lze taktéž považovat dítě do 18 let věku, který nemá nárok 

na podporu v nezaměstnanosti a je veden na úřadu práce. Za nezaopatřované dítě nelze 

považovat poživatele invalidního důchodu. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se zabývá vyživovaným dítětem obzvlášť 

v souvislosti s daňovými slevami. Vyživovaným dítětem se rozumí dítě vlastní i osvojené 

žijící ve společné domácnosti s daňovým poplatníkem, které nepřekračuje hranici 18 let. 

Existují i výjimky, které umožňují považovat dítě za vyživované i v případě 

překročení 18. let. Musí ale splňovat nejméně jednu z těchto podmínek: 

 student, který se soustavně připravuje na budoucí povolání, 
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 není schopen se připravovat na budoucí povolání z důvodu nemoci či úrazu, 

 nemůže pracovat kvůli špatnému zdravotnímu stavu. 

2.3 Dílčí závěr 

Text kapitoly se zabýval sociální politikou, jejím historickým vývojem a vymezením 

základních pojmů rodinné politiky a bude využit jako teoretická základna pro další kapitoly. 
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3 Přímá a nepřímá finanční podpora rodin v České republice  

V dnešní době se mladý pár rozhoduje, jestli si má zvolit pracovní kariéru nebo být 

zodpovědným rodičem. Rodina, která pečuje o dítě nebo o více dětí, má snížený společenský 

standard, neboť musí vynaložit peníze, které vydělala, pro své děti a nemůže si dovolit tolik, 

co bezdětný manželský pár. Cílem státu je, aby společnost takhle neuvažovala, a snaží se jim 

pomáhat pomocí finanční podpory, která má plnit ochrannou funkci. Finanční podpora se 

skládá se dvou základních forem. Jedná se o přímou a nepřímou podporu. Do přímé finanční 

podpory se zahrnují veškeré finanční transakce, které směřují přímo k rodině, kdežto nepřímá 

finanční podpora představuje vše, co si rodina dokáže ušetřit ze svých finančních výdajů. 

 

3.1 Přímá finanční podpora 

Přímá finanční podpora rodin s dětmi se rozděluje na dva základní pilíře. První pilíř se 

orientuje na dávky sociálního péče směřující k občanům, kteří nejsou schopni sami sebe 

zabezpečit. Druhý pilíř sociálního systému tvoří dávky státní sociální podpory. Tento pilíř 

podporuje zejména rodiny s dětmi formou sociálních dávek. Výpočet sociálních dávek se 

odvíjí od životního minima. Za pomyslný třetí pilíř lze zařadit i nemocenské pojištění, neboť 

pomáhá řešit situace zaměstnanců a podnikatelů a vychází tak vstříc pomoci rodičovství. 

 

3.1.1  První pilíř – dávky sociální péče 

Tento systém využívají zejména rodiny neúplné, rodiny s nízkým příjmem, zdravotně 

postižení nebo staří občané. Na rozdíl od systému státní sociální podpory bere tento systém 

v úvahu majetkovou situaci rodiny.  

U rodin s dětmi se rozlišují dávky při nedostatečném příjmu a dávky účelově 

specifické. Dávky při nedostatečném příjmu se řeší zákon č. 482/1991 Sb., o sociální 

potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dávky účelově specifické se řídí vyhláškou  

č. 182/1991 Sb., k zákonu o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dávky při nedostatečném příjmu 

Tyto dávky se dále rozlišují na dávky k řešení sociální potřebnosti a na fakultativní 

dávky při nedostatečném příjmu. Dávky sociální potřebnosti se určí osobě splňující podmínky 

sociální potřebnosti vč. osob společně posuzovaných. Výše je stanovena podle částky 
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životního minima a skutečných nákladů. Pokud se náklady vztahují na majetek nebo na 

příjem, tak jsou určené jako odůvodněné a měla by být uznána sociální dávka ve výši těchto 

nákladů. Tuto dávku lze uhradit buď jednorázově nebo opakovaně. Dojde-li k obavám, že 

dávka by mohla být zneužita a využita k jiným účelům, může se dávka vyplatit ve věcné 

formě. Pokud se splní podmínky, je tato dávka nároková. 

Příspěvek na výživu dítěte – tato dávka se stanovuje pro případ, že jeden z rodičů, 

který s dítětem nežije ve společné domácnosti, neplatí výživné stanovené soudem buď vůbec, 

nebo jen částečně. Aby byla splněna podmínka sociální potřebnosti, musí ji splňovat všichni 

členové domácnosti. 

Fakultativní dávka při nedostatečném příjmu je dávkou nenárokovou pro mimořádné 

případy. Dávka je nenároková, protože se u ní předpokládá, že nebudou splněny všechny 

podmínky. Nejčastěji není splněna podmínka sociální potřebnosti buď ze strany žadatele, 

nebo ze strany společně posuzovaných osob. Fakultativní dávku vyplácí příslušný obecní úřad 

a může mít podobu věcné formy.  Nárok na vyplacení téhle dávky může být např. hrozba 

vážné újmy na zdraví (Břeská, 2004). 

Dávky účelově specifické 

Do této skupiny dávek se řadí nenárokové dávky a to zejména příspěvek rodičům 

nezaopatřených děti, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem, příspěvek na pořízení 

základního vybavení dítěte, příspěvek při uzavření manželství, příspěvek na úhradu za užívání 

bytu a příspěvek na rekreaci dětí důchodce. Žádost o tyto dávky se podávají na příslušném 

obecním úřadě. 

Příspěvek rodičům nezaopatřených děti, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem 

slouží pro situaci, která je mimořádná a je nutné zajistit životní potřeby. Posuzuje se, zda 

z peněz, které má rodina k dispozici, lze uhradit jednorázové mimořádné výdaje (pobyt dítěte 

ve škole v přírodě, vybavení do školy apod). Pokud je tato dávka ve věcné formě, může být 

poskytnuta maximálně do výše 8 000 Kč, výjimečně ve výši 15 000 Kč. Zákon vymezuje  

i peněžitou formu a to do výše 15 000 Kč. 

Podobu příspěvku při převzetí dítěte ze státní sociální podpory má příspěvek na 

pořízení základního vybavení dítěte. Tato dávka je poskytnuta dítěti, které je v pěstounské 

péči nebo je svěřeno poručníkovi. Částka pro dítě v předškolním věku je ve výši 4 500 Kč  

a pro starší dítě činí 6 000 Kč. Účelem této dávky je napomáhat dětem, kteří přichází do 

rodiny a nemají prakticky nic. 

Nárok na příspěvek při uzavření manželství je stanovena pro dítě, které je 

v pěstounské péči a vstupuje do manželství. Výše nároku na tento příspěvek činí 10 000 Kč  
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a má pouze jednorázovou formu.  Tato dávka slouží pro úhradu výdajů spojené s vybavením 

domácnosti.  

Cílem příspěvku na úhradu za užívání bytu je podpořit nezaopatřené osiřelé dítě, které 

nemá dostatek finančních prostředků na úhradu výdajů spojené s bydlením. Podmínkou pro 

přiznání této dávky je přechod nájmu bytu na nezaopatřené dítě, které žije v náhradní péči 

nebo se jedná o dítě, které se připravuje na budoucí povolání. Další důležitou podmínkou je, 

že osiřelé nezaopatřené dítě nemá dostačující vlastní příjem. Příspěvek se vyplácí měsíčně. 

Podmínkou pro přiznání nároku příspěvku na rekreaci dítěte důchodce je úhrada 

nákladů rekreace vlastního nebo osvojeného dítěte nebo dítěte v pěstounské péči, které 

splňuje předpoklad věku do skončení povinné školní docházky a je určena pro poživatele 

důchod. Jedná se o jednorázovou platbu ve výši 80 % celkových nákladů na rekreaci (Břeská, 

2004). 

Dávky z titulu hmotné nouze 

Je řešen zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o hmotné 

nouzi. Jedná se o dávky, které mají napomáhat osobám s nedostatečnými příjmy a mají je 

motivovat k zajištění prostředků, které jim zajistí uspokojení životních potřeb. Těmito 

dávkami se rozumí příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. 

Tímto stát bojuje proti sociálnímu vyloučení občanů. 

V hmotné nouzi se může ocitnout osoba nebo rodina, která: 

 nemá dostatečné příjmy, 

 neumožňuje uspokojit své životní potřeby ze svých sociálních a majetkových 

poměrů, 

 není schopna si zvýšit své příjmy z vlastní práce, uplatněním nároků  

a pohledávek apod. 

V hmotné nouzi se neocitne osoba: 

 která nevynakládá úsilí o zvýšení svého příjmu, 

 které není v pracovněprávním vztahu, 

 která není vedena na úřadě práce a nevykonává samostatnou výdělečnou 

činnost, 

 která je vedena na úřadě práce ale nemá zapotřebí vykonávat zaměstnání, 

 které nevznikl nárok na nemocenské pojištění, 

 která nevykonává řádnou školní docházku, 
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 která byla odsouzena k trestu odnětí svobody, 

 která se nachází v psychiatrické léčebně. 

 

Příspěvek na živobytí je zásadní formou dávky v hmotné nouzi, která napomáhá 

rodinám nebo osobě, která nemá dostatečné příjmy. Pokud osoba nebo rodina dosahuje příjmy 

(po odečtení nákladů na bydlení), které jsou nedostačující k potřebě na živobytí, má nárok  

na příspěvek na živobytí. Částku lze stanovit individuálně pro každou osobu. Tato částka totiž 

závisí na snaze osoby a její možností. Jednotlivé částky na živobytí se sčítají a celková suma 

se odvíjí od existenčního minima a životního minima. V případě, že zdravotní stav osoby 

potřebuje dohled odborného lékaře, musí se částka na živobytí zvýšit, neboť se i zvyšují 

náklady na dietní stravování. Pokud osoba dluží na výživném pro nezletilé dítě a částka je 

vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky, tak částka na živobytí tvoří částku 

existenčního minima nebo i vyšší kvůli dietnímu stravování. Nárok na příspěvek na živobytí 

v podobě existenčního minima popřípadě zvýšeného minima má osoba vedena na úřadě práce 

jako osoba hledající zaměstnání a v posledních 6 měsících před podáním žádosti o dávku 

pomoci v hmotné nouzi byl s ní ukončen pracovní vztah a to z příčiny, že porušila základní 

povinnosti vyplývající z právních předpisů, neboť vykonávala práci zvlášť hrubým způsobem 

nebo byl ukončen pracovněprávní vztah z podobného důvodu. Dále má nárok na částku 

živobytí osoba, u níž je poskytována celý kalendářní měsíc zdravotní péče ve zdravotnickém 

zařízení. Částku lze stanovit jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a příjmem (po 

odečtení přiměřených nákladů
5
 na bydlení). 

Druhou dávkou pomoci v hmotné nouzi se rozumí příspěvek na bydlení řešící 

nedostatek příjmu v oblasti nákladů na bydlení. To znamená, že na příspěvek má nárok osoba 

či rodina, u nichž nestačí vlastní příjmy a příspěvky na bydlení plynoucí ze systému státní 

sociální podpory. Dále je tato dávka poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má 

nárok na příspěvek na živobytí. V případě, že žadatel nemá nárok na příspěvek na bydlení, 

umožňuje zákon poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech. Částka  

na doplatek bydlení se stanovuje tak, aby osobě či rodině zůstala částka na živobytí i po 

zaplacení odůvodněných nákladů
6
 na bydlení. Doplatek na bydlení se vyplácí s omezenou 

životností po dobu 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let. Neplatí to pro osoby 

starších 70 let a pro osoby, které mají zdravotní postižení. 

                                                 
5
 Přiměřenými náklady se rozumí odůvodněné náklady, které můžou být stanoveny max. do výše 30 %, v Praze  

35 % z příjmu rodiny či osoby. 
6
 Nájemné až do výše cíleného nájemného, úhrada energie, úhrada vody, odvoz odpadu a jiné služby spojené 

s bydlením. 



  

20 

 

Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje osobám v situacích, které je nutno okamžitě 

řešit. Jedná se například o situace, ve které osoba nesplňuje podmínky pro poskytnutí 

opakovaných dávek, ale její neposkytnutí by způsobilo vážnou újmu na zdraví. Dále se může 

jednat o situaci, kdy dojde k živelné pohromě, ekologické havárii apod. Osoba nemá dostatek 

prostředků k uhrazení jednorázového výdaje. V situaci, kdy osoba nemá dostatek prostředků 

k nákupu či opravě předmětů, které mají dlouhodobou životnost. Nemá dostatek prostředků 

k úhradě odůvodněných nákladů, které vznikají v souvislosti se vzděláním nebo zájmovou 

činností nezaopatřeného dítěte. V neposlední řadě se jedná o situaci, ve které je osoba 

ohrožena sociálním vyloučením. Jedná se např. o děti vracející se z domova, o osoby vracející 

se z vězení apod. (Duková, 2013). 

 

Tabulka č. 3.1 Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi 

Typ dávky 

Vyplaceno od počátku roku 

(v mil. Kč) Meziroční index v % 

2013 2014 

Dávky pomoci v hmotné nouzi: 7 739,5 8 514,0 110,0 

Příspěvek na živobytí 5 528,5 5 983,1 108,2 

Doplatek na bydlení 2 019,9 2 417,8 119,7 

Mimořádná okamžitá pomoc 191,1 113,1 59,2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 3.1 lze spatřit, že nejvíce výdajů směřovalo na příspěvek na živobytí. 

 

3.1.2 Druhý pilíř – dávky státní sociální podpory 

Dávky státní sociální podpory se odvíjí od životního minima, jež je základním 

stavebním prvkem pro testování výše příjmu rodiny a konečné výše dávky. 

Životní minimum se řídí zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 

Vláda svým nařízením č. 409/2011 Sb., upravuje konkrétní částku. Zákon stanoví životní 

minimum v § 1 odst. 1 jako „minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění 

výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici 

příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních 

potřeb na úrovni umožňující přežití“. 

Na základě životního minima se pak odvíjí sociální dávky a podpora. V případě, že 

příjmy jsou nižší než životní minimum, jde o „hmotnou nouzi“. Na jejímž základě vzniká 



  

21 

 

nárok na mimořádnou okamžitou pomoc, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Jsou-li 

příjmy vyšší než 2,4 násobek životního minima, vzniká nárok na další dávky, např. přídavky 

na děti, porodné, sociální dávky. Nárok na životní minimum může mít jednotlivec, který žije 

sám, je bezdětný. Na životní minimum může mít i společná domácnost nebo okruh společně 

posuzovaných osob a nezaopatřené dítě. Osobou žijící ve společné domácnosti může být 

osoba, která se zdržuje na koleji nebo na internátě nebo dospělá osoba žijící v jednom bytě  

a není příbuznou nebo partnerem či partnerkou (pouze spolubydlící). 

 

Tabulka č. 3.2 Částky životního minima v Kč za měsíc 

pro jednotlivce  3 410 

pro první osobu v domácnosti  3 140 

pro druhou a další osobu v domácnosti, která není 

nezaopatřeným dítětem  2 830 

pro nezaopatřené dítě ve věku 

do 6 let 

6 až 15 let 

15 až 26 let (nezaopatřené) 

 

1 740 

2 140 

2 450 

Zdroj: Webový portál MPSV [online] [vid. 30. prosince 2014]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/11852. 

 

Z tabulky č. 3.2 je patrné, že jednotlivec má nárok na životní minimum ve výši 3 410 

Kč/měsíc. Jedná-li se o dítě, tak s každým přibývajícím rokem se jeho částka na životní 

minimum zvyšuje. 

 

Dávky státní sociální podpory jsou přizpůsobeny zejména rodinám s dětmi. Jednotlivé 

dávky se rodinám financují ze státního rozpočtu. Tento pilíř se řídí zákonem o státní sociální 

podpoře č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nárok na tyto dávky má pouze 

fyzická osoba, která je hlášena na území České republiky nebo se jedná o cizince, kteří mají 

trvalý pobyt na území ČR. Pokud se posuzuje nárok na dávky státní sociální podpory, pak 

nedochází k testování majetku rodiny, ale testují se pouze příjmy jen u vybraných dávek. 

Dávky jsou rozděleny do dvou skupin. Dávky se vyplácí formou karty sociálních systému. 

Žádosti na vyřízení dávek se provádí na příslušném úřadu práce v místě trvalého bydliště. 

První skupinu tvoří dávky, které jsou závislé na příjmu rodiny a bývají označovány 

jako dávky testované. Výše dávky je stanovena jen do zákonem stanovené hranice přijmu. 

Solidarita probíhá od vysokopříjmových rodin k těm nízkopříjmovým. Cílem těchto dávek je 
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přispět rodinám, které se nacházejí v nelehkých životních situacích, aby uhradili potřebné 

náklady. Do této testované skupiny patří přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné
7
. 

Druhou skupinu tvoří dávky netestované, neboť nejsou závislé na příjmu rodiny. Tento 

systém probíhá směrem od rodin, které nemají děti, k rodinám, které děti mají. Řadíme sem 

rodičovský příspěvek, pohřebné. Dříve byly součástí i dávky pěstounské péče
8
. 

 

Dávky testované 

Přídavek na dítě – jedná se o klíčovou a základní formu dávky státní sociální podpory. 

Rodině, která pečuje o dítě, vznikají náklady v souvislosti s výchovou a výživou dítěte. Stát 

pomáhá těmto rodinám k úhradě částečných nákladů vzniklé právě s touto péčí o dítě. Tato 

dávka směřuje přímo k dítěti, které je nezaopatřené. Pokud ale dítě nedosáhlo plnoletosti, je 

tato dávka vyplácena rodičům či jinému zákonnému zástupci. Přídavek na dítě se nevyplácí 

plošně každému dítěti, ale je součástí dávek testovaných, protože se zkoumá rozhodný příjem 

dítěte a rodiny. Rozhodným příjmem se rozumí průměrný měsíční příjem všech společně 

posuzovaných osob za kalendářní rok. Je určována od října daného roku X do konce září 

následujícího roku X+1. Do rozhodného příjmu je započítáván veškerý příjem, který je 

součástí dani z příjmu fyzických osob. Dále tam patří příjmy, které jsou od daně osvobozeny 

(nemocenské pojištění, podpora v nezaměstnanosti apod.).  Za poměrně novou záležitost lze 

považovat příjem nezaopatřeného dítěte během prázdnin. V případě, že si nezaopatřené dítě, 

vydělá během prázdnin nějaký příjem, nebude součástí rozhodného příjmu rodiny. O tom, 

jaká bude výše přídavku, rozhoduje rozhodný příjem, který musí být nižší než 2,4 násobek 

částky životního minima rodiny. Je-li příjem vyšší, nárok na dávku zaniká. 

 

Tabulka č. 3.3 Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně 

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně 

do 6 let 500 

od 6 do 15 let 610 

od 15 do 26 let 700 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z tabulky č. 3.3 vyplývá, že přídavek na dítě se vyplácí ve třech výších a to podle věku 

nezaopatřeného dítěte.   

 

                                                 
7
 Součást dávek testovaných až od 1. 1. 2011. 

8
 Od roku 2013 zrušeny. 
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Tabulka č. 3.4 Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně 

Úplná rodina (oba rodiče) s 

počtem nezaopatřených dětí 

Životní 

minimum 

rodiny 

Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně 

pro nárok na přídavek na dítě (2,4násobek 

životního minima rodiny) 

jedno do 6 let 7 710 18 504 

dvě 5, 8 let 9 850 23 640 

tři 5, 8, 12 let 11 990 28 776 

čtyři 5, 8, 12, 16 let 14 440 34 656 

Zdroj: Webový portál MPSV [online] [vid. 3. ledna 2015]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite.  

 

V tabulce č. 3.4 je uvedena hranice rozhodného příjmu pro nárok na přídavek na dítě. 

Tento přídavek má vzrůstající tendenci s každým dalším dítětem. 

 

Příspěvek na bydlení – nárok na tuto dávku má pouze vlastník nebo nájemce bytu, 

jehož náklady na bydlení jsou vyšší než součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,3 

a pro hlavní město Praha 0,35 a tento součin je nižší než normativní náklady pro konkrétní 

byt. Náklady na bydlení se vypočítají tak, že se náklady zprůměrují za kalendářní čtvrtletí, 

které předchází kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém dochází k prokázání nároku na dávku.  

Náklady na bydlení tvoří u bytů s nájemní smlouvou náklady spojené s užíváním bytu. 

U družstevních bytů a bytů vlastníku tvoří náklady srovnatelné (měsíčně), které jsou 

rozdělené podle osob v rodině. 

 

Tabulka č. 3.5 Srovnatelné náklady u družstevních bytů (měsíčně) 

Zdroj: Webový portál zákonyprolidi [online] [vid. 3. ledna 2015]. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117. 
 

Tabulka č. 3.5 zobrazuje výši nákladů pro jednu a více osob u družstevních bytů. 

 

Výše příspěvku na bydlení se určí jako rozdíl mezi normativními náklady a 0,3 

násobku rozhodného příjmu rodiny. Pro Prahu se výše příspěvku vypočte jako rozdíl mezi 

normativními náklady a 0,35 násobku rozhodného příjmu rodiny. Rozhodný příjem nesmí být 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Kč 

jedna 1 906 

dvě 2 608 

tři 3 411 

čtyři a více 4 113 
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nižší než životní minimum rodiny. Zákon o státní sociální podpoře určuje výši normativních 

nákladů a je určena podle velikosti obce a počtu osob v domácnosti. 

 

Tabulka č. 3.6 Normativní náklady u bytu s nájemní smlouvou 

Počet osob v rodině podle § 7 

odst. 5 zákona 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v 

Kč 

Praha 
více než 

100000 

50000-

99999 

10000-

49999 
do 9999 

jedna 7 623 6 052 5 767 4 913 4 730 

dvě 10 957 8 807 8 417 7 249 6 998 

tři 14 903 12 092 11 581 10 053 9 726 

čtyři a více 18 674 15 283 14 668 12 825 12 430 

Zdroj: Webový portál zákonyprolidi [online] [vid. 3. ledna 2015]. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117. 
 

V tabulce č. 3.6 jsou uvedeny normativní náklady u bytu s nájemní smlouvou, které se 

rozlišují podle počtu obyvatel. 

 

Tabulka č. 3.7 Normativní náklady v družstevních bytech a bytech vlastníků 

Počet osob v rodině podle 

 § 7 odst. 5 zákona 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce  

v Kč 

Praha 
více než 

100000 

50000 -

99999 

10000 -

49999 
do 9999 

jedna 4 409 4 409 4 409 4 409 4 409 

dvě 6 588 6 588 6 588 6 588 6 588 

tři 9 159 9 159 9 159 9 159 9 159 

čtyři a více 11 676 11 676 11 676 11 676 11 676 

Zdroj: Webový portál zakonyprolidi [online] [vid. 3. ledna 2015]. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117. 
 

Tabulka č. 3.7 také rozlišuje počet obyvatel a vztahuje se na normativní náklady 

v družstevních bytech a bytech vlastníků. 

 

Porodné – tato dávka je určena rodinám s nízkými příjmy. Stát umožňuje rodinám 

s nízkými příjmy přispívat na náklady, které souvisí s narozením prvního dítěte. Nárok na tuto 

dávku má rodina, jejichž hranice příjmu nepřekročí 2,4 násobek životního minima rodiny a to 

v kalendářním čtvrtletí, které předchází narození dítěte. Matka samoživitelka má nárok na 

porodné v případě, že její průměrný měsíční příjem nebude vyšší než 11 712 Kč. Nárok na 
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porodné v případě narozeného prvního dítěte činí 13 000 Kč. Pokud se matce zároveň 

narodilo další dítě nebo děti, má matka nárok na porodné ve výši 19 500 Kč. 

Od 1. 1. 2015 došlo ke změně ve výši vyplácení porodného pro druhé dítě. Pro první 

dítě bude zachována částka ve výši 13 500 Kč a pro druhé narozené dítě částka nižší a to 

10 000 Kč. Pro třetí a další narozené dítě se porodné už nevyplácí. Nově také vychází 

v platnosti jiná hranice příjmů. Také dochází ke zvýšení hranice životního minima z 2,4 na 

2,7 násobek životního minima. 

 

Tabulka č. 3.8 Nárok na porodné od 1. 1. 2015 (v Kč) 

subjekt 
Průměrný měsíční příjem nesmí 

být vyšší než: 

Matka samoživitelka s jedním dítětem 

čekající druhé dítě 
17 874 

Matka samoživitelka čekající první dítě 13 176 

Matka a otec čekající první dítě 20 817 

Matka a otec s jedním dítětem čekající druhé 

dítě 
25 515 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  

Dávky netestované 

Rodičovský příspěvek – nárok na tuto dávku má rodič, který o dítě řádně každý měsíc 

a celodenně pečuje, a které je z rodiny nejmladší. Rodičovský příspěvek se čerpá maximálně 

do 4 let věku dítěte a činí 220 000 Kč. Každý rodič si může vybrat v jaké výši a po jako dobu 

si bude čerpat rodičovský příspěvek v případě, že nejméně jeden z rodičů má 70 % 30 

násobku denního vyměřovacího základu k datu narození dítěte. Cílem této dávky je nahradit 

ztrátu příjmu v době, kdy pečuje o dítě. Rodičovský příspěvek nelze čerpat v době mateřské 

dovolené. Čerpat rodičovský příspěvek lze měsíčně maximálně ve výši 11 500 Kč. 

Vyměřovací základ může být stanoven i vyšší, jestliže lze vyměřit tento základ u obou rodičů. 

Rodič si může změnit výši rodičovského příspěvku ale pouze jedenkrát za tři měsíce. Nelze-li 

vyměřit žádnému z rodičů vyměřovací základ, stanoví se fixně každý měsíc ve výši 7 600 Kč 

do 9 měsíců věku dítěte a pak ve výši 3 800 do 4 let věku dítěte. Jsou stanovené také 

podmínky pro pobírání rodičovského příspěvku a to zejména, že dítě do 2 let nesmí 

navštěvovat jesle, mateřskou školu či jiné zařízení pro děti v rozsahu maximálně 46 hodin za 

kalendářní měsíc. V případě dětí se zdravotním postižením platí maximálně 6 hodin denně. 
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Dítě, které je starší dvou let, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro 

děti neomezeně. Rodič, který je na rodičovské dovolené, může zvyšovat svoji sociální situaci 

tím, že zajistí péči o své dítě a může tak vykonávat výdělečnou činnost. 

Pohřebné – dávka, která je určena na pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodičům 

nezaopatřeného dítěte. Tato dávka má pokrývat náklady na pohřeb. Podmínkou pro čerpání 

pohřebného je, aby rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě měli trvalý pobyt na 

území ČR. Nárok na výši pohřebného je ve výši 5 000 Kč a má na ni nárok kdokoliv, kdo 

prokáže náklady spojené s pohřbem (Duková, 2013). 

 

Tabulka č. 3.9 Výdaje na dávky státní sociální podpory 

Dávky státní sociální 

podpory 

Vyplaceno od počátku roku 

(v mil. Kč) Meziroční index v % 

2013 2014 

Přídavek na dítě 2 570,5 2 477,0 96,4 

Příspěvek na bydlení 5 438,8 6 614,6 121,6 

Rodičovský příspěvek 18 388,1 17 340,3 94,3 

porodné 110,4 106,5 96,5 

pohřebné 10,7 10,0 93,5 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tabulka č. 3.9 se zabývá výdaji na dávky státní sociální podpory. Pro rok 2013 i pro 

rok 2014 směřovalo nejvíce výdajů na rodičovský příspěvek. 

 

3.1.3  Třetí pilíř – dávky nemocenského pojištění 

Dávky nemocenského pojištění se řídí zákonem č. 187/2006., o nemocenské pojištění. 

Nemocenské pojištění poskytuje čtyři druhy dávek: 

 Nemocenské, 

 peněžitá pomoc v mateřství, 

 ošetřovné 

 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 

Na vyplácení dávek se podílí okresní správa sociálního zabezpečení a je hrazena ze 

státního rozpočtu. Úkolem nemocenského pojištění je ulehčit situaci těm, kteří se dostanou do 

krátkodobých sociálních událostí. Mezi takové události může patřit například dočasná 
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pracovní neschopnost pro karanténu, těhotenství, mateřství, ošetřování člena rodiny, péče  

o dítě. 

Nárok na nemocenské má osoba, která je v pracovní neschopnosti, ale maximálně 

může trvat 380 kalendářních dnů. Vyplácí se od 15. kalendářního dne, prvních 14 dnů hradí 

zaměstnavatel. Osoba, která je v dočasné pracovní neschopnosti, má nárok na náhradu mzdy 

od 4. pracovního dne. V případě, že se jedná o karanténu, tak se hradí hned první pracovní 

den.  Nemocenské přísluší i v případech tzv. ochranné lhůty. Ochranná lhůta má zajistit 

bývalému zaměstnanci náhradu mzdy do doby, než nastoupí do dalšího zaměstnání. Nárok na 

nemocenské v případě ochranné lhůty činí 7 kalendářních dnů od doby, kdy zaměstnanec 

skončil v zaměstnání. Je-li doba menší než 7 kalendářních dnů, pak ochranná lhůta činí pouze 

tolik dnů, kolik dělá konečné zaměstnání. 

Peněžitá pomoc v mateřství je poskytována jen za podmínek, že v posledních dvou 

letech musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a účast na 

nemocenském pojištění je nejméně 270 dnů. Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok 

na peněžitou pomoc v mateřství jen v případě, že se zúčastnili nemocenského pojištění  

po dobu aspoň 180 dnů v roce přede dnem počátku podpůrčí doby. Ženy mají nárok na 

peněžitou pomoc v mateřství i v případě, že jejich pojištěné zaměstnání skončilo a jejich 

nárok na peněžitou pomoc se vypočítá podle dnů, kolik činilo jejich konečné zaměstnání, 

nesmí však být větší než 180 kalendářních dnů. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství 

nastává dnem, kdy pojištěnka stanoví v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před 

očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba pro pojištěnku činí 28 týdnů. V případě, že 

pojištěnka porodí dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 37 týdnů. Dítě, které je v péči 

z důvodu úmrtí matky nebo je jeho matka vážně nemocná, činí podpůrčí doba u pojištěnce 22 

týdnů. Čerpat peněžitou pomoc v mateřství může pojištěnec nejdéle do 1 roků věku dítěte. 

Pokud si pojištěnec převzal dítě do náhradní péče, činí nárok na dávku do 7 let věku a 31 

týdnů. Zákon stanoví střídavou péči o dítě mezi matkou, manželem či otcem a to pouze na 

základě písemné dohody. Každý, kdo pečuje o dítě má nárok na dávku peněžité pomoci 

v mateřství. Dítě může být ve střídavé péči od 7. týdne jeho narození.  Pokud si muž, který je 

otcem dítěte nebo je manželem ženy, přebírá dítě do péče, musí o něj pečovat nejméně 7 

kalendářních dnů jdoucích po sobě. 

Na ošetřovné má nárok pouze ten, kdo ošetřuje nemocného člena domácnosti nebo 

musí pečovat o zdravé dítě do 10 věku dítěte, neboť bylo uzavřeno dětské zařízení nebo byla 

vyhlášena karanténa nebo osoba, která pečuje o dítě, sama onemocněla. Ošetřovné se 

nevztahuje na zaměstnance vykonávající zaměstnání malého rozsahu, členové kolektivních 



  

28 

 

orgánů právnické osoby apod. Nárok na ošetřovné dále nemá zaměstnanec, u něhož bylo 

prokázáno, že druhý z rodičů čerpal nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský 

příspěvek. Pro ošetřovné není stanovená ochranná lhůta, ale je stanovena podpůrčí doba 

nejdéle 9 kalendářních dnů. Zaměstnanec, který je osamělý a pečuje o dítě ve věku do 16 let, 

je podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů v případě, že dítě neukončilo povinnou školní 

docházku. 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je určena pouze zaměstnankyni, která 

byla převedena na jinou práci v době těhotenství, mateřství nebo kojení a pobírá nižší příjem, 

než pobírala. Vyrovnávací příspěvek se hradí od data převedení na jinou práci do data nástupu 

na peněžitou pomoc v mateřství. Vyrovnávací příspěvek je vyplácen do počátku 6. týdne před 

očekávaným dnem porodu (Průvodce, 2014). 

 

Tabulka č. 3.10 Výdaje na dávky nemocenského pojištění 

Dávka nemocenského 

pojištění 

Vyplaceno od počátku roku 

(v mil. Kč) Meziroční index v % 

2013 2014 

Nemocenské 9 237,6 10 442,7 113,0 

Ošetřovné 633,9 612,2 96,6 

Vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství 

5,1 6,6 129,4 

Peněžitá pomoc v mateřství 5 410,1 5 439,5 100,5 

CELKEM 15 286,7 16 501,1 107,9 

Zdroj: Vlastní zpracování  
 

3.2 Nepřímá finanční podpora 

Nepřímou finanční podporou se rozumí ulehčení rodinám v oblasti výdajů. Je to velmi 

významná forma daňové podpory, která se snaží zachovat co největší množství finančních 

prostředků rodinám. To znamená, že stát se snaží, aby rodina byla soběstačnější a méně 

závislá na sociálních dávkách. Dosažením daňové podpory musí alespoň jeden člen rodiny 

být pracující osobou. Daňová podpora se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

fyzických osob a vztahuje se pouze na fyzické osoby.  

V 90. letech se od základu daně odečítaly odčitatelné položky, které umožňovaly snížit 

základ daně. Jedinou formou odpočtu od základu daně byl odpočet na vyživované dítě, který 

mohl uplatit pouze jeden z rodičů. Odpočet na vyživované dítě se mohlo uplatnit na každé 
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vyživované dítě v domácnosti. Významnou roli byla i nezdanitelná částka na manželku, resp. 

manžela bez příjmů, který žije ve společné domácnosti s poplatníkem. 

K základním daním našeho daňového systému patří osobní důchodová daň a daň 

z přidané hodnoty. K dani z příjmu fyzických osob se vážou určité úlevy nebo zvýhodnění.  

V ostatních daních jsou také obsaženy, ale nikoli v takové míře. 

Nepřímá finanční podpora v sobě zahrnuje i jiné úlevy, které se netýkají daní. Jedná se 

o různé formy dotací, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu nebo z místní samosprávy. 

Tyto úlevy umožňují snížit konečnou cenu pro spotřebitele. Může jít například o dotace na 

stravování ve školních jídelnách, příspěvky na ubytování ve vysokoškolských kolejích, 

příspěvky na stravování v menzách, různé studentské slevy, slevy pro rodiny (vstupné, 

zlevněné dětské jízdné) apod. Součástí nepřímé finanční podpory je i úhrada zdravotního 

pojištění státem. Tato úhrada se vztahuje zejména na nezaopatřené děti, příjemce 

rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, osoby, které pečují o dítě 

ve věku do 7 let celý den.  

 

3.2.1  Daň z příjmů fyzických osob 

Tato daň umožňuje dosáhnutí úspor prostřednictvím daňové podpory. Osobní 

důchodová daň se vztahuje na konkrétní sociální skupiny obyvatel, ale musí být splněna 

podmínka. Touto podmínkou se rozumí pracující osoba, které má svůj vlastní příjem. Český 

daňový systém v sobě zahrnuje technické prvky jako je osvobození od daně, odpočty, 

společný základ daně a slevy na dani. 

Osvobození od daně není příliš určeno pro daňové úspory, spíše se zaměřuje na 

osvobození sociálních příjmů, osvobození většiny stipendií či osvobození výživného. Veškeré 

sociální příjmy jsou osvobozeny od daně, protože by bylo pošetilé poskytnout rodinám dávky 

a následně jim je zkrátit daněmi. 

Odpočty slouží ke snížení základu daně, které se uskutečňují ještě před samotným 

výpočtem daňové povinnosti. Odpočty se rozdělují na standardní a nestandardní. Standardní 

odpočty tvořily důležitou položku nepřímé podpory rodin s dětmi až do roku 2006. Po tomto 

roce se změnila do formy slev. Nestandardní odpočty jsou v zákoně označovány jako 

nezdanitelná část základu daně. Jako jediný nepřímý odpočet lze považovat úroky z úvěrů na 

bytové potřeby
9
. Zákon č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů vymezuje tyto typy úvěrů, jedná se 

                                                 
9
 Za bytovou potřebu lze považovat výstavbu, koupě bytu, domu nebo pozemku, stavební úpravy, modernizace a 

údržba bytu či domu. 
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zejména o úvěry na stavební spoření či hypoteční úvěry. Součásti zákona o dani z příjmu je 

ustanovena podmínka, ve které je uvedeno, že se musí jednat o trvalé bydlení poplatníka  

či jeho nejbližšího příbuzného. Částka, která snižuje základ daně, nesmí překročit 300 000 Kč 

za rok. Tento odpočet může uplatnit i více členů domácnosti, to znamená, že úroky se rozdělí 

rovným dílem. Nevýhodou odpočtu je, že se týká spíše rodin, které mají vyšší příjmy. 

Důležitou formou nepřímé finanční podpory rodin s dětmi jsou slevy na dani, které 

dříve měly formu odpočtu.  

Slevy na dani mají za účel pomáhat rodinám s dětmi. Jedná se zejména o tyto slevy: 

 sleva na dítě, popřípadě sleva na dítě se ZTP/P
10

, 

 sleva na manžela(ku), popřípadě sleva na manžela(ku) se ZTP/P, 

 sleva na studenta. 

Uvedené slevy se vztahují s vyživovanou osobou. Dříve plnily funkci odpočtu, tzn., že 

se snížil základ daně a teprve pak se vypočítala daň. Dnes se slevy zahrnují do výsledku 

daňové povinnosti. 

Slevu na dítě lze uplatnit na dítě, které žije společně s rodinou v domácnosti a je 

nezletilé nebo na osobu, která má maximálně 26 let a soustavně se připravuje na budoucí 

povolání. Slevu lze také uplatnit na dítě, které se kvůli zdraví nemůže připravovat na budoucí 

povolání. Od roku 2014 lze slevu uplatnit i na dítě druhého z partnerů, jde-li o registrované 

partnerství. V případě, že dítě studuje v zahraničí a studium zahraničních škole je postavena 

na roveň středních nebo vysokých škol v České republice, může být uplatněna sleva na dítě  

i v tomto případě. Poplatník může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě ve výši 13 404 Kč za 

rok. Od 1. 1. 2015 zůstává daňová sleva na první dítě ve výši 13 404 Kč za rok, dále se může 

uplatnit sleva i na druhé dítě ve výši 15 804 Kč a na třetí a další dítě je daňové zvýhodnění  

ve výši 17 004 Kč za rok. Daňové zvýhodnění lze vyčíslit již v kalendářním měsíci, ve kterém 

se dítě narodilo nebo se začíná soustavně připravovat na budoucí povolání. Sleva se uplatní 

tak, že se odečte od vypočítané daňové povinnosti. Může dojít také k situaci, že výsledkem 

daňové povinnosti bude záporný výsledek. To nastane v případě, je-li daňové zvýhodnění 

vyšší než daňová povinnost. Rozdíl, který vznikl mezi daňovou povinnosti a daňovým 

zvýhodněním, se nazývá daňový bonus. Ten lze uplatnit jen v případě, je-li jeho výše alespoň 

100 Kč a maximálně 60 300 Kč za rok. 

V daňovém přiznáni k dani z příjmů fyzických osob se může také uplatnit sleva na 

manžela(ku) a to ve výši 24 840 Kč za rok. Aby poplatník mohl uplatnit slevu na 

                                                 
10

 Zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce. 
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manžela(ku), musí být příjem osoby, která žije s poplatníkem v jedné domácnosti, ve výši 

maximálně 68 000 Kč ročně. Je-li manžel(ka) držitelem průkazu ZTP/P, pak výše slevy se 

zdvojnásobí. Do příjmu manžela(ky) lze započítat veškeré výdělky, podpora 

v nezaměstnanosti, nemocenské, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti nebo při ošetření 

člena rodiny, mateřská, veškeré druhy důchodu, výživné manželky po rozvodu, peněžitá 

pomoc v mateřství. Naopak do příjmu manžela(ky) nelze zahrnout přídavky na dítě, výživné, 

příspěvek na bydlení, sociální příplatky, příspěvek na školní pomůcky, rodičovský příspěvek, 

dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu, 

dávky v hmotné nouzi, ostatní dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, stipendium. 

Jestliže během roku dojde k rozvodu nebo uzavření manželství a je splněna podmínka příjmu, 

uplatní se sleva ve výši 1/12 částky za kalendářní měsíc. 

Další slevou pro poplatníka je sleva na studenta, která se uplatní v případě, že se 

připravuje na budoucí povolání až do 26 let věku. V daňovém přiznání bude tato sleva 

uplatněna ve výši 4 020 Kč za rok. Pokud student pokračuje ve studiu formou doktorského 

programu, pak se příslušný věk prodlužuje až na 28 let. 

Od roku 2005 je zaveden systém, který má také sloužit k podpoře rodin. Tento systém 

umožňuje vytvořit společný základ daně manželů. Společný základ spočívá v rozdělení 

základu daně rovným dílem tak, aby došlo ke zmírnění progresivity daňových sazeb. 

K uplatnění společného základu daně musí být daňoví poplatníci manželé, musí vyživovat 

alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti. Tyto podmínky musí být uplatněny nejpozději 

k poslednímu dni zdaňovacího období. Manželé, kteří si zvolili toto zvýhodnění, mají 

povinnost podat daňové přiznání ve stejné lhůtě. Společný základ daně se vypočítá tak, že se 

sečtou dílčí daňové základy a od nich se odečtou odpočty. Po této úpravě se základ daně 

rozdělí rovným dílem a každý zvlášť vypočítá daňovou povinnost, od které se odečte 

příslušné slevy na dani. Daňové zvýhodnění se nevztahuje na poplatníky, kteří žijí ve vztahu 

druh/družka. Naopak toto zvýhodnění se uplatní i v případě, že jeden z manželů nemá příjmy, 

které jsou předmětem daně. 

 

Novinka od roku 2015 

Novinkou od roku 2015 se rozumí sleva za umístění dítěte. Jedná se o takzvané 

školkovné, které se řídí zákonem č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině a o změně souvisejících zákonů. Tuto slevu si mohou uplatnit poplatníci poprvé  

za rok 2014 v případě, že rodič umístil dítě do zařízení pečující o dítě v předškolním věku. 

Tímto zařízením se rozumí mateřská školka nebo dětská skupina. Tato sleva se netýká 
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různých kroužků, jako je plavání, jazykové kurzy apod. Školkovné je sleva, která se odečítá 

z vypočtené roční daně, takže se uplatní v rámci ročního zúčtování nebo v daňovém přiznání. 

Sleva za umístění jednoho dítěte je omezena částkou 8 500 Kč pro rok 2014. Daňové 

zvýhodnění a sleva za umístění dítěte spolu nijak nesouvisí. To znamená, že jeden rodič může 

uplatnit daňové zvýhodnění a druhý rodič zase školkovné. Školkovné si může uplatnit pouze 

jeden z rodičů. Tato sleva musí být prokazatelná, tzn., že na žádost jednoho z rodičů vystaví 

předškolní zařízení potvrzení o výši vynaložené částky. Není rozhodující, jestli dítě 

navštěvuje předškolní zařízení pouze měsíc nebo celý kalendářní rok. V určitých případech si 

tuto slevu může uplatnit i jeden z prarodičů, pokud dítě s nimi žije v jedné domácnosti 

z důvodu nahrazující péči rodičů.  

 

3.2.2 Daň z přidané hodnoty  

Daň z přidané hodnoty také sehrává určitou roli týkající se nepřímé finanční podpory  

a to přes určitou skupinu výrobků a osvobozená plnění. Osvobozená plnění se vztahují 

zejména na různé výchovné nebo vzdělávací oblasti či různé služby sociální péče. Daň 

z přidané hodnoty se skládá ze dvou sazeb. Jedná se o sazbu základní, která je ve výši 21 %, a 

sazbu sníženou, která je ve výši 15%. Snížené sazbě podléhají určité skupiny výrobků, které 

představují určitou formu zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Mezi takové výrobky patří zejména 

potraviny obecně, dětská výživa, dětské pleny, dětské sedačky do automobilu apod.
11

  

 

3.3 Dílčí závěr 

Kapitola č.3 byla zaměřena na přímou finanční podporu rodiny, kde bylo zjištěno, co 

je součástí dávek sociální péče a dávek státní sociální podpory. Dále se kapitola zabývala i 

nepřímou finanční podporou, která je uskutečňována formou daňového zvýhodnění. 

                                                 
11

Od 1. 1. 2015 přichází v platnosti nové sazby DPH. Jedná se o sazby základní, snížená a druhá snížená. 

Základní a snížená sazba DPH zůstává ve stejné výši, druhá snížení sazba je ve výši 10 % a bude se vztahovat 

na výrobky jako je dětská výživa, potraviny pro malé děti, dětské sedačky apod.  
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4 Přímá a nepřímá finanční podpora rodin ve Slovenské republice 

Před vznikem samostatné Slovenské republiky došlo k řadě změn týkající se sociální 

politiky. Došlo ke sloučení důchodového a nemocenského pojištění, které je nyní součástí 

Slovenské správy sociálního zabezpečení. Po osamostatnění se Slovenská republika potýkala 

s vysokou nezaměstnaností, tudíž bylo zapotřebí provést sociální reformu. Kromě těchto 

změn si Slovenská republika také kladla za cíl vyrovnat se s demografickou výzvou 

stárnoucího obyvatelstva, snížit chudobu rodin, vytvořit základ pro konkurenceschopnost 

apod. Dalším problémem, se kterým se nyní potýká Slovensko, je nízká porodnost, růst 

migrace, pokles sňatečnosti, růst rozvodovosti, nárůst dětí narozených mimo manželství. Tyto 

problémy jsou zapříčiněny zejména socioekonomickým prostředím a demografickým 

vývojem. 

Nejen Česká republika, ale i Slovenská republika se potýká s problémem týkající se 

dosažením bytu a to z důvodu jeho nedostupností. Obě země se snaží tento problém vyřešit 

prostřednictvím výstavby cenově dostupných nájemních bytů. Snahou Slovenska je také 

umožnit vzdělání všem a to bez ohledu na rodinné, sociální a ekonomické prostředí. Usiluje  

o harmonizaci pracovního a rodinného života a to tím, že podporuje pracující rodiny. Cílem 

vlády Slovenska je minimalizovat zneužití sociálního systému a snížit daňové zatížení práce  

u nízkopříjmových skupin.  

Vláda Slovenské republiky přijala dne 4. června 1996 rozhodující dokument nazvaný 

„Koncepte státní rodinné politiky“. Tento koncept je v pravomoci Ministerstva práce a 

sociálních věcí a rodiny SR. Obsahem tohoto konceptu je problematika rodinné politiky, 

zejména ochrana rodiny a jejich členů, zajištění nízkopříjmových rodin, příprava  

na rodičovství, výchova dětí a mládeže, demografický vývoj. 

I Slovenská republika se snaží pomáhat rodinám prostřednictvím finanční podpory, 

která se dělí na přímou a nepřímou. Stejně jako v České republice je součástí přímé podpory 

dávky státní sociální podpory a součástí nepřímé podpory jsou daňová opatření. Tyto podpory 

budou následně rozebrány v podkapitolách. Údaje Slovenské republiky budou zobrazeny 

v eurech a zároveň přepočteny na česku měnu kurzem vydaným ČNB k 31. 12. 2014 a to  

ve výši 27,725 Kč/EUR. 
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4.1 Přímá finanční podpora 

Do systému přímé finanční podpory rodin s dětmi patří: 

 podpora rodin s dětmi, 

 příspěvek na pohřeb, 

 sociálně právní ochrana dětí a sociální kuratela, 

 hmotná nouze, 

 životní minimum, 

 těžké zdravotní postižení, 

 sociální služby. 

 

Podpora rodin s dětmi 

Stát podporuje rodiny s dětmi prostřednictvím dávek státní sociální podpory. Jedná se 

o vyplácení dávek buď jednorázově nebo opakovaně s cílem finančně podpořit rodiny při 

narození prvního dítěte nebo více dětí, při výchově, výživě a při zajištění péče o dítě. 

Slovenská republika se liší od České republiky tím, že nekontroluje ani netestuje příjem 

rodiny. Tato fakt se nevztahuje na náhradní výživné. Veškeré dávky jsou upraveny 

jednotlivými zákony a jsou hrazeny zejména ze státního rozpočtu SR. O tom kdo má nárok  

na tyto dávky, jejich výši, způsob a postup vyplácení, je legislativně upraveno v jednotlivých 

zákonech.  

Do dávek státní sociální podpory patří: 

 rodičovský příspěvek + příplatek, 

 přídavek na dítě + příplatek, 

 příspěvek při narození dítěte + příspěvek rodičům, 

 dávky náhradní péče, 

 pohřebné. 

 

Rodičovský příspěvek je upraven zákonem č. 571/2009 Z.z, o rodičovskom prispevku 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Tato dávka je 

poskytována oprávněné osobě, která řádně pečuje o dítě do věku tří let nebo do šesti let, 

pokud má dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Oprávněnou osobou se rozumí rodič dítěte, 

fyzická osoba, která pečuje o svěřené dítě na základě rozhodnutí soudu nebo manžel rodiče 

dítěte, pokud žije s rodičem dítěte v domácnosti. Na rodičovský příspěvek má nárok osoba, 
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která zabezpečuje řádnou
12

 péči o dítě a má trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území 

Slovenské republiky. Nárok na tuto dávku se uplatňuje podáním písemné žádosti nebo 

elektronickou žádosti na úřadě práce, sociálních věcí a rodiny v místě trvalého pobytu nebo 

přechodného pobytu. 

 

Tabulka č. 4.1 Výše rodičovského příspěvku 

 EUR CZK 

Rodičovský příspěvek pro 

jedno dítě 

203,2 5 633,72 

Rodičovský příspěvek na 

každé další dítě 

50,8 1 408,43 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.1 podává informace o výši rodičovského příspěvku, který činí pro první 

dítě 203,2 EUR a další narozené dítě 25% z 203,2 EUR. V případě, že se narodí dvojčata, činí 

rodičovský příspěvek 203,2 EUR + 25% z 203,2 EUR. Prokáže-li se, že rodič pečuje zároveň 

o dítě, které plní školní docházku a rodič zanedbává nejméně tři po sobě jdoucí měsíce řádné 

plnění školní docházky, jeho rodičovský příspěvek se sníží o 50 %. Nárok na vrácení 

počáteční výše mu zaniká, jestliže zaniknou důvody. 

Oprávněná osoba má nárok na rozdíl, který vznikl mezi mateřským a rodičovským 

příspěvkem, v případě, že mateřská je nižší než rodičovský příspěvek. Nárok na rodičovský 

příspěvek zaniká uplynutím tří let věku dítěte nebo šesti let věku dítěte z důvodu nepříznivého 

zdravotního stavu nebo smrtí oprávněné osoby či dítěte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Péče poskytována dítěti v zájmu všestranného fyzického a psychického vývinu dítěte. 
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Graf č. 4.1 Vývoj počtu příjemců rodičovského příspěvku 

 

 

Zdroj: Webový portál UPSVAR [online] [vid. 29. ledna 2015]. Dostupné z: 

http://www.upsvar.sk/statistiky.html?page_id=1247. 

 

Z grafu č. 4.1 lze vidět, že rok 2014 se vyznačuje nejvyšším čerpáním rodičovského 

příspěvku, ale pouze do 8. měsíce tohoto roku, kdy výše čerpání se vrací na úroveň 

předchozích let s výjimkou let 2009 a 2010. 

 

Přídavek na dítě + příplatek k přídavku na dítě se řídí zákonem č. 600/2003 Z.z.  

o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zák. č 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, v znení 

neskorších predpisov. Přídavek na dítě se poskytuje oprávněným osobám na výchovu  

a výživu nezaopatřeného dítěte. Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě, které ukončilo 

povinnou školní docházku nejdéle do 25 let věku dítěte, které se soustavně připravuje na 

budoucí povolání, nemůže se soustavně připravovat na povolání z důvodu úrazu nebo nemoci, 

je osvobozené od povinnosti vykonávat povinnou školní docházku, vykonává vzdělání na 

základní škole pro zdravotně znevýhodněné žáky, podle posudku o dlouhodobém 

nepříznivém zdravotním stavu není schopné se soustavně připravovat na povolání. Výše 

přídavku na dítě k 1. 1. 2014 činí 23,52 EUR (652 Kč). Kromě přídavku na dítě je poskytován 

také příplatek k přídavku na dítě, který je ve výši 11,02 EUR (306 Kč). Na tento přípatek má 

nárok pouze osoba, která splňuje tyto podmínky: 

 pobírá starobní důchod, 

 pobírá předčasný starobní důchod, 
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 pobírá invalidní důchod kvůli neschopnosti vykonávat výdělečnou činnost o 

více než 70 %, 

 nemůže vykonávat výdělečnou činnost, apod. 

 

Graf č. 4.2 Vývoj počtu příjemců přídavku na dítě 

 

Zdroj: Webový portál UPSVAR [online] [vid. 29. ledna 2015]. Dostupné z: 

http://www.upsvar.sk/statistiky.html?page_id=1247. 

 

Na tomto grafu č. 4.2 je uvedeno, že pro jakýkoliv rok, je vždy k 10. měsíci nejmenší 

počet příjemců pobírající přídavek na dítě. 

 

Další důležitou dávkou státní sociální podpory je příspěvek při narození dítěte, který 

se řídí zákonem č. 383/2013 Z.z. o příspěvku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac 

súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tato dávka je 

poskytována pro účely pokrytí výdajů spojené se zabezpečením nezbytných potřeb 

novorozence. Na tento příspěvek má nárok matka, která dítě porodila nebo otec dítěte 

v případě, že matka zemřela. 

 

Tabulka č. 4.2 Výše příspěvku při narození dítěte 

 EUR CZK 

Příspěvek na první  

až třetí dítě 

829,86 23 008 

Příspěvek na čtvrté  

a další dítě 

151,37 4 197 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V případě, že se rodině narodí současně více dětí, zvýší se jejich nárok o 75,69 EUR 

na každé dítě (2099 Kč), ale musí se dožít alespoň 28 dní. 

 

Stát kromě příspěvku na narození dítěte, přispívá i rodinám, kterým se narodily 

současně tři a více dětí. Tuto dávku stát vyplácí jednou za rok, do 15 let věku dítěte, rodičům 

nebo osobě, která má děti v náhradní péči. Je poskytována, jestliže se zvýší výdaje související 

s péčí o současně narozené tři a více dětí nebo v případě, že v průběhu dvou let se opakovaně 

narodila dvojčata nebo vícerčata. Výše příspěvku na jedno dítě činí 110,36 EUR (3 060 Kč). 

 

Příspěvek na pohřeb je státní sociální dávka, která se řídí zákonem č. 238/1998 Z.z. o 

príspevku na pohreb, v znení neskorších predpisov. Stát tuto dávku vyplácí oprávněným 

osobám na zabezpečení pohřbu zemřelého. Oprávněná osoba je fyzická plnoletá osoba. Aby 

stát mohl vyplatit tuto dávku, musí oprávněná osoba splnit podmínky uvedené v zákoně  

č. 238/1998 Z.z. Výše příspěvku na pohřeb činí 79,670 EUR (2209 Kč). Nárok na tento 

příspěvek zaniká uplynutím jednoho roku od pohřbu zemřelého. 

 

Graf č. 4.3 Vývoj počtu příjemců příspěvku při narození dítěte a příspěvku na pohřeb 

 

Zdroj: Webový portál UPSVAR [online] [vid. 29. ledna 2015]. Dostupné z: 

http://www.upsvar.sk/statistiky.html?page_id=1247. 

 

Z grafu č. 4.3 vyplývá, že nejvíce příjemců pobírající příspěvek na dítě je v roce 2011 

a naopak nejméně příjemců pobírající tento příspěvek je v roce 2014. Lidé žádající příspěvek 

na pohřeb, bývá vždy nejvíce k třetímu měsíci daného roku. 
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Poskytováním příspěvku na péči o dítě stát přispívá rodičům nebo fyzické osobě, která 

má dítě svěřené do péče, na úhradu výdajů vynaložených na péči o dítě. Tento příspěvek stát 

poskytuje do třech let věku dítěte nebo do šesti let věku dítěte s dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem. Příspěvek na péči o dítě se řídí zákonem č. 561/2008 Z.z o príspevku na 

starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

Je poskytován na každé dítě, které splňuje podmínky: 

 vykonává výdělečnou činnost, studuje denní formu na střední škole nebo 

vysoké škole, 

 má trvalý nebo přechodný pobyt jako dítě na území Slovenské republiky. 

Je vyplácen za kalendářní měsíc ve výši 230 EUR (6 377 Kč). Jestliže o dítě pečuje 

jiná fyzická osoba a není ji vyplácen rodičovský příspěvek nebo rodič, který vykonává 

výdělečnou činnost a nedokáže zabezpečit péči o dítě, je příspěvek ve výši 41,1 EUR            

(1 140 Kč). 

 

Stát přispívá rodinám i ve formě náhrady výživného sloužící k zabezpečení výživy 

nezaopatřeného dítěte v případě, že si povinná osoba neplní vyživovací povinnost stanovenou 

soudem nebo v případě, že nezaopatřenému dítěti nevznikl nárok na sirotčí důchod nebo výše 

sirotčího důchodu neodpovídá výši minimálního výživného, který je stanoven v zákoně  

o rodině. Náhrada výživného náleží oprávněné osobě, tedy rodiči dítěte, jiné fyzické osobě, 

která pečuje o svěřené dítě nebo nezaopatřenému plnoletému dítěti. Výše náhradního 

výživného je dán soudem, může činit však nejvýše 1,2 násobek částky životního minima pro 

nezaopatřené dítě. 
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Graf č. 4.4 Vývoj počtu příjemců náhradního výživného 

 

Zdroj: Webový portál UPSVAR [online] [vid. 29. ledna 2015]. Dostupné z: 

http://www.upsvar.sk/statistiky.html?page_id=1247. 

 

 

Nelze také zapomenout, že Slovenská republika podporuje náhradní péči o dítě tím, že 

poskytuje finanční prostředky. Zejména se jedná o jednorázový příspěvek dítěti v náhradní 

péči, jednorázový příspěvek při zániku náhradní péče, opakovaný příspěvek dítěti svěřenému 

do náhradní péče a opakovaný příspěvek náhradnímu rodiči. 

Jednorázový příspěvek při svěření do náhradní péče slouží pro ošacení, obuv, 

hygienické potřeby, nezbytného nábytku a jiné věci sloužící k uspokojení potřeb dítěte. Výše 

příspěvku je 500 EUR (13 863 Kč). 

Pokud zaniká náhradní péče, má nárok dítě na příspěvek ve výši 922,29 EUR     

(25 571 Kč). 

Opakovaný příspěvek dítěti svěřenému do náhradní péče slouží na uspokojení potřeb 

dítěte a na úhradu výdajů. Těmito výdaji se rozumí výživa, výchova, vzdělání apod. Je 

poskytován ve výši 138,13 EUR (3 830 Kč) pokud je dítě nezaopatřené a nemá žádný příjem. 

V případě, že dítě má příjem, je příspěvek ve výši rozdílu mezi 138,13 EUR a jeho příjmem, 

pokud je příjem nižší než tento příspěvek. 

Náhradní rodič má nárok na opakovaný příspěvek ve výši 175,62 EUR (4 869 Kč). 

Stará-li se o tři a více děti, kteří jsou sourozenci, zvyšuje se jeho příspěvek o 124,91 EUR     

(3 463 Kč). 
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Sociálně právní ochrana dětí a sociální kuratela 

„Základním cílem sociálně právní ochrany dětí a sociální kurately je poskytnout 

rodinám takovou pomoc, aby jejich děti mohly vyrůstat v péči svých rodičů. Dítě může 

zažádat o pomoc orgán sociálně právní ochrany dětí a sociální kurately, jiný státní orgán 

chránící práva dítěte, zařízení, obec, vyšší územní celek, akreditovaný subjekt, školské 

zařízení. O pomoc může zažádat i bez vědomí rodičů nebo osoby, která se o něj stará. 

Opatření vykonávající sociálně právní ochranu a sociální kuratelu je ministerstvo práce, 

sociálních věcí a rodiny SR, úřad práce, sociálních věcí a rodiny, obec, vyšší územní celek, 

akreditovaný subjekt, fyzická nebo právnická osoba vykonávající toto opatření. Sociálně 

právní ochrana dětí a sociální kuratela se řídí zákonem č.305/2005 Z.z o sociálnoprávnej 

ochrane deti a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niketorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov. Orgány vykonávají úlohu zejména v situacích, kdy rodiče dítěte se rozvádějí nebo 

pokud nejsou schopni sami vyřešit problémy nebo konflikty v rodině. Někdy rozhodují i o 

uložení různých výchovných opatření. Dále orgány zastupují děti v soudních konáních, 

v kterých nemůže být z důvodu konfliktu zájmu zastoupeny svými rodiči.  

Opatření, které vykonává sociální kuratela, je zejména pro děti, které se dopustily 

přestupku trestného činu, které zneužívají drogy, jsou závislé na drogách.“ 

 

Pomoc v hmotné nouzi 

Tato pomoc se poskytuje osobám v případě, že příjem člena domácnosti nedosahuje 

částky životního minima. Členové domácnost nejsou schopni nebo nemůžou zabezpečit nebo 

zvýšit příjem vlastní prací, výkonem vlastnického práva nebo jiného práva k majetku nebo 

uplatněním nároku. Pomoc v hmotné nouzi je poskytována ve formě dávky v hmotné nouzi. 

Ochranného příspěvku, aktivačního příspěvku, příspěvku na nezaopatřené dítě a příspěvku  

na bydlení. 

Výše aktivačního příspěvku, který se poskytuje na podporu získání, udržení, 

prohloubení nebo zvýšení vědomostí, je 63,07 EUR/měsíčně (1 749 Kč). 

Výše příspěvku na nezaopatřené dítě je 17,2 EUR/měsíčně (477 Kč). 
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Tabulka č. 4.3 Výška dávky v hmotné nouzi 

 EU CZK 

Jednotlivec 61,6 1 708 

Jednotlivec s dítětem nebo 

nejvíc se 4 dětmi 

117,2 3 249 

Jednotlivce s více než  

4 dětmi 

171,2 4 747 

Dvojice bez dětí 107,1 2 969 

Dvojice s dítětem nebo s více 

než 4 dětmi 

160,4 4 447 

Dvojice s více než 4 dětmi 216,1 5 991 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.3 udává údaje, které jsou poskytované osobám měsíčně. 

 

Tabulka č. 4.4 Výše ochranného příspěvku za měsíc za každého člena v domácnosti 

 EUR CZK 

Osoba, která má nárok na 

starobní důchod, 

osamělý rodič pečující o dítě 

řádně a celodenně do 31 

týdnů věku dítěte 

63,07 1 749 

Osoba, která má nepříznivý 

zdravotní stav 

34,69 962 

Těhotná žena od začátku 

čtvrtého měsíce těhotenství 

13,5 374 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.4 udává výši ochranného příspěvku za každého člena v domácnosti. 
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Tabulka č. 4.5 Výše příspěvku na bydlení (měsíčně) 

 EUR CZK 

Domácnost s jedním členem 55,8 1547 

Domácnost s více členy 89,2 2473 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.5 představuje výši příspěvku na bydlení pro domácnost s jedním členem 

nebo pro domácnost s více členy. 

 

Existuje i jednorázová dávka v hmotné nouzi, která je poskytována členovi 

domácnosti. Poskytuje se zejména na ošacení, prádlo, obuv, nezbytné vybavení domácnosti 

(postele, židle, lednice, pračky, peřiny apod.) O tom, kdo má nárok na tuto dávku, rozhoduje 

obec. Jednorázová dávka je maximálně ve výši trojnásobku částky životního minima pro 

jednu plnoletou fyzickou osobu. 

 

Životní minimum 

Životní minimum je hranice minimálního příjmu fyzické osoby a vždy se upravuje  

k 1. červenci běžného kalendářního roku na základě koeficientu růstu čistých peněžních 

příjmů na osobu nebo koeficientem růstu životních nákladů nízkopříjmových domácností. 

 

Tabulka č. 4.6 Vývoj životního minima od roku 2010 v EUR (měsíčně) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Plnoletá osoba 185,38 189,83 194,58 198,09 198,09 

Společně posuzovaná 

plnoletá fyzická osoba 
129,31 132,42 135,74 138,19 138,19 

Zaopatřené neplnoleté 

dítě nebo 

nezaopatřené dítě 

84,61 86,65 88,82 90,42 90,42 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 4.6 lze vidět, že vývoj hranice životního minima se neustále zvyšuje. 

V roce 2014 dosahuje částky 198,09 EUR (5 492 Kč) pro jednotlivce, pro společně 

posuzovanou plnoletou osobu je životní minimum ve výši 138,19 EUR (3 831 Kč) a pro 

zaopatřené dítě nebo nezaopatřené dítě je ve výši 90,42 EUR (2 507 Kč). 
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Těžké zdravotní postižení 

Za osobu těžce zdravotně postiženou lze považovat osobu, pokud její míra funkční 

poruchy je nejméně 50%. Funkční poruchou se rozumí nedostatek tělesných schopností, 

smyslných schopností nebo duševní schopnosti, který může trvat déle než 12 měsíců. Cílem 

státu je pomoc začlenit se do společnosti. Poskytuje jim různé výhody, které můžou být buď 

jednorázové nebo opakované, ve formě peněžitého příspěvku. Pokud se jedná o jednorázový 

příspěvek, jde o peněžitý příspěvek na koupi pomůcek na výcvik používání pomůcek, na 

úpravu pomůcek, na opravu pomůcek na koupi zdvihacího zařízení, na koupi osobního 

motorového vozidla, na úpravu osobního motorového vozidla, na úpravu bytu, na úpravu 

rodinného domu a na úpravu garáže. Jedná-li se o opakovaný příspěvek, jde o peněžitý 

příspěvek na osobní asistenci, na přepravu, na kompenzaci zvýšených výdajů, na hlídání. 

Těžké zdravotní postižení se řídí zákonem č. 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťatého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení neskorších predpisov. 

 

Sociální služby 

Sociální služby jsou jednou z forem sociální pomoci pro lidi v nepříznivé sociální 

situaci. Cílem sociálních služeb je prevence vzniku, řešení nebo zmírnění nepříznivé sociální 

situace jednotlivce, rodiny nebo komunity, podpořit jednotlivce k samostatnému životu, 

podpořit začlenění jednotlivce do společnosti, prevence sociálního vyloučení, řešení krizové 

sociální situace jednotlivce nebo rodiny. Tyto sociální služby se řídí zákonem č. 448/2008 Z.z 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní.  

 

4.2 Nepřímá podpora 

Stejně jako v České republice je nepřímá podpora realizována formou daňového 

opatření. Tímto daňovým opatřením se rozumí zvýhodnění na vyživované dítě a sleva na 

manželku, sleva na studenta. Daňový poplatník si může daňovou povinnost snížit v případě, 

že daňová povinnost je nižší než sleva. Výsledkem je pak rozdíl, který je označován jako 

daňový bonus. Aby osoba měla nárok na toto daňové opatření, musí být alespoň jeden člen  

v domácnosti výdělečně činný. Toto daňové opatření se řídí zákonem č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov, v zneni neskorších predpisov. 
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4.2.1 Daňový bonus 

Daňový poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjmy podle §5 a §6 zákona  

o daní z příjmů alespoň ve výši 6-násobku minimální mzdy a současně vykazuje základ daně, 

může si uplatnit daňový bonus ročně na každé vyživované dítě žijící v domácnosti s daňovým 

poplatníkem. 

 

Tabulka č. 4.7 Výše daňového bonusu v jednotlivých měsících  

 EUR (CZK) EUR (CZK) 

Rok 2014 leden - červen červenec - prosinec 

Měsíční výše daňového 

bonusu 
21,41 (594) 21,41 (594) 

Rok 2013 leden - červen červenec - prosinec 

Měsíční výše daňového 

bonusu 
21,03 (583) 21,41 (594) 

Rok 2012 leden - červen červenec - prosinec 

Měsíční výše daňového 

bonusu 
20,51 (569) 21,03 (583) 

Rok 2011 leden - červen červenec - prosinec 

Měsíční výše daňového 

bonusu 
20,02 (555) 20,51 (569) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Daňový bonus se aktualizuje vždy k 1. červenci. Daňový bonus se vynásobí 

koeficientem, který je stejný jako pro životní minimum. Nejprve se vypočítá měsíční daňový 

bonus a dále se vypočítá jeho roční výše. Pro rok 2014 činí výše daňového bonusu  

256,92 EUR (7 123Kč) na každé vyživované dítě žijící ve společné domácnosti s daňovým 

poplatníkem.  

Daňový bonus si může uplatnit pouze jeden daňový poplatník.  

V případě, že každý daňový poplatník žijící v domácnosti splní podmínky pro 

uplatnění daňového bonusu, má nárok na daňový bonus osoba v tomto pořadí, pokud se 

nedohodnou jinak: 

 matka, 

 otec, 

 jiná oprávněná osoba. 
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Daňový bonus lze uplatnit i v poměrné výši, tzn., že půl roku může uplatňovat daňový 

bonus na dvě děti matka a další půl rok otec. 

 

4.2.2 Odpočet na vyživovanou manželku (manžela) 

Od základu daně lze uplatnit odpočet na manželu (manžela) v případě, že její (jeho) 

základ daně se rovná nebo je nižší než 176,8-násobek životního minima. Má-li manželka 

(manžel) vlastní příjem, který nepřesahuje sumu 19,2-násobku platného životního minima, 

pak nezdanitelná část základu daně ročně na manželku (manžela) je rozdíl mezi sumou  

19,2-násobku platného životního minima a vlastním příjmem manželky (manžela). Pokud 

manželka (manžel) nemá vlastní příjem, pak nezdanitelná část základu daně se rovná  

19,2-násobku platného životního minima. Přesáhne-li příjem sumu 19,2-násobku platného 

životního minima, je nezdanitelná část základu daně rovná nule. Pokud daňový poplatník 

dosáhne v příslušném zdaňovacím období základ daně, který je vyšší než 176,8-násobek 

platného životního minima a jeho manželka (manžel) žijící s daňovým poplatníkem má 

vlastní příjem, pak nezdanitelná část základu daně ročně na manželku (manžela) je rozdíl 

mezi 63,4-násobku životního minima a jedné čtvrtiny základu daně daňového poplatníka. Má-

li vlastní příjem, je nezdanitelná část základu daně podle § 11 zákona o dani z príjmov 

snížena o vlastní příjem manželky (manžela). 

 

4.3 Dílčí závěr 

Text kapitoly se zabýval přímou a nepřímou finanční podporou rodiny s dětmi na 

Slovensku. Stejně jako v České republice, tak i Slovenská republika se snaží pomáhat 

rodinám formou dávek státní sociální podpory, která se zahrnuje do přímé finanční podpory. 

Stát se snaží pomáhat rodinám i ve formě nepřímé finanční podpory, kde je zahrnován daňový 

bonus a odpočty na manželku (manžela). 
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5  Komparace finanční podpory rodin mezi vybranými státy 

Text kapitoly je zaměřen na porovnání finanční podpory rodin s dětmi v České 

republice a ve Slovenské republice. Hlavním cílem je zjistit, ve které zemi je lépe postaven 

systém finanční podpory rodin s dětmi na vybraných příkladech. 

 

Nepřímá podpora 

U nepřímé podpory bylo zjištěno, že obě země podporují rodiny formou daňových 

opatření. Jedná se zejména o daňové zvýhodnění na dítě a na manželku. V případě, že daňová 

povinnost je nižší než sleva, má poplatník nárok na vrácení tohoto rozdílu, který je označován 

jako daňový bonus. Na Slovensku existuje pouze daňový bonus, který je aktualizován vždy 

k 1. červenci a vypočítá se pomocí koeficientu, který je stejné jako koeficient životního 

minima, tudíž výše bonusu v druhé polovině roku je odlišná než v první polovině roku. Česká 

republika stanoví výši ročního zvýhodnění vždy k prvnímu lednu. Česká republika má 

stanovenou maximální výši pro uplatnění bonusu a to ve výši 60 300 Kč. Jenže poměrné 

velká část rodin ani nedosáhne tohoto omezení, jedná se spíše o rodiny, která má 5 a více dětí. 

Slovenska republika nemá žádné omezení, které by se týkalo daňového bonusu.  

Odpočet na manžela(ku) je ukotven v zákoně pro danou zemi. V České republice se 

nejprve musí vypočítat superhrubá mzda. Z této superhrubé mzdy
13

 se vypočítá daň a od této 

daně se odečte sleva na manžela(ku). Naproti tomu ve Slovensku se vypočítá pouze základ 

daně (hrubá mzda) a od tohoto základu daně se odečte odpočet na manžela(ku) a pak teprve 

po odečtení tohoto odpočtu se vypočítá daňová povinnost. 

 

Přímá podpora 

Tato podpora patří mezi nejvýznamnější formu podpory rodin s dětmi. Zaměřuje se 

zejména na rodiny s nízkými příjmy. Stát poskytuje rodinám podporu ve formě státní sociální 

podpory. Rozdíl u těchto zemí spočívá především v testování příjmů domácností. Česká 

republika poskytuje dávky podle výši příjmů, naopak Slovenská republika poskytuje dávky 

bez ohledu na testování příjmů domácností.  

Jak na Slovensku, tak i v České republice je rodičovský příspěvek považován  

za nejvýznamnější dávku. V ČR může být čerpána až do 4 let věku dítěte a délku si může 

                                                 
13

 Hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele. 
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zvolit sama matka, ale je dána jednotná výše a to 220 000 Kč. Na Slovensku je tento 

příspěvek ve výši 180 000 Kč a může být čerpán do 3 let věku dítěte. V případě, že se narodí 

více dítě, zvýší se dávka o 25%. 

Přídavek na dítě je dávka, která v České republice patří do dávky testované, kdežto na 

Slovensku tato dávka testována na výši příjmů domácností není, což znamená, že na 

Slovensku na tuto dávku má nárok podstatně více rodin. 

Porodně také patří v ČR do dávek testovaných, takže na tuto dávku má spíše nárok jen 

rodiny s nízkými příjmy. Výše činí 13 000 Kč v ČR a na Slovensku 4 000 Kč při narození 

prvního dítěte. Sice na Slovensku je výše příspěvku podstatně nižší, ale je doplněn o další 

speciální dávky jako např. příplatek k porodnému, který je ve výši asi 17 500 Kč nebo se 

může jednat o příspěvek rodičům čekající tří nebo více dětí. 

Dávky pěstounské péče patří také mezi společné dávky. Vyplácení této dávky je  

u obou zemí rozdílný.  V ČR se výše dávky vyplácí podle věku dítěte a ve SR se vyplácí 

jednou za měsíc ve stejné výši. 

Česká republika poskytuje i příspěvek na bydlení. Na Slovensku je tento příspěvek 

součástí příspěvku dávek v hmotné nouzi. Další rozdílností je pohřebné, které je poskytované 

v ČR osobě vypravující pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte a na 

Slovensku se poskytuje osobě, která pohřeb zajišťuje a tato dávka není součástí dávky státní 

sociální podpory. 

 

5.1 Analýza vybraných typů rodin 

Tato kapitola se zabývá analýzou rodin v České republice a ve Slovenské republice. 

Pro tuto analýzu byly vybrány dva typy domácností (manželský pár, matka samoživitelka) 

poukazující na možnosti, které nabízí systém finanční podpory.   

Jména, která se objevují v této kapitole, nemají žádnou spojitost s realitou. Text 

kapitoly se soustřeďuje pouze na jednu variantu, kdy žena pečuje o své děti doma a neeviduje 

žádné příjmy kromě sociálních dávek.  Žena má dvě děti a to syna a dceru. Věk syna je 7 let  

a dcera má 2,5 roku. 

 

Manželský pár: 

 Jan Kolkop, věk 35 let, hrubý měsíční příjem 23 000 (830 EUR), uplatňuje 

slevy na děti, 

 Věra Kolkopová, věk 32 let, nemá žádné příjmy, uplatňuje sociální dávky, 
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 dcera Silvie Kolkopová, věk 2,5 roku, 

 syn Jakub Kolkop, věk 7 let, 

 za předchozí kalendářní rok byl evidován rozhodný příjem ve výši 276 000 Kč 

(9 955 EUR). 

 

 

Matka samoživitelka 

 Libuše Uherková, věk 32 let, hrubý měsíční příjem na základě polovičního 

úvazku činí 9 200 Kč (332 EUR), pobírá sociální dávky, 

 dcera Lucie Uherková, věk 2,5 roku, 

 syn Tomáš Uherek, věk 7 let, 

 paní Libuše Uherková má trvalý pobyt ve městě, kde je evidováno více jak  

100 tisíc obyvatel a výše nájemného činí 5 000 Kč (181 EUR). 

 

5.1.1 Manželský pár 

Životní minimum 

V roce 2014 se pohybuje částka životního minima v ČR pro první osobu v domácnosti 

ve výši 3 140 Kč a pro druhou osobu v domácnosti ve výši 2 830 Kč. Jelikož manželský pár 

má dvě děti, je částka životního minima pro dítě do 6 let 1740 Kč a pro druhé dítě ve věku od 

6 do 15 let 2 140 Kč. Životní minimum je tedy ve výši 9 850 Kč. Manžel si měsíčně vydělá 

23 000 Kč a rozhodný příjem se pohybuje ve výši 2,33 násobku částky životního minima. 

Výše životního minima na Slovensku činí pro společně posuzovanou plnoletou 

fyzickou osobu 138,19 EUR (2 x 3 832 Kč) a pro dítě 90,42 EUR (2 x 2507 Kč). Celková 

výše částky životního minima je 457,22 EUR (12 678 Kč). Rozhodný příjem je ve výši 830 

EUR (23 000 Kč) a převyšuje částku životního minima o 1,82. 

 

Nárok na sociální dávky 

O tom jaká bude výše nároku na sociální dávku, rozhoduje výše životního minima, 

která musí být nižší než 2,4 násobek částky životního minima. Rozhodný měsíční příjem je ve 

výši 23 000Kč a představuje 2,33 násobek částky životního minima. Z toho vyplývá, že 

manželský pár má nárok na sociální dávky pro Českou republiku. 
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 Přídavek na dítě: 

 výše přídavku v ČR na dítě pro syna činí 610 Kč/měsíc a pro 

dceru 500 Kč/měsíc, 

 na Slovensku se nerozlišuje výše částky životního minima. 

Příspěvek na dítě se poskytuje všem rodinám a to ve výši 23,52 EUR (2 

x 652 Kč). 

 

 Rodičovský příspěvek: 

 v ČR je rodičovský příspěvek dávkou netestovanou. To znamená, že 

výše příspěvku se neodvíjí od částky životního minima a je 

poskytována do 4 let věku dítěte. Matka si zvolila čerpání rodičovského 

příspěvku do 3 let věku dítěte, takže čerpá rodičovský příspěvek ve výši 

6 112 Kč/měsíc, 

 ve Slovenské republice se výše rodičovského příspěvku pohybuje 

v částce 203,2 EUR (5 634 Kč) a je poskytována do 3 let věku dítěte. 

 

Tabulka č. 5.1 Roční zúčtování daně v ČR 

poplatník Jan Kolkop (Kč) 

Hrubý roční příjem  276 000 

SHM (1,34%) 369 840 

Zaokrouhlený základ daně 369 800 

Daň před slevami (15%) 55 470 

Sleva na poplatníka 23 840 

Sleva na manželku 23 840 

Sleva na děti (2) 26 808 

Daň po slevách -19 018 

Daňový bonus 19 018 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 5.1 představuje roční zúčtování daně v České republice. Hrubý roční příjem 

poplatníka činí 276 000 Kč. Dále se musí vypočítat superhrubá mzda (369 840 Kč), aby byla 

zjištěna 15% daň. Superhrubá mzda je tvořena 25 % sociálního pojištění a 9 % zdravotního 

pojištění, které odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance. Tato superhrubá mzda se 
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zaokrouhlí na celé stovky nahoru. Pak se vypočte 15% sazba daně (55 470 Kč). Z takto 

vypočtené daně se odečte sleva na poplatníka, sleva na manželku a sleva na dítě. Vyjde 

daňová povinnost, v tomto případě daňový bonus, který činí 19 018 Kč. 

 

Tabulka č. 5.2 Souhrnný přehled pro ČR v Kč 

 Jan Kolkop Věra Kolkopová 

Čistý příjem ze zaměstnání 241 668 - 

Daňový bonus 19 018 - 

Sociální dávky celkem - 86 664 

 přídavky na dítě - 13 320 

 příspěvek na bydlení - - 

 rodičovský příspěvek - 73 344 

Příjmy celkem 260 686 86 644 

Celkový příjem domácnosti 347 350 

 měsíční příjem 28 946 

Životní minimum rodiny 9 850 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

V tabulce č. 5.2 lze vidět, že i když manželka nemá žádné příjmy, má nárok na 

sociální dávky a to z důvodu, že rozhodný příjem se pohybuje ve výši 2,33 násobku životního 

minima. 

 Čistá mzda Jana Kolkopa činí v ČR 20 139 Kč/měsíc.  
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Tabulka č. 5.3 Roční zúčtování daně v SK 

poplatník Jan Kolkop (EUR) 

Hrubý roční příjem  9 960 

Sociální pojištění 9,4% 936,24 

Zdravotní pojištění 4% 398,40 

Základ daně 8 625,36 

Sleva na poplatníka 3 803,33 

Sleva na manželku 3 803,33 

Upravený základ daně 1 018,70 

19% daň 193,55 

Sleva na děti (2) 513,84 

Daň po slevách -320,29 

Daňový bonus 320,29 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Tabulka č. 5.3 představuje roční zúčtování daně na Slovensku, kdy roční úhrn příjmů 

je 9 960 EUR (12 x 830), z toho se vypočítá pojistné, které musí poplatník odvést. Sociální 

pojištění činí 9,4 % (936,24 EUR), sociální pojištění činí 4% (398,40 EUR). Základ daně se 

vypočítá jako roční úhrn příjmů snížený o odvedené pojistné (9 960-936,24-398,40). Od 

základu daně, který činí 8 625,36 EUR, se odečte sleva na poplatníka a sleva na manželku 

(uvažuje se, že byl ženatý celý rok a manželka celý rok nepracovala). Součet slev činí 

7 606,66 EUR. Upravený základ daně se vypočítá jako rozdíl základu daně a součtu slev, 

takže upravený základ daně vyjde 1 018,70 EUR. Z upraveného základu daně se vypočítá 

19% sazba daně (193,55 EUR). Uvažuje se, že rodina má dvě děti a splňují všechny 

podmínky stanové zákonem, takže vzniká nárok na daňový bonus na 2 děti, který činí 513,84 

EUR. Rozdíl, který vznikne mezi daňovým bonusem a daňovou povinností (320,29 EUR), 

vyplatí poplatníkovi správce daně. 

 



  

53 

 

 

Tabulka č. 5.4 Souhrnný přehled pro SK v EUR 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 5.4 lze vidět, že manželé mají nárok na sociální dávky a to z důvodu, že 

v rodině je jen jeden příjem, který splňuje výši částky životního minima. 

Čistá mzda Jana Kolkopa činí na Slovensku 685,26 EUR/měsíc (18 999 Kč). 

 

5.1.2 Matka samoživitelka 

Životní minimum 

Pro české úřady je velmi důležité vědět, že žena, která žádá o sociální dávky, žije 

opravdu sama. Její životní minimum činí 3 410 Kč pro jednotlivce za rok 2014 a pro 

nezaopatřené dítě do 6 let 1 740 Kč a od 6 do 15 let věku dítěte částku ve výši 2 140 Kč. 

Celková výše životního minima pro matku samoživitelku činí pro Českou republiku 7 290 Kč.  

Na Slovensku se výše životního minima pohybuje v částce 198,09 EUR pro 

jednotlivce a na dítě 90,42 EUR (2 x 90,42 EUR). Celková výše částky životního minima je 

378,93 EUR. Její výše činí 331,83 EUR (9 200 Kč), takže matka samoživitelka nedosahuje 

částky životního minima, má tedy nárok na dávky v hmotné nouzi. 

 

Nárok na sociální dávky 

 Přídavek na dítě: 

 Jan Kolkop Věra Kolkopová 

Čistý příjem ze zaměstnání 8 223,12 - 

Daňový bonus 320,29 - 

Sociální dávky celkem - 3 002,88 

 přídavky na dítě - 564,48 

 příspěvek na bydlení - - 

 rodičovský příspěvek - 2  438,40 

Příjmy celkem  3 002,88 

Celkový příjem domácnosti 11 546,29 (320 121 Kč) 

 měsíční příjem 962,19 (26 677 Kč) 

Životní minimum rodiny 457,22 
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  výše přídavku v ČR na dítě pro syna činí 610 Kč/měsíc a pro 

dceru 500 Kč/měsíc, 

  matka samoživitelka má nárok na dávky v hmotné nouzi, neboť 

nedosahuje částky životního minima. Její výše tedy činí 117,2 EUR 

(3 249 Kč). 

 

 Příspěvek na bydlení: 

 paní Libuše Uherková žije v bytě s nájemní smlouvou a její 

náklady činí 5 000 Kč. Výpočet je proveden ve vazbě na skutečné 

náklady na bydlení. Paní Libuši vzniká tento nárok, protože její náklady 

jsou vyšší než 0,3 násobek rozhodného příjmu a zároveň součin je 

menší než normativní náklady, které činí 6 052Kč. Výše nároku na 

bydlení činí 3 292 Kč pro ČR, 

 příspěvek na bydlení je ve Slovenské republice součástí dávky 

v hmotné nouzi a to se poskytuje jen v případě, že příjem člena 

domácnosti je menší než životní minimum. Výše příspěvku na bydlení 

je ve výši 89,2 EUR (2 273 Kč). 

 

 Rodičovský příspěvek: 

 výše rodičovského příspěvku pro ČR činí 6 112 Kč/měsíc, jelikož si 

matka zvolila tříleté čerpání rodičovské dovolené, 

 ve Slovenské republice se výše rodičovského příspěvku pohybuje 

v částce 203,2 EUR (5 634 Kč) a je poskytována do 3 let věku dítěte, 
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Tabulka č. 5.5 Souhrnný přehled 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 5.5 poukazuje na výši příjmu matek samoživitelek v případě, že jejich výše 

za poloviční úvazek činí 9 200 Kč. Pro matku samoživitelku v ČR platí, že ji vzniká nárok na 

sociální dávky, protože její výše nepřekračuje částku životního minima. Pro matku 

samoživitelku na Slovensku vzniká nárok na sociální dávky, ale jelikož její výše neodpovídá 

minimální hranici částky životního minima, pak má nárok na dávky v hmotné nouzi, jejíž 

součástí je i příspěvek na bydlení. 

 

 

Libuše Uherková v Kč 

(ČR) 

Libuše Uherková v EUR 

(SK) 

Čistý příjem ze zaměstnání 110 400 3 981,97 

Sociální dávky celkem 126 168 4 915,20 

 přídavky na dítě 13 320 1 406,40 

 příspěvek na bydlení 39 504 1 070,40 

 rodičovský příspěvek 73 344 2 438,4 

Příjmy celkem 236 568 8 897,17 

Celkový příjem domácnosti 236 568 8 897,17 (246 674 Kč) 

 měsíční příjem 19 714 741,43 (20 556 Kč) 

Životní minimum rodiny 7 290 378,93 
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5.2 Porovnání dvou domácností 

V tabulce níže je shrnutá situace, ve které je uveden manželský pár, kde manželka 

nemá žádné příjmy a manžel vydělává 23 000 Kč (830 EUR) měsíčně v hrubé výši a matka 

samoživitelka, která má poloviční úvazek a vydělává si měsíčně 9 200 Kč (332 EUR).  

 

Tabulka č. 5.6 Souhrnný přehled dvou domácností 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 5.6 vyplývá, že nejlépe na tom je manželský pár, kdy manželka nemá 

žádné příjmy. Z analýzy vyplývá, že nejvyšší příjmy má manželský pár jak na Slovensku, tak 

v České republice i když Česká republika je na tom lépe. V České republice je rodičovský 

příspěvek ve výši 220 000 Kč, kdežto na Slovensku je to asi 180 000 Kč. V případě, že se na 

Slovensku narodí více dětí najednou, je lepší čerpání rodičovského příspěvku na Slovensku, 

protože se zvyšuje příspěvek o 25% na každé další dítě. Další důležitou dávku v obou zemích 

je přídavek na dítě, který je rozlišována jako dávka testovaná pro Českou republiku a na 

Slovensku jako dávka, která není rozlišována podle výše příjmů. Větší nárok na tuto dávku 

 

Manželský 

pár 

 (ČR) 

Manželský 

pár  

(SK) 

Matka 

samoživitelka 

 (ČR) 

Matka 

samoživitelka 

 (SK) 

Čistý příjem ze zaměstnání 260 686 Kč 236 866 Kč 110 400 Kč  110 400 Kč 

Sociální dávky celkem 86 664 Kč  83 255 Kč 126 168 Kč 136 274 Kč 

 přídavky na dítě 13 320 Kč  15 650 Kč 13 320 Kč 38 992 Kč 

 příspěvek na bydlení - - 39 504 Kč 29 677 Kč 

 rodičovský příspěvek 73 344 Kč 67 605 Kč 73 344 Kč 67 605 Kč 

Příjmy celkem 347 350 Kč  320 121 Kč 236 568 Kč 246 674 Kč 

Celkový příjem domácnosti 347 350 Kč  320 121 Kč 236 568 Kč 246 674 Kč 

 měsíční příjem 28 946 Kč  26 676 Kč 19 714 Kč 20 556 Kč 

Životní minimum 9 850 Kč 12 676 Kč 7 290 Kč 10 506 Kč 

Násobek životního minima 

rodiny 
2,33 1,82 1,26 1,95 
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má tedy Slovenská republika, neboť je poskytována všem bez ohledu na výši příjmů. Z této 

analýzy dále vyplývá, že matka samoživitelka na Slovensku nedosahuje částky životního 

minima, proto má nárok na dávky v hmotné nouzi a proto vychází její výše příjmu lépe než u 

matky samoživitelky v ČR. Nárok na příspěvek na bydlení mají obě matky samoživitelky, 

protože tato dávka je součástí dávky v hmotné nouzi na Slovensku a v České republice se 

poskytuje těm, jejichž výše příjmu nepřekročí částku životního minima o 2,4. 

 

5.3 Dílčí závěr 

Text kapitoly byl zaměřen na komparaci přímé a nepřímé finanční podpory ve 

vybraných zemích, kde bylo zjištěno, že mezi manželskými páry má nejvyšší příjem pár 

v České republice. Dále bylo zjištěno, že pokud matka samoživitelka si měsíčně vydělá   

9 200 Kč, vzniká matce nárok na sociální dávky a vyšší příjem připadne matce na Slovensku. 
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6 Závěr 

Systém finanční podpory rodin s dětmi je jak v České republice, tak i ve Slovenské 

republice nedílnou součástí rodinné politiky. Tvoří základní jednotku společnosti. Rodinná 

politika v sobě zahrnuje nejen mateřství a rodičovství, ale i výchovu a výživu dítěte, ochranu 

dětí a žen v případě ztráty živitele. Stát vypomáhá rodinám formou daní, dávek, služeb a 

pojištění. V dnešní době mladí lidé upřednostňují kariéru před osobním životem. Proto se stát 

snaží zavádět různé formy podpory. Za tu nejdůležitější je považována finanční podpora státu. 

V obou zemích je systém finanční podpory rodin nastaven přibližně stejně. Je rozlišen na 

formu přímou a nepřímou.  

V České republice je přímá podpora rozdělena do třech základních pilířů. První z nich 

v sobě zahrnuje dávky sociální péče, které směřují přímo k občanům, ale jsou závislé na výši 

příjmů domácnosti. Tyto dávky jsou dále rozděleny na dávky při nedostatečném příjmu (např. 

příspěvek na výživu dítěte), dávky účelově specifické (např. příspěvek rodičům 

nezaopatřených dětí) a dávky z titulu hmotné nouze (příspěvek na živobytí). V druhém pilíři 

se nachází dávky státní sociální podpory, které se odvíjí od životního minima. V tomto pilíři 

se rozlišují dávky na dávky testované a netestované. To znamená, že pokud jsou testované, 

jsou závislé na výši příjmů domácnosti (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné)  

a pokud se jedná o dávky netestované, přísluší tato dávka všem bez ohledu na výši příjmů 

(rodičovský příspěvek, pohřebné). Dávky nemocenského pojištění jsou součástí třetího pilíře, 

který rozlišuje tyto dávky na čtyři druhy (nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, 

ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). 

Součástí přímé finanční podpory na Slovensku se řadí podpora rodin s dětmi, 

příspěvek na pohřeb, sociálně právní ochrana dětí a sociální kuratela, hmotná nouze, životní 

minimum, těžké zdravotní postižení a sociální služby. 

U obou zemí bylo zjištěno, že v oblasti přímé finanční podpory, stát přispívá rodinám 

formou dávek státní sociální podpory, která se zařazuje do hlavní složky podpory rodin 

s dětmi. Při komparaci bylo objeveno, že největší rozdíl při poskytování dávek státní sociální 

podpory, je test na příjem domácností. Slovenská republika poskytuje tyto dávky bez ohledu 

na výši příjmů domácností, kdežto Česká republika testuje jejich výši. V případě nepřekročení 

hranice, náleží rodinám příslušná dávka. Z toho tedy vyplývá, že Česká republika se na rozdíl 

od Slovenské republiky zaměřuje spíše na nízkopříjmové domácnosti. 
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Nepřímá finanční podpora je v obou zemích poskytována ve formě daňového opatření. 

To znamená, že daňový poplatník si může od základu daně odečíst různé formy slev. Může se 

jednat například o daňové zvýhodnění na dítě a na manželku. Pokud poplatník má nízké 

příjmy, může mít nárok na daňový bonus. Na Slovensku existuje pouze pojem daňový bonus, 

který je aktualizován v k 1. červenci běžného roku. Z toho vyplývá, že daňový bonus se může 

lišit v první polovině roku a v druhé polovině roku. 

Tato diplomová práce byla zaměřena především na komparaci rodinné politiky 

v České republice a ve Slovenské republice. V diplomové práci bylo zjištěno při komparaci 

dvou typů rodin, že nejvíce příjmů plyne manželskému páru, ve kterém manželka nemá žádné 

příjmy, ale i matka samoživitelka je schopná uživit jak sebe, tak i své děti, i když má 

poloviční úvazek, protože ji vzniká nárok na sociální dávky. Dále bylo zjištěno, že rodič 

v České republice, si může zvolit délku rodičovského příspěvku sám, ale tato délka je 

omezena do tří let věku dítěte. Slovenská republika má tento systém nastaven lépe a to 

z důvodu, že stát rodinám přispívá vyšší částkou při narození více děti najednou a přispívá  

i rodinám poloviční částkou v případě, že se starají o dítě, které je školou povinné. Slovenská 

republika má také lépe nastavený systém vyplácení přídavku na dítě, protože poskytuje tento 

příspěvek všem rodinám bez ohledu na výši příjmů, kdežto Česká republika poskytuje 

přídavek na dítě pouze těm, kteří mají příjmy pod stanovenou hranici. U porodného v ČR se 

také musí rozlišovat výše příjmů domácnosti, ale na Slovensku tato dávka slouží jako pokrytí 

mimořádných nákladů související s narozením dítěte. Od 1. 1. 2015 došlo ke změně ve výši 

vyplácení porodného pro druhé dítě v ČR. Stát poskytne rodinám finanční částku i pro druhé 

narozené dítě, což tomu doposud nebylo. 

Diplomová práce může být také využita k výpočtu výše sociálních dávek pro rodiny  

s dětmi, ve které má příjem pouze jeden z manželů a pro matky samoživitelky.
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Právní normy 

1) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů 

2) Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů 

3) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

4) Zákon č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb, v znení neskorších predpisov 

5) Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v zneni neskorších predpisov 

6) Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zák. č 461/2003 Z.z. o 

sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov 

7) Zákon č. 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane deti a sociálnej kuratele a o zmene a 

doplnení niketorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

8) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

9) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

10) Zákon č. 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťatého zdravotného 

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

11) Zákon č. 561/2008 Z.z o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

12) Zákon č. 571/2009 Z.z, o rodičovskom prispevku a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov 

13) Zákon č. 383/2013 Z.z. o příspěvku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac súčasne 

narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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