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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Slovo sociální je latinského původu. Podle výkladového slovníku se nejčastěji 

používá ve trojím významu – vztahující se ke společnosti, týkající se zlepšování 

společenských poměrů, týkající se hmotného zabezpečení jednotlivce ve společnosti. 

V posledních letech, především z důvodu politických změn, dochází k častým 

novelizacím a úpravám zákonů v oblasti sociální politiky a sociálního systému. Ve své 

práci jsem se zaměřila na porovnání změn v letech 2006, 2007 a 2008. Cílem bakalářské 

práce je  porovnání a vyhodnocení změn v systému sociálních dávek od 1.1.2007, 

především porovnání nákladů na výplatu dávek SSP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANOTATION OF THESIS 

 

 

The word "social" is of Latin origin. According to explanatory dictionaries  

it refers to three main aspects: a society itself, improving social relations  

and to securing creature comforts in a society. Recently many changes has  

occured in the field of social policy and social system (ammending the law  

and law modifications) due to political changes. In my thesis I aimed at  

comparing of these changes in years 2006, 2007 and 2008. The goal of the  

thesis is to compare and evaluate changes in the system of social security  

benefits since January 1st 2007. I especially aimed at comparison of social  

security benefits costs. 
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1. Úvod 

 

Sociální politika je vždy součástí určitého společenského celku. Společností, se 

rozumí určitý systém, uspořádaný na základě více prvků – sféry společenského rozvoje. 

Nejčastěji se hovoří o sféře ekonomické, sociální, ekologické, vědeckotechnické, 

politické a existenční. Pro bezporuchový vývoj každé společnosti je nezbytný 

odpovídající rozvoj všech sfér. Z hlediska společenského vývoje jsou tedy jednotlivé 

sféry k sobě komplementární. Sociální politika, její cíle, funkce se utváří v souladu 

s těmito sférami a v souvislosti s celou řadou ekonomických, politických i mravních 

norem. 

Sociální politika se po listopadu 1989 stala jednou z nezbytných aktivit naší 

společnosti. Očekávalo se, že umožní a usnadní průběh ekonomické transformace a 

současně poskytne předpoklady, podmínky, impulsy a motivaci pro rozvoj každého 

člověka, pro rozvoj ekonomiky a celé společnosti. 

Sociální politika je také často vymezována jako soubor, který cílevědomě 

směřuje ke zlepšení základních životních podmínek obyvatelstva jako celku, resp. 

určitých skupin obyvatelstva, k zabezpečování a udržování „sociální suverenity“ a 

„sociálního bezpečí“ v rámci daných hospodářských a politických možností země. 

Stav sociálního systému odpovídá vždy dané etapě, konkrétním vývojovým 

záměrům společnosti, její hodnotové úrovni a jejímu sociálnímu úsilí či aspiracím. 

Typy (modely) sociální politiky, jejich vymezení, tři ideální typy sociální 

politiky definované R. M. Titmusem lze stručně charakterizovat takto: 

První typ – označovaný jako nedistributivní, někdy také jako univerzalistický 

s dominantní rolí státu, ve své podstatě zahrnuje celou populaci bez ohledu na to, zda je 

sociálně potřebná – plošné vyplácení dávek. 

Druhý typ – nejčastěji označován jako výkonový či korporativní vychází z toho, že 

sociální potřeby mají být primárně uspokojovány na základě pracovního výkonu a 

zásluh, míra redistribuce je zde nižší a stát garantuje pouze základní společensky uznaná 

minima. 

Třetí typ se zpravidla označuje jako reziduální, spoléhá téměř výhradně na trh a jeho 

instituce a na rodinu. Teprve pokud tyto subjekty selžou, nastupuje státní sociální 

politika. Poskytované dávky jsou minimální a jsou testované na příjmy. 
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Cíle státní sociální politiky, pro účely státní sociální politiky lze cíle 

charakterizovat jako žádoucí a chtěné stavy sociálního systému v budoucnosti. Jde vždy 

o určitý soubor cílů, kterým je naplňován cíl obecný, tj. rozvoj člověka, způsob jeho 

života, jeho dispozic a tvůrčích sil. Tento cíl musí být naplňován jak obecnými principy 

státní sociální politiky, tak i konkrétními opatřeními jednotlivých dílčích sociálních 

politik. 

Základní principy  

- princip sociální spravedlnosti 

- princip sociální solidarity 

- princip subsidiarity 

- princip participace  

Funkce a nástroje sociální politiky 

Funkce sociální politiky jsou spojovány se schopností sociální politiky vyvolávat 

určité efekty, účinky ve vztahu k objektům, se schopností sledovat a realizovat určitou 

cílevědomou činnost a úkoly. 

Nejčastěji uváděné funkce: 

- ochranná 

- rozdělovací a přerozdělovací 

- homogenizační 

- stimulační 

- preventivní 

Kromě těchto funkcí lze, např. z jiného hlediska, hovořit o funkci zabezpečovací, 

vyhledávací, sociálně diagnostické, kontrolní aj., které plynou z Listiny práv a svobod 

občana. 

Základním nástrojem v každé demokratické společnosti je právní řád, v jeho 

rámci pak sociálně právní legislativa. Z jiného pohledu může jít např. o systém daní a 

transferových plateb, nebo o instituce a instituty sociální politiky. 

Sociální politika tudíž musí vždy pracovat se dvěma základními typy nástrojů: s určitým 

dlouhodobějším programem a plánem a s nástroji zaměřenými aktuálně a krátkodobě, 

k nimž se řadí zejména kolektivní vyjednávání. [1] 

Cílem  práce je  porovnání a vyhodnocení změn v systému sociálních dávek od 

1. 1. 2007, včetně porovnání nákladů na výplatu dávek SSP.  
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2.  Teoretická východiska  

 

Oblast sociálního systému upravuje ministerstvo práce a sociálních věcí, které 

vzniklo v roce 1990. Do jeho kompetence spadá sociální politika (problematika 

zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální 

pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora 

zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa, bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci, rovnost žen a mužů, migrace a integrace cizinců, oblast 

čerpání finanční pomoci z ESF, atd. 

Hlavním prameny jsou jednotlivé zákony v různých oblastech sociální politiky. 

Zejména zákon o životním a existenčním minimu, zákon o hmotné nouzi, zákon o státní 

sociální podpoře, zákon o sociálních službách atd. [15] 

 

2.1. Životní a existenční minimum 

 

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu s účinností od 

1.1.2007 nově definuje životní minimum jako minimální hranici peněžních prostředků 

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. 

Do roku 2006 byla platná úprava podle zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu ve 

znění pozdějších předpisů. [5] 

2.1.1. Definice životního a existenčního minima: 

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k 

zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Dále je společensky uznanou 

minimální hranicí příjmu pod níž nastává stav hmotné nouze. 

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje 

za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni 

umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u 

poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let. [5] 

2.1.2. Právní úprava a hlavní využití 

Životní a existenční minimum je stanoveno v zákoně  č. 110/2006 Sb., o 

životním a existenčním minimu. Jeho hlavní využití je v zákoně č. 111/2006 Sb., o 
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pomoci v hmotné nouzi. Plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako 

sociálně-ochranná veličina. Vedle životního minima je z důvodu větší motivace zaveden 

pro dospělé osoby v hmotné nouzi institut existenčního minima. ŽM je dále využíváno 

hlavně v systému hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, pro stanovení 

maximální výdělku v souběhu se starobním důchodem, při stanovení alimentačních 

povinností,  v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod., ze stanoveného ŽM se 

odvozují: minimální mzdy, pro zvýšení důchodu při bezmocnosti, dávky SSP. [9] 

Do systému státní sociální ochrany bylo zavedeno zákonem č. 463/1991 Sb., o 

životním minimu, koncem roku 1991. Vymezovalo výši nezbytných finančních 

prostředků pro občana nebo domácnost k dočasnému zajištění základních životních 

potřeb jejích členů na velmi skromné úrovni. 

 Na stanovení částek životního minima pracovala skupina odborníků z celé řady 

státních úřadů, výzkumných ústavů a vysokých škol v letech 1990-1991. Vycházelo se z 

lékařsky doporučených výživových dávek a aktuálních cen potravin. Náklady na ostatní 

základní osobní potřeby a domácnost byly stanoveny podle spotřeby různých skupin 

domácností (zaměstnanci, zemědělci, důchodci,…) vykázané ve statistice rodinných 

účtů, a to na skromné úrovni. Mezi nejčastěji používanou metodou při stanovování ŽM 

je relativní metoda, která je zejména ve vyspělých zemích převažující. [1] 

S platností od roku 2003 se částky životního minima zvyšují nařízením vlády 

vždy v pravidelném termínu od 1. ledna, a to podle skutečného růstu nákladů na výživu 

a na ostatní základní potřeby. 

2.1.3. Funkce životního minima 

Oficiální ŽM plní dvě základní funkce: 

a) funkce primární, která v subsystému sociální péče zajišťuje dočasnou ochranu před 

hmotnou nouzí 

b) funkce sekundární, která v subsystému státní sociální podpory je kritériem pro 

adresné poskytování dávek, tzn. - pro dávky státní sociální podpory, které jsou závislé 

na poměru příjmu (společně posuzovaných osob v domácnosti) a výši ŽM, od toho je 

odvozen vznik nároku na dávku i její výše. 

Definice pojmů: 

Chudoba je stav, kdy nedostatek hmotných prostředků omezuje možnosti spotřeby, kdy 

nedostatek peněz neumožňuje zabezpečovat důležité základní životní potřeby na určité 

úrovni. 
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Absolutní chudoba, je problémem zejména rozvojových zemí. Je to stav, kdy 

nedostatek prostředků neumožňuje uspokojovat základní životní potřeby (jídlo, oděv) 

do té míry, než jen ohrožen život člověka. 

Relativní chudoba je stav, v němž jedinec, rodina nebo sociální skupina uspokojuje své 

životní potřeby na výrazně nižší úrovni, než je průměrná úroveň dané společnosti ve 

státě.  

Při stanovování ŽM se váží koncepty relativní a absolutní chudoby z toho 

důvodu, že je mezi nimi snaha o vznik určitého kompromisu. Koncept relativní a 

absolutní chudoby se ke stanovování ŽM váže z toho důvodu, že výše ŽM od nich může 

být částečně odvozena. Relativní a absolutní chudoba by měla ukazovat minimálně 

střední úroveň pro stanovení částky ŽM. [1] 

2.1.4. Valorizace životního a existenčního minima 

Životní a existenční minimum je zvyšováno nařízením vlády. Při zvyšování 

částek životního a existenčního minima se zachovává jejich reálná úroveň. Vláda může 

zvyšovat částky životního a existenčního minima vždy od 1. ledna podle skutečného 

vývoje spotřebitelských cen, pokud náklady na výživu a na ostatní základní osobní 

potřeby přesáhnou ve stanoveném rozhodném období 5 %. Částky životního a 

existenčního minima může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo termín 

pravidelné valorizace. [5] 
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3. Rozbor systému sociálních dávek  

 

Systém sociálních dávek spadá do kompetence ministerstva práce a sociálních 

věcí, je tvořen především dávkami státní sociální podpory, dávkami hmotné nouze, a 

poskytováním sociálních služeb, ale také dávkami sociálního zabezpečení jako je 

důchodové a nemocenské pojištění. 

Pojem státní sociální podpory označuje dávky poskytované osobám (rodinným 

příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát prostřednictvím 

jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci.  

Dávkami státní sociální podpory se stát podílí na krytí nákladů na výživu a 

ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin. Dále je poskytuje i při některých dalších 

sociálních situacích, například porodné, pohřebné. Náklady na státní sociální podporu 

hradí stát. 

 Systém pomoci v hmotné nouzi je upraven zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, nahradil zákon č. 482/1991 Sb., o 

sociální potřebnosti ve znění pozdějších předpisů. Je moderní formou pomoci osobám 

s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky 

k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje 

proti sociálnímu vyloučení.  

Základní cíl zákona o sociálních službách je zajistit lidem v nepříznivé sociální 

situaci pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich 

poskytování. Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována především pomoc při péči 

o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007. 

Základní důchodové pojištění a zvýšení důchodu pro bezmocnost tvoří spolu 

s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení ve smyslu zákona 

č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších 

předpisů. 

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, které 

v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí zabezpečuje dávkami nemocenského 
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pojištění. Poskytují se 4 dávky: nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství. [15] 

 

3.1. Rozbor v roce 2006 

 

3.1.1. Životní minimum  

Do roku 2006 bylo životní minimum tzv. dvousložkové, tvořené náklady na 

výživu a ostatní základní osobní potřeby a nezbytnými náklady na společné potřeby 

domácnosti (především na bydlení). Výše životního minima záleží na věku (osobní 

potřeby) a na počtu osob ve společné domácnosti (společné potřeby). Pro stanovení 

životního minima nejsou podstatné příjmy domácnosti; životní minimum určuje vláda a 

je stejné pro všechny.  

Výše životního minima v roce 2006 v Kč  

Částky uvedeny dle nařízení vlády č. 505/2005 Sb., o zvýšení částek životního 

minima s účinností od 1. 1. 2006. 

Podle věku se vezme částka z následujícího výčtu (částky na osobní potřeby): 

• 1 750 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,  

• 1 950 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,  

• 2 310 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,  

• 2 530 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku, 

• 2 400 Kč u ostatních občanů,                                                                              [2] 

K součtu těchto částek přičteme i částku potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na 

domácnost: 

• 2 020 Kč, jde-li o jednotlivce,  

• 2 630 Kč, žijí-li v domácnosti 2 osoby,  

• 3 260 Kč, žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby,  

• 3 660 Kč, žije-li v domácnosti 5 nebo více osob, 

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc: 

• jednotlivec     

• 4 420 

• 2 dospělí 

• 2 400 + 2 400 + 2 630 = 7 430 

• 1 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let    
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• 2 400 + 1 750 + 2630 = 6 780 

• 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let  

• 2 400 + 2400 + 1750 + 3 260 = 9 810 

• 2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 

• 2 400 + 2 400 + 1 950 + 2 310 + 3260 = 12 320 

• 2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let    

• 2 400 + 2 400 + 1 750 +1 950 + 2 310 + 3 660 = 14 470                                 [15] 

3.1.2. Dávky sociální péče 

Systém dávek sociální péče reagoval na individuální situace občanů, vázané na 

věk, zdravotní stav či jiné závažné důvody. Rozhodování o jednotlivých dávkách bylo 

svěřeno obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a úřadům obcí s rozšířenou 

působností. Dávky byly poskytovány v rámci výkonu státní správy v přenesené 

působnosti peněžní prostředky na jejich výplatu byly poskytovány ze státního rozpočtu. 

V rámci samostatné působnosti byla poskytována také bezúročná půjčka a jednorázový 

peněžitý příspěvek. Do roku 2006 byly dávky vypláceny podle zákona č. 482/1991 Sb., 

o sociální potřebnosti. [15] 

Dávky z důvodu sociální potřebnosti 

Jednorázové nebo opakující se (peněžité nebo věcné) dávky určené 

k zabezpečení základních životních potřeb byly poskytovány v případě, že čisté peněžní 

příjmy občana, resp. domácnosti nedosahují životního minima a není možné je zvýšit 

vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním 

přičiněním. Doplňují nedostatečný příjem domácnosti zpravidla do výše jejího 

životního minima, a to na základě individuálního posouzení sociální a ekonomické 

situace vč. majetkových poměrů. Mohou však být poskytovány i na nižší úrovni, nebo 

naopak nad úroveň ŽM, pokud jsou prokázány odůvodněně vyšší základní životní 

potřeby související např. s lékařsky doporučeným dietním stravováním, vyššími náklady 

na bydlení apod. 

Dávky poskytují pověřené obecní úřady podle zákona o sociální potřebnosti na 

základě písemné žádosti o jejich přiznání. Občan s nedostatečnými příjmy musí doložit 

potřebné doklady nejen o všech příjmech, ale i o úhradě nákladů na bydlení apod. 

Příklady dávek sociální péče pro rodiny a děti 

Příspěvek na výživu dítěte 

Peněžitá dávka, na kterou mělo nárok nezaopatřené dítě, považované za sociálně 

potřebné, vůči němuž povinná osoba nežijící s dítětem ve společné domácnosti neplnila 
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vyživovací povinnost stanovenou rozhodnutím soudu. Dávka byla poskytována ve výši 

stanoveného výživného, nejvýše však ve výši rozdílu mezi příjmem dítěte a jeho 

životním minimem, opakovaně měsíčně po dobu plnění podmínek nároku. 

Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a 

nezaopatřeným dětem 

Peněžitá nebo věcná nenároková dávka poskytovaná k uhrazení jednorázových 

mimořádných výdajů rodiny, jejíž jednotliví členové na jejich úhradu neměli dostatečné 

finanční prostředky. Posuzovala se příjmová situace rodičů nezaopatřených dětí, 

těhotných žen nebo nezaopatřených dětí v rodině, tj. zda z peněžních prostředků, které 

má rodina k dispozici není možné uhradit jednorázové mimořádné výdaje, např. pobyt 

dítěte ve škole v přírodě, vybavení do školy, novou pračku apod.  Peněžitá dávka byla 

poskytována do výše 15 000 Kč. Věcnou dávku lze poskytnout do výše 8 000 Kč, ve 

výjimečných případech do výše 15 000 Kč. Dávka se poskytuje jednorázově. 

Další dávky poskytované pro rodiny s dětmi  

- příspěvek při uzavření manželství dítěte v pěstounské péči  

- příspěvek na pořízená základního vybavení dítěte před jeho převzetím do 

pěstounské péče 

- příspěvek na úhradu za užívání bytu nezaopatřeného osiřelého dítěte 

- příspěvek na rekreaci dětí důchodce  

Dávky sociální péče ve zvláštních případech: 

Nenárokové dávky občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc 

Peněžité a věcné dávky občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně 

obtížných poměrech nebo v nic žijí, určené k překonávání nepříznivých životních 

situací, zejména při získání zaměstnání, při zvyšování kultury bydlení, při péči o 

výchovu a vzdělání dětí, při využívání volného času a kulturním rozvoji. Výše dávky je 

závislá na posouzení správního orgánu. Jde o dávky jednorázové i měsíčně se opakující, 

za předpokladu splnění podmínek sociální potřebnosti. 

Peněžitá dávka občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných 

poměrech z důvodu živelné pohromy nebo požáru, určená k okamžité pomoci 

k překonání následku těchto událostí. Výše dávky se poskytuje se zřetelem na 

majetkové poměry občana a jeho rodiny až do výše 30 000 Kč. Jde o dávku 

jednorázovou, která není vázána na sociální potřebnost. 
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Nenárokové dávky občanům společensky nepřizpůsobivým 

Peněžité a věcné dávky k zabezpečení jejich životních potřeb při splnění 

podmínky sociální potřebnosti, určené jako první pomoc občanům propuštěným 

z výkonu trestu odnětí svobody, občanům proti nimž je vedeno trestní řízení, popřípadě 

jimž byl výkon trestu odnětí svobody odložen, občanům závislým na alkoholu a 

drogách, občanům žijícím nedůstojným způsobem života a občanům propuštěných ze 

školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Dávka se poskytuje až do 

výše 1000 Kč. 

Bezúročné půjčky občanům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci. Maximální 

výše půjčky činí 20 000 Kč. [3] 

3.1.3. Dávky státní sociální podpory v roce 2006 

Státní sociální podpora je soubor dávek, které jsou financovány ze státního 

rozpočtu a kterým se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní 

potřeby dětí a rodin. 

Nárok na dávky má pouze občan a s ním posuzovaní členové domácnosti, kteří 

mají trvalý pobyt na území České republiky. U cizince se za trvalý pobyt na území 

České republiky považuje pobyt po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 

365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba 

žadatelem o azyl. 

Při posuzování nároků na státní sociální podporu (SSP) se netestuje majetek 

rodiny, pouze příjmy občanů, a to také pouze u některých dávek.      

Podle zákona o SSP je rodina posuzována jako soužití rodičů a nezaopatřených 

dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení 

povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je 

zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let. [4] 

V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány tyto dávky SSP 

 - přídavek na dítě,  

 - sociální příplatek, 

 - příspěvek na bydlení,  

Bez ohledu na příjem rodiny lze poskytovat tyto dávky SSP 

- rodičovský příspěvek,  

- dávky pěstounské péče,  

- porodné,  

- pohřebné. 
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Základem pro stanovení nároku a výši dávek včetně určení hranice příjmů 

občana či rodiny je životní minimum. Dávky SSP na rozdíl od původního systému 

mnohem více zohledňují jak příjmovou tak i sociální situaci rodiny. Čím je v rodině 

více nepříznivých sociálních událostí, tím více a vyšších dávek je rodině poskytováno. 

Rodina tedy může pobírat více dávek SSP souběžně. 

Příjmy rozhodné pro nárok na dávky SSP zahrnují především příjmy ze závislé 

činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky 

nemocenského a důchodového zabezpečení a hmotné zabezpečení uchazečů o 

zaměstnání vč. obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. 

„čisté příjmy“, tj. příjmy po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu 

daně z příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle 

zákona o daních z příjmů. Taxativní výčet rozhodných příjmů je uveden v § 5 zákona č. 

117/1995 Sb., v platném znění.  

Přídavek na dítě   

Je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi.  

Nárok na přídavek na dítě pro rok 2006 mělo nezaopatřené dítě do 26 let 

- ve zvýšené výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšoval součin ŽM rodiny 

a koeficientu 1,10, 

- v základní výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině převyšoval součin ŽM rodiny a 

koeficientu 1,10, avšak nebyl vyšší než součin částky ŽM rodiny a koeficientu 1,80, 

- ve snížené výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině převyšoval součin ŽM rodiny a 

koeficientu 1,80, avšak nebyl vyšší než součin částky ŽM rodiny a koeficientu 3,00 

Sociální příplatek 

Cílem dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se 

zabezpečováním potřeb jejich dětí. Nárok má rodič, který se stará alespoň o jedno 

nezaopatřené dítě. U této dávky je testován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí 

předcházející čtvrtletí, ve kterém se nárok na dávku uplatňuje. Za příjem se považuje 

i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.  

Sociální příplatek náležel pouze tehdy, pokud rozhodný příjem v rodině 

nepřevyšoval 1,60 násobek životního minima rodiny. 

Příspěvek na bydlení  

Přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. 

Poskytoval se bez ohledu skutečné náklady na bydlení. Nárok na dávku má vlastník 
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nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže příjem v rodině 

byl nižší než částka součinu životního minima rodiny a koeficientu 1,60. Poskytování 

příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem 

se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. 

Rodičovský příspěvek  

Nárok má rodič, který osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě: do 

čtyř let věku, nebo do sedmi let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně 

postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Výše dávky činila 1,54násobku 

životního minima na osobní potřeby rodiče, což pro rok 2006 bylo 3 696 Kč. Od tohoto 

roku si také mohou rodiče pobírající rodičovský příspěvek neomezeně přivydělávat, 

musí však v době této výdělečné činnosti zabezpečit péči o dítě jinou zletilou osobou. 

Dávky pěstounské péče  

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě 

pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou 

nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určené ke krytí nákladů 

svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. 

Odměna pěstouna 

Je určitým způsobem společenského uznání osobě, pečující o cizí dítě 

v pěstounské péči. Výše odměny je polovinou částky životního minima na výživu a 

ostatní základní osobní potřeby pěstouna za každé svěřené dítě. 

Příspěvek při převzetí dítěte 

Účelem je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě přicházející do náhradní 

rodinné péče. Příspěvek náleží ve výši čtyřnásobku částky životního minima na výživu 

a ostatní základní potřeby dítěte. 

Tabulka č. 1   Výše příspěvku při převzetí dítěte a odměna pěstouna  

Věk nezaopatřeného dítěte 

v pěstounské péči pěstouna 

Příspěvek při převzetí       

        dítěte v Kč 
         Odměna pěstouna v Kč 

 dítě do 6 let 7 000 1 200 

6 – 10 let 7 800                        1 200 

10 – 15let 9 240                        1 200 

15 – 26let 10 120                        1 200 
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Příspěvek na úhradu potřeb dítěte  

Poskytuje se nezaopatřenému dítěti v pěstounské péči měsíčně ve výši 2,0 

násobku částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Výše příspěvku pro 

zaopatřené nezletilé dítě se stanoví jako součin částky na osobní potřeby zaopatřeného 

dítěte a koeficientu 1,20, v případě pobírání sirotčího důchodu se příspěvek snižuje. 

Pro stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte se částka ŽM na osobní 

potřeby dítěte násobí v případě, že jde o dlouhodobě nemocné dítě koeficientem 2,10; 

jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené koeficientem 2,60 a v případě, že jde o dítě 

dlouhodobě těžce zdravotně postižené koeficientem 2,80. 

Porodné  

Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s 

narozením dítěte. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny. 

Pro děti narozené do 31. března 2006 porodné činilo 5násobek částky životního 

minima na osobní potřeby dítěte. Narodí-li se dvě děti současně, pak výše porodného 

činila 6násobek a v případě narození 3 a více dětí 10násobek součtu částek životního 

minima na osobní potřeby těchto dětí. 

Od 1. dubna 2006 došlo ke zvýšení porodného v případě narození jednoho dítěte 

z 8 750 Kč na 17 500 Kč, což je 10násobek životního minima na osobní potřeby dítěte. 

Při narození dvojčat, trojčat nebo více dětí současně činilo porodné 15násobek 

životního minima na osobní potřeby dítěte, a to na každé narozené dítě. 

Pohřebné 

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb osobě, která měla ke dni 

úmrtí trvalý pobyt a území ČR nebo pokud byl pohřeb vypraven v ČR. Výše 

pohřebného činní 5 000 Kč. 

Příspěvek na školní pomůcky  

Od 1.1.2006 byla nově zavedená nová dávka -  tzv. „pastelkovné“. Nárok 

na příspěvek na školní pomůcky mělo dítě nastupující do první třídy základní školy, 

které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce podle školského zákona a má 

nárok na přídavek na dítě za měsíc květen bezprostředně předcházející 1. červnu, v 

němž dítěti vzniká nárok na příspěvek na školní pomůcky. Nárok na tuto dávku vzniká 

dítěti přihlášenému k zápisu k povinné školní docházce dnem 1. června, jestliže před 

tímto dnem nebylo rozhodnuto o odkladu této docházky. Výše příspěvku na školní 

pomůcky činí 1 000 Kč. Příspěvek na školní pomůcky byl poskytován jednorázově a 

náležel dítěti jen jednou. [4] 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) odhaduje, že na vyplácení této 

dávky v roce 2006 bude potřeba 78 mil Kč. Potřebné prostředky jsou zajištěny v rámci 

státního rozpočtu. [14] 

 

3.2. Rozbor v roce 2007  

 

Od 1. ledna 2007 se změnil celý systém poskytování sociálních dávek a zároveň 

se zvýšil rodičovský příspěvek. Změny přinesly nové právní normy: zákon o životním a 

existenčním minimu, zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím těchto nových právních předpisů. 

3.2.1. Změny v systému životního minima  

Od 1. 1. 2007 je jednosložkové, tzn., že ŽM nezahrnuje nezbytné náklady na 

bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory 

poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na 

bydlení. 

Částky životního minima pro rok 2007 (2008) v Kč za měsíc 

• 3 126 Kč, pro jednotlivce, 

• 2 880 Kč, pro první dospělou osobu v domácnosti, 

• 2 600 Kč, pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti, 

• 1 600 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku, 

• 1 960 Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku,  

• 2 250 Kč, jde-li o dítě od 15 do 26 let věku,                                                       [5] 

Životní minimum domácnosti je pak součtem všech částek životního minima 

jednotlivých členů domácnosti. 

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc: 

• jednotlivec    

•  3 126 

• 2 dospělí 

• 2 880 + 2 600 = 5 480 

• 1 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let    

• 2 880 + 1 600 = 4 480 

• 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let  

• 2 880 + 2600 + 1 600 = 7 080 
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• 2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 

• 2 880 + 2 600 + 1 960 + 2 250 = 9 690 

• 2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let    

• 2 880 + 2 600 + 1 600 +1 950 + 2 250 = 11 290                                              [15] 

Existenční minimum 

Vedle životního minima je nově zavedeno též "existenční minimum". Jedná se o 

dolní hranici životního minima. Jeho výše je pro rok 2007 (resp. 2008) stanovena na 

2 020 Kč. Je to úředně stanovená částka, která se považuje za nezbytnou k zajištění 

přežití. [5] 

Systém životního minima se v roce 2007 proti ostatním letů změnil. První změna 

se týká zmražení růstu životního minima v dalších letech. Dalším důležitým faktem je i 

to, že se reálné snížení dotklo i všech dalších dávek, které jsou na základě životního 

minima vypláceny.  

Od roku 2007, vláda, respektive MPSV, nově konstruovalo životní minimu. 

Jedná se už pouze o tzv. jednosložkové životní minimum, skládající se pouze z částky 

na osobní potřebu a nikoliv i ze společné částky na bydlení. 

Jako kompenzace tomuto snížení životního minima se vyplácí příspěvek na 

bydlení. Rozhodují o něm obce, které podle ministerstva mohou lépe posoudit, jestli má 

dotyčná domácnost skutečně na příspěvek nárok, jestli například nebydlí v 

nepřiměřeném bytě apod. Tím je zároveň možné diferencovat náklady na bydlení podle 

jednotlivých regionů. 

Potřeby, související s náklady na bydlení, řeší jako dosud dávka státní sociální 

podpory – příspěvek na bydlení, ale jinak propočítávaná. Nově se zohledňuje nejen 

příjem domácnosti a její velikost, ale i její náklady na bydlení. Kromě toho rozdílné 

náklady na bydlení v různých regionech ČR u osob v hmotné nouzi řeší i zákon o 

pomoci v hmotné nouzi, a to formou nové dávky – doplatku na bydlení. Jeho 

poskytování je plně v kompetenci pověřených obecních úřadů a je vyplácen ze státního 

rozpočtu.  

Úprava rovněž znevýhodní rodiny s mnoha dětmi, které dostávaly sociální dávky 

skutečně vyšší, než je průměrná mzda. V některých regionech bylo dokonce životní 

minimum vyšší než čistá mzda, a to již pro rodiny s jedním dítětem, což snižuje u 

nezaměstnaných motivaci k hledání práce. Také  tohoto důvodu došlo k uvedeným 

změnám. [14] 
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3.2.2. Hmotná nouze 

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou novinkou roku 2007. Nahradily dřívější 

dávky sociální potřebnosti, které laici nazývali doplatky do životního minima. Podle 

nového zákona o dávkách v hmotné nouzi má právo na tuto pomoc, která je nezbytná 

pro zajištění základních životních podmínek, každý, kdo se nachází v hmotné nouzi.  

Pomoc v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi a zároveň ruší zákon č. 482/1991 Sb. Poskytuje pomoc rodině, pokud rodina 

nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují 

uspokojení základních životních potřeb jejích členů (současně nemůže být příjem 

z objektivních důvodů zvýšen). Zákon o pomoci v hmotné nouzi zároveň napomáhá 

řešení některých nárazových životních situací, které nelze vyřešit jinak než okamžitou 

pomocí.  

Systém pomoci v hmotné nouzi 

Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivuje tyto 

osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním 

z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Vychází 

z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, 

popřípadě se práci vyhýbá.  

Zákon stanovuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením 

základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Napomáhá řešení některých 

nárazových životních situací. Stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí 

základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale 

i k předcházení vzniku hmotné nouze. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je 

sociální práce s klienty. [8]  

Dávky hmotné nouze a jejich výplata 

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:  

1) příspěvek na živobytí  

2) doplatek na bydlení  

3) mimořádná okamžitá pomoc  

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady.  

ad 1) Příspěvek na živobytí 

Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi řešící nedostatečný příjem osoby či 

rodiny. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení 

přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.  
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Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě 

hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky 

živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek životního a existenčního 

minima. Částka živobytí u osoby, která není zaměstnána nebo jinak výdělečně činná po 

dobu delší než 12 měsíců, činí částku existenčního minima. Toto neplatí u osoby, která 

dosáhla věku 55 let nebo je poživatelem částečného invalidního důchodu nebo je 

rodičem osobně pečujícím o dítě ve věku do 12 let. Výše příspěvku na živobytí se 

stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se 

odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na 

bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).  

ad 2) Doplatek na bydlení 

Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů 

na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení 

ze systému státní sociální podpory.  

Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek 

na živobytí a na příspěvek na bydlení.  

Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, 

kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který nemá nárok 

na příspěvek na bydlení, protože využívá jinou než nájemní formu bydlení.  

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných 

nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky 

energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.  

ad 3) Mimořádná okamžitá pomoc  

Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně 

řešit. Zákon stanoví pět takových situací: 

a) Nejsou plněny podmínky hmotné nouze, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě 

hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby 

do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).  

b) Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelná pohroma, větrná pohroma, 

ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky 

životního minima jednotlivce, tj. až do výše 46 890 Kč.  

c) Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením 

poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních 

prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.  
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d) Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby nebo 

k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se 

zájmovou činností nezaopatřených dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, 

maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního 

minima jednotlivce, tj. až do částky 31 260 Kč.  

e) Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, 

z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby 

chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu roku může 

být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního 

minima jednotlivce, tj. maximálně částku 12 504 Kč.  

Řízení o přiznání dávky hmotné nouze 

Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném 

tiskopisu, který je k dispozici na pověřených obecních úřadech nebo ho lze nalézt na 

internetových stránkách http://portal.mpsv.cz/.  

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních odborech 

pověřených obecních úřadů podle místa trvalého pobytu občana.  

V rámci řízení se posuzuje, zda je osoba či rodina skutečně v hmotné nouzi a zda 

splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku. V konečné fázi se pak stanovuje výše 

dávky. Jednotný postup na celém území České republiky zabezpečuje jednotný 

informační systém a aplikační program. [6] [8]  

3.2.3. Dávky SSP v roce 2007  

V návaznosti na novou úpravu výše částek životního minima, kterou přináší 

zákon č. 110/ 2006 Sb., o životním a existenčním minimu dochází od 1.1.2007 ke 

změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Přídavek na dítě 

Právní úprava platná do 31. prosince 2007 

Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s příjmem nižším, než 

je čtyřnásobek životního minima rodiny. Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za 

předchozí kalendářní rok. 

Přídavek na dítě byl vyplácen ve třech úrovních v závislosti na příjmu rodiny. 

Výše dávky byla stanovena násobkem částky životního minima dítěte a příslušného 

koeficientu.  
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Nezaopatřené dítě má nárok na přídavek na dítě:  

- ve zvýšené výměře - ve výši 0,36násobku částky ŽM dítěte, jestliže příjem rodiny 

nepřesáhl 1,5násobek částky ŽM rodiny, 

- v základní výměře - ve výši 0,31násobku částky ŽM dítěte, jestliže příjem rodiny 

převyšuje 1,5násobek částky ŽM rodiny, ale není vyšší než 2,4násobek ŽM rodiny, 

- ve snížené výměře - ve výši 0,16násobku částky ŽM dítěte, jestliže příjem rodiny 

převyšuje 2,4násobek částky ŽM rodiny, ale není vyšší než 4,0násobek ŽM rodiny.  

Rodiny s příjmem vyšším, než je čtyřnásobek částky životního minima rodiny, na 

přídavek na dítě nemají nárok.  

Tabulka č. 2    Výše přídavku na dítě pro rok 2007 

Výše přídavku na dítě do 31. 12. 2007 v Kč měsíčně při 
rozhodném příjmu v násobcích životního minima Věk 

nezaopatřeného 
dítěte v rodině do 1,5násobku 

životního 
minima  

od 1,5 
do 2,4násobku 
životního minima  

od 2,4 
do 4,0násobku 
životního minima  

do 6 let 576 496 256 

od 6 do 15 let 706 608 314 

od 15 do 26 let 810 698 360 

 
Sociální příplatek 

Do 31. prosince 2007 musí být hranice příjmů nižší než 2,2násobek životního 

minima rodiny. Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí. 

Výše sociální příplatku je odstupňována podle věku dítěte a příjmu rodiny. Jako příklad 

lze uvést situaci úplných rodin s jedním dítětem bez dalších sociálních událostí.  
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Tabulka č. 3   Výše sociálního příplatku 

Výše sociálního příplatku podle věku dítěte a příjmu úplné rodiny v násobcích 
životního minima do 31. 12. 2007 měsíčně v Kč (bez dalších sociálních situací) 

Sociální příplatek při rozhodném příjmu rodiny 
v předchozím kalendářním čtvrtletí 

Věk nezaopatřeného 
dítěte v rodině 

1,0násobek 
životního 
minima  

1,6násobek 
životního 
minima  

2.0násobek 
životního 
minima  

do 6 let* 873 437 146 

od 6 do 15 let 1070 535 179 

od 15 do 26 let 1228 614 205 

* Rodina bez nároku na rodičovský příspěvek. 

Příspěvek na bydlení 

Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům 

s nízkými příjmy, bez ohledu na to, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém 

vlastnictví nebo bydlení ve vlastním domě. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník 

či nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) 

příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 

35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. 

Tabulka č. 4   Normativní náklady v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2007 
do 31. 12. 2007  

Počet obyvatel obce Počet osob v rodině  

Praha 
nad 100 
tis. 
Obyvatel 

50 000 – 
99 999 
obyvatel 

10 000 – 
49 999 
obyvatel 

do 9 999 
obyvatel 

1 3 339 2 893 2 659 2 518 2 460 

2 4 926 4 233 3 913 3 721 3 640 

3 6 764 5 858 5 440 5 188 5 083 

4 a více 8 545 7 453 6 948 6 644 6 517 
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Tabulka č. 5   Normativní náklady v družstevních bytech a bytech vlastníků 

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné 
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 

Počet obyvatel obce Počet osob v rodině  

Praha 
nad 100 
tis. 
Obyvatel 

50 000 – 
99 999 
obyvatel 

10 000 – 
49 999 
obyvatel 

do 9 999 
obyvatel 

1 2 236 2 236 2 236 2 236 2 236 

2 3 362 3 362 3 362 3 362 3 362 

3 4 730 4 730 4 730 4 730 4 730 

4 a více 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978 

 

Rodičovský příspěvek 

Právní úprava platná do 31. prosince 2007 

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc 

osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě 

zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Náleží, pokud dítě 

mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobnou instituci pro předškolní děti nejvýše 5 

kalendářních dnů v měsíci. Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně 

navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 

hodiny denně. Příjem rodiče není zkoumán. Rodič může výdělečnou činností zlepšovat 

sociální situaci rodiny. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič pobírající 

rodičovský příspěvek zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.  

Jestliže dítěti, o které rodič pečuje, byl podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách přiznán příspěvek na péči, rodičovský příspěvek se vyplácí 

v poloviční výši.  

Rodičovský příspěvek je stanoven ve výši částky odpovídající 40 % průměrné 

měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za kalendářní rok, který o 2 roky předchází 

kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje.  

Vychází z průměrné mzdy roku 2005 a RP od 1. ledna 2007 do 31. prosince 

2007 činí 7 582 Kč měsíčně. Po tomto zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2007 se 

odhaduje zvýšení výdajů na tuto dávku na více než 29 mld. Kč. [14] 
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Dávky pěstounské péče  

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte  

 Nárok má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Zachovává i po dosažení 

zletilosti dítěte, nejdéle však do 26. roku věku dítěte, pokud jde o nezaopatřené dítě, 

které trvale žije s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. Výše 

příspěvku činí u nezaopatřeného dítěte 2,30násobek životního minima dítěte, u 

zaopatřeného nezletilého dítěte 1,40násobek životního minima dítěte. V případě 

zdravotně postiženého dítěte se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte, 

zvyšuje úměrně stupni postižení a činí 2,35 u dlouhodobě nemocného dítěte, 2,90 u 

dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte a 3,10 u dlouhodobě těžce zdravotně 

postiženého dítěte.  

Odměna pěstouna  

Nárok má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské péče.  Výše 

odměny pěstouna je ve výši životního minima jednotlivce za každé dítě svěřené do 

pěstounské péče. K 1. lednu 2007 činí odměna pěstouna za jedno dítě 3 126 Kč 

měsíčně.    

Odměna pěstouna ve zvláštních případech  

Nárok má pěstoun, který se stará alespoň o tři děti v pěstounské péči nebo je-li 

pěstounovi svěřeno alespoň jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické 

osoby ve stupni II., III. nebo IV. Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin 

částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50. Za každé další dítě 

v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje 0,5 životního minima jednotlivce za 

každé svěřené dítě a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o další dítě s II., III. 

nebo IV. stupněm závislosti.   

Příspěvek při převzetí dítěte 

Nárok na tuto jednorázovou dávku má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské 

péče. Výše příspěvku při převzetí dítěte činí 4,45 násobek životního minima dítěte. 

Příspěvek na nákup motorového vozidla  

Nárok má pěstoun, který se v pěstounské péči stará minimálně o čtyři děti. Další 

podmínkou je, že vozidlo pěstoun nepoužívá k výdělečné činnosti.  Výše dávky závisí 

na ceně motorového vozidla a může činit až 70 % ceny, maximálně však 100 000 Kč. 

Tento příspěvek může být poskytnut též na opravu vozidla.  
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Porodné 

Pro děti narozené do 31. prosince 2007 činí porodné při narození jednoho dítěte 

11,1násobek částky životního minima dítěte, tj. 17 760 Kč. Narodí-li se dvě a více dětí 

současně, pak výše porodného činí 16,6násobek součtu částek životního minima těchto 

dětí, tj.  v případě dvojčat  53 120 Kč, trojčat 79 680 Kč, čtyřčat 106 240 Kč, paterčat 

132 800 Kč. [4] 

 

3.3. Rozbor v roce 2008  

 

Důvody systémových změn 

Prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů. Vývoj veřejných 

financí ČR patří mezi nejhoršími v rámci zemí EU. 

 Bez přijetí reforem by bylo zadlužení republiky do roku 2010 až o 150 miliard 

Kč vyšší. V roce 2008 by byly mandatorní výdaje o 38 miliard Kč vyšší a v roce 2009  

by příjmy státního rozpočtu  byly nižší než mandatorní výdaje. ČR a Maďarsko v roce 

2008 by byly jediné dvě země EU se schodky rozpočtu nad 3 % HDP. 

Změny sociálního systému od 1. ledna 2008 

• Adresnější sociální systém kompenzovaný vyššími čistými příjmy 

• Třírychlostní čerpání rodičovského příspěvku posilující svobodu volby rodičů při 

skloubení práce a péče o děti 

• Zúžení okruhu příjemců sociálních dávek, z nichž některé jsou sníženy nebo zrušeny 

• Nízko a středně příjmové skupiny obyvatel nebudou poškozeny díky výraznému 

zvýšení daňových slev 

• Odstraněny automatické valorizace sociálních dávek s výjimkou důchodů 

• Dlouhodobě nezaměstnaní s nízkou aktivitou po 12 měsících obdrží existenční 

minimum 

• Uchazeč o zaměstnání vyřazený kvůli nelegální práci bude znovu zařazen až po 6 

měsících 

• Podporu v nezaměstnanosti nezíská uchazeč, který hrubě porušil pracovní povinnosti 

• Zpřísnění kontroly vyplácení příspěvku na péči 

• Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance ve výši 4násobku průměrné měsíční 

mzdy. [14] 
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3.3.1. Životní minimum  

V částkách stanovení výše životního minima od 1. 1. 2008 k žádným změnám 

nedošlo a nadále je platná výše stanovená k 1. 1. 2007. 

Povinnost vlády valorizovat částky životního minima, existenčního minima a 

související dávky počátkem roku vždy po naplnění valorizační podmínky je změněna na 

možnost. Řada dávek státní sociální podpory je nově stanovena v absolutních 

nominálních částkách bez přímé vazby na životní minimum. Jsou tedy zrušeny 

automatické valorizace dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. [7] 

3.3.2. Hmotná nouze  

Právní úprava zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi je nadále platná 

i pro rok 2008.  

Zpřísňují se však podmínky pro osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné 

nouzi, jsou dlouhodobě nezaměstnané a neprojevují aktivitu k získání příjmu vlastní 

prací. Pokud nepracují 12 měsíců a déle, bude se nadále při stanovení výše dávky 

vycházet pouze z částky existenčního minima (2 020 Kč). Zároveň je přihlédnuto ke 

ztíženému postavení některých spoluobčanů na trhu práce, a proto se úprava nevztahuje 

na osoby starší 55 let, osoby částečně invalidní a rodiče pečující o dítě mladší 12 let. 

V návaznosti na uvedenou změnu se bez náhrady ruší ustanovení, podle kterého 

se po 12 měsících nezaměstnanosti dávka pomoci v hmotné nouzi naopak zvyšovala o 

600 Kč.  Od těchto opatření se očekává větší motivace lidí k získávání příjmu a 

zabezpečování svých potřeb vlastní prací. [7] 

3.3.3. Dávky SSP v roce 2008  

Přijetím zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od     

1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.  

Přídavek na dítě  

Od roku 2008 mají nárok rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. 

Přídavek na dítě je nově poskytován ve třech výších podle věku dítěte. 

Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s rozhodným příjmem 

nižším než je 2,4násobek  životního minima rodiny.  

Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok; do příjmu se 

nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro 

účely této dávky společně posuzovanou.  
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Tabulka č. 6      Přídavek na dítě ve třech výších podle věku dítěte:    

Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě v Kč měsíčně 

do 6 let 500 

6 – 15 let 610 

15 – 26 let 700 

Zdroj www.mpsv.cz 

Sociální příplatek  

Nárok je vázán na péči o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů 

v rodině v předchozím kalendářním čtvrtletí., od 1. ledna 2008 nesmí tato hranice 

překročit 2,0násobek životního minima rodiny. Od 1. ledna 2008 se do příjmu 

nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je 

pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou. 

Ve výši dávky se odráží nejen příjmy rodiny, kdy s rostoucím příjmem sociální 

příplatek postupně klesá,  ale i další rodinné situace. Sociální příplatek se zvyšuje 

v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně 

postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo 

osamělost rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více 

dětí současně, a to v době do tří let jejich věku, rodinám, kde dítě studuje na střední 

škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.  

Tabulka č. 7    Výše sociálního příplatku 

Výše sociálního příplatku podle věku dítěte a rozhodného příjmu úplné rodiny 
v násobcích ŽM od 1. 1. 2008  měsíčně v Kč (bez dalších sociálních situací) 

Sociální příplatek při příjmu rodiny v p ředchozím 
kalendářním čtvrtletí 

Věk nezaopatřeného 
dítěte v rodině 

1,0násobek 
životního 
minima 

1,6násobek 
životního 
minima 

2,0násobek 
životního minima 

(není nárok) 

do 6 let* 800 320 0 

od 6 do 15 let 980 392 0 

od 15 do 26 let 1125 450 0 

*Rodina bez nároku na rodičovský příplatek.  
Zdroj www.mpsv.cz 
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Příspěvek na bydlení  

Přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. 

Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní 

čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Od 1. ledna 

2008 se do příjmu nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, 

se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou.  

Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému 

pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu 

v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35),  a 

zároveň  součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního 

města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.  

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění 

poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné 

náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Plus u všech bytů náklady za energie, vodné a 

stočné, odpady, vytápění. Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné 

náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.  

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady 

na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty 

částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty 

vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. 

Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný 

počet osob v nich trvale bydlících. Při výpočtu výše měsíčních splátek násobí částku 

životního minima různými koeficienty. Bydlíte-li například v Praze, bude se vaše 

životní minimum sloužící pro výpočet splátek úvěru násobit vyšší hodnotou koeficientu. 

Je totiž zřejmé, že nájem obvyklý pro Prahu značně převyšuje výši nájemného 

obvyklého třeba pro město Most. Tím jsou odlišné i životní náklady rodin. Odtud je též 

patrné, které oblasti v ČR na plánované úpravě vydělají a které prodělají.  
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Tabulka č. 8     Normativní náklady v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2008 
do 31. 12. 2008  

Počet obyvatel obce Počet osob v rodině  

Praha 
nad 100 
tis.  

50 000 
– 99999  

10 000 
– 49999  

do 9 999 
obyvatel 

1 4 182 3 383 3 155 2 895 2 747 

2 6 091 4 998 4 686 4 331 4 128 

3 8 401 6 971 6 563 6 099 5 834 

4 a více 10 549 8 824 8 332 7 772 7 453 

Zdroj www.mpsv.cz 
 
Tabulka č. 9  Normativní náklady v družstevních bytech a bytech vlastníků 

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné 
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008  

Počet obyvatel obce Počet osob v rodině  

Praha 
nad 100 
tis. 
obyvatel 

50 000 - 
99 999 
obyvatel 

10 000 - 
49 999 
obyvatel 

do 9 999 
obyvatel 

1 2 653 2 653 2 653 2 653 2 653 

2 4 055 4 055 4 055 4 055 4 055 

3 5 763 5 763 5 763 5 763 5 763 

4 a více 7 385 7 385 7 385 7 385 7 385 

Zdroj www.mpsv.cz 

Změna nároku na RP od 1. 1. 2008 

Nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně 

pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. RP je stanoven ve třech výměrách daných 

v pevných měsíčních částkách  -  zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč) a snížené 

(3 800 Kč). 

Rodič může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř 

let. Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to: 
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rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství nebo 

peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč) 

do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který 

má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den; celková výše čerpání RP 

216 600 Kč (za 19 měsíců ve výši 11 400 Kč) 

klasické čerpání - po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte; 

o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM; celková výše 

čerpání RP 235 600 Kč (za 31 měsíců ve výši 7 600 Kč) 

pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) 

v základní výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře 

(3 800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte. 

O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně 

požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři. O rychlejší 

čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve 

kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené 

nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života. O klasické čerpání musí rodič požádat 

nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku. 

Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu 

po 21. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, 

tzn. ve snížené výměře. Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit 

pouze v rozhodných obdobích. Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již 

nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání 

rodičovského příspěvku. 

U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako 

dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého 

na rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez 

ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením 

zdravotního stavu dítěte). 

Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 3 let nenavštěvuje 

jesle nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů 

v kalendářním měsíci. Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat 

mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně 

nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Příjmy rodiče nejsou sledovány.  
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Rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let 

věku bude pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku 

dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku 

dítěte; Rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 3 let, bude pobírat 

rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte.   

Dávky pěstounské péče 

Jedinou změnou v dávkách pěstounské péče je stanovení výše dávky. 

Příspěvek při převzetí dítěte  

Účelem jednorázové dávky je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, 

přicházející do náhradní rodinné péče. Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami 

podle věku dítěte.  

Nárok na tuto jednorázovou dávkou má pěstoun, který převzal dítě do 

pěstounské péče.   

Tabulka č. 10     Výše příspěvku při převzetí dítěte 

Věk nezaopatřeného dítěte Příspěvek při převzetí dítěte v Kč 

do 6 let 8 000 

6 – 15 let 9 000 

15 – 18let 10 000 

Zdroj www.mpsv.cz 

Porodné 

Pro děti narozené od 1. ledna 2008 je porodné stanoveno pevnou částkou 

v jednotné výši 13 000 Kč na každé narozené dítě.  

Pohřebné 

Od 1. ledna 2008 pohřebné náleží osobě,  která vypravila pohřeb 

nezaopatřenému dítěti , nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za 

podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Nárok na 

pohřebné vzniká dnem pohřbení. Výše pohřebného činí 5 000 Kč. 

Příspěvek na školní pomůcky 

S účinností od 1. ledna 2008 je příspěvek na školní pomůcky zrušen.  

Děti, které v roce 2007 začaly plnit povinnou školní docházku a splnily nárok 

na příspěvek na školní pomůcky, ale o tuto dávku si nepožádaly, mohou tak učinit 

do konce června 2008. [4]  
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4. Vyhodnocení  

 

4.1. Změny v systému životního minima a dávek hmotné nouze 

 

 Smyslem nových právních úprav od roku 2007 je rekonstrukce životního 

minima a změna systému ochrany osob a rodin před hmotnou nouzí. Cílem je 

především dostatečně a spravedlivě ochraňovat lidi před hmotnou nouzí, motivovat je k 

aktivnímu hledání zaměstnání a přijetí i méně placené práce, zabránit zneužívání 

systému a zefektivnit vyplácení dávek. Ti, kteří prokážou snahu zvýšit si příjem vlastní 

prací, by měli být při čerpání sociálních dávek zvýhodněni. K prokázání toho, že si 

člověk hledá zaměstnání, bude stačit například doporučení od příslušného úřadu práce. 

V praxi to tedy nebude znamenat nárůst agendy pro obce. Navíc náklady na zřízení 

nového informačního systému plně ponese Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže 

tato oblast obce také finančně nezatíží.   

Věcný záměr zákona o hmotné nouzi vytváří podmínky pro zabezpečení 

individuální práce s příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, a to především využitím 

sociální práce. Důležitým principem, který věcný záměr zákona o hmotné nouzi sleduje, 

je zabránění zneužívání dávkového systému hmotné nouze. Také má více motivovat lidi 

k práci. Za sociálně potřebného nebude považován dlouhodobě nezaměstnaný, který 

neprojeví snahu zvýšit si příjem vlastní prací – např.: odmítne bez vážných důvodů 

(zdravotní, dopravní dostupnost) krátkodobé zaměstnání nebo veřejně prospěšnou práci. 

Tím pádem mu bude pozastavena výplata sociálních dávek. 

V žádném případě není cílem změn, které zákon o pomoci v hmotné nouzi 

přináší, poškozovat občany, kteří objektivně pomoc potřebují. Jedná se o rekonstrukci 

celého systému, nikoli o snížení či zvýšení životního minima. Cílem není snížit nebo 

omezit výdaje na oblast sociálních dávek. Takový krok by ani nebyl účelný. Cílem je 

snaha přerozdělit prostředky efektivněji a hlavně spravedlivěji.   

V souvislosti se zavedením nové úpravy počítá Ministerstvo práce a sociálních 

věcí s jednorázovým zvýšením nákladů, které bude souviset se zabezpečením systému 

pomoci v hmotné nouzi. V roce 2007 bude potřeba přibližně 1,23 mld. Kč. Na druhou 

stranu ale zpřísnění podmínek pro ty, kteří se vědomě a prokazatelně práci vyhýbají, 

přinese úspory, a to je bezpochyby krok správným směrem. [15]  
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4.2. Vyhodnocení změn v systému dávek SSP 

 

4.2.1. Finanční dopad změn 

Výdaje na sociální dávky v roce 2006 činily: na dávky sociální péče 14,7 mld. 

Kč (z toho podmíněné sociální potřebností 8,7 mld. Kč), na dávky státní sociální 

podpory činily 34,1 mld. Kč. Dávky SSP stouply na 54,5 mld. Kč v roce 2007 a 

zabudováním automatických valorizací by nadále výrazně stoupaly. 

Tabulka č. 11  
Předpokládaný finanční dopad změn v SSP a sociální péči na státní rozpočet (v mil. Kč) 

2006 2007 2008 
Navrhované úpravy 

Skutečnost 
Schválený 
rozpočet 

Předchozí  
právní úprava 

Po realizaci 
úprav 

Úspora 

Výdaje na SSP 34 051 54 439 56 256 48 017 - 8 238 

v tom      

       - přídavek na 
dítě 

11033 10789 10 225 7 426 - 2 799 

       - sociální 
příplatek 

4418 4727 4 839 4 346 - 493 

       - rodičovský 
příspěvek 

13 526 29 598 31 247 27 350 - 3 897 

       - porodné 1 591 1 856 1 849 1 298 - 551 

       - příspěvek při 
převzetí dítěte 

10 12 10 10 0 

       - příspěvek na 
školní pomůcky 

65 79 84 0 - 84 

       - pohřebné 513 530 515 100 - 415 

Zdroj www. mpsv 
 
4.2.2. Procentuální porovnání změn  

V roce 2007 došlo k nárůstu výdajů na státní sociální podporu o 59%. Pokud by 

nedošlo ke schválení reforem, stouply by náklady v roce 2008 o další 3,3%. Po realizaci 

úprav však došlo v roce 2008 k poklesu výdajů oproti roku 2007 o 14,5 % 

I po realizaci úprav jsou předpokládané náklady roku 2008 v porovnání s rokem 

2006 vyšší o 13 966 mil. Kč, což je nárůst o 29 %. 
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Graf č. 1 

 
                                                  Zdroj: MPSV + MF                                                     [12] 

 
4.2.3. Porovnání vývoje nákladů na porodné 

Mezi roky 2005 a 2007, přičemž mimořádný nárůst se projevil již v roce 2006, 

došlo ke zdvojnásobení výdajů na porodné. Další zvyšování umožnila automatická 

valorizace. 

 I po mírném snížení porodného bude tato dávka výrazně vyšší, než byla 

začátkem roku 2006. Výše porodného v České republice patří k vyššímu evropskému 

průměru. Úpravy sociálních dávek, mj. porodného, budou kompenzovány snížením daní 

a celou řadou dalších prorodinných opatření. 

Tabulka č. 12   Srovnání výše porodného v letech 2006, 2007, 2008 

Výše porodného v Kč na děti narozené Počet současně 
narozených dětí  

do 31.3.2006 od 1.4.2006 
do 31.12.2007 

od 1.1.2007 
do 31.12.2007 od 1.1.2008  

1 8 750 17 500 17 760 13 000 

2 21 000 52 500 53 120 26 000 

3 52 500 78 750 79 680 39 000 

4  70 000 105 000 106 240 52 000 

5  87 500 13 1250 13 2800 65 000 
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Odstranění automatické valorizace této dávky a stanovení její výše pevnou 

částkou zamezí nekontrolovatelnému nárůstu těchto výdajů bez ohledu na momentální 

stav veřejných financí. 

Graf č. 2.                             Porovnání vývoje nákladů na porodné 

 
Zdroj: MPSV + MF 

[11] 
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5. Závěr 

 

V posledních letech došlo k neuvěřitelnému nárůstu sociálních výdajů. Od roku 

1999 se zvýšily o více než 70 % a v roce 2007 byly oproti roku 2006 vyšší o 70 mld. 

Kč. Tuto explozi sociálních výdajů je nezbytné zastavit. Sociální systém musí pracovat 

ve prospěch těch skutečně sociálně potřebných a vést k přirozenému požadavku, že 

pracovat se musí vyplatit. Systém sociálních dávek musí mít vyšší adresnost, účinnost a 

transparentnost. [10] 

Největším problémem veřejných financí je neudržitelný růst mandatorních 

výdajů. Mandatorní nebo-li „přikázané“ výdaje, které je stát povinen platit. Jsou 

většinou stanoveny zákonem a neleze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit. Patři 

sem např. výplaty sociálního zabezpečení, důchodů, nemocenské apod.  

Výši sociálních mandatorních výdajů významně ovlivnilo přijetí předvolebních 

sociálních balíčků v Poslanecké sněmovně na jaře roku 2006. Bez jakýchkoli zásahů by 

tento nárůst činil od 1. 1. 2007 za rok dokonce 68 mld. Kč, což je největší meziroční 

přírůstek v historii. Tato skutečnost zásadně změnila výchozí situaci proti stavu před 

parlamentními volbami 2006. Bez přijetí reformy by již v roce 2009 příjmy státního 

rozpočtu nestačily pokrýt výplatu mandatorních výdajů. Státní dluh by byl od roku 2010 

až o 150 mld. vyšší. [7] 

Po přijetí nového zákona o životním a existenčním minimu společně s novým 

zákonem o pomoci v hmotné nouzi s platností od 1. 1. 2007 a především s 

předvolebními úpravami parametrů dávek státní sociální podpory stouply výdaje na 

státní sociální podporu proti roku 2006 o více než 20 mld. Kč a v roce 2010 by dosáhly 

již téměř 70 mld. [14] 

Byly odstraněny automatické valorizace u dávek státní sociální podpory a 

pomoci v hmotné nouzi. Automatická pravidelná valorizace je ponechána pouze u 

důchodů v nezměněné podobě. To neznamená, že se ostatní sociální dávky nebudou 

navyšovat, pouze se jejich zvyšování dostane pod kontrolu. Vláda bude moci o 

valorizaci těchto dávek rozhodovat prostřednictvím valorizace životního a existenčního 

minima po posouzení všech ekonomických a sociálních souvislostí. Ke změně dávek 

SSP definovaných svou pevnou výší bude nutná změna zákona. [7] 

Další úspory pro ministerstvo práce a sociálních věcí by mohlo přinést snížení 

administrativní zátěže. 
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Dnes se dávky platí na dvou místech. Úřady práce vyplácejí příspěvky 

v nezaměstnanosti a dávky státní sociální podpory. Obce pak přispívají lidem, kteří jsou 

dlouhodobě nezaměstnaní a o nárok na podporu již přišli dávkami hmotné nouze. 

Navrhované změny pro rok 2009 

Od 1. 1. 2009 je návrh na vytvoření jednotné specializované státní správy – 

Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu,  na bázi stávajících úřadů práce. 

Dosavadní roztříštěnou strukturu institucí (státních i samosprávných) nahradí jeden 

specializovaný správní úřad. Obecní úřady tak budou odbřemeněny od výkonu státní 

správy v sociální oblasti. Nový úřad bude komplexně zaměřený na klienta v oblastech 

zaměstnanosti, sociálních dávek a sociálně-právní ochrany.  

Zřízení jednotné státní správy bude znamenat centralizaci informací a 

decentralizaci činností, především posílením sociální terénní práce. Propojení 

informačních systémů a provázání postupů v jednotlivých oblastech umožní efektivnější 

práci s klientem a snížení možnosti zneužívání sociálního systému. Bude tak umožněn 

lepší přehled o občanovi, o jeho motivaci, schopnosti a ochotě hledat zaměstnání a 

zúčastňovat se aktivačních programů, což se může odrazit v bonifikacích nebo naopak 

sankcích.  

Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu převezme pobočkovou síť od 

dnešních úřadů práce a pověřených obcí. Jednotná specializovaná státní správa tedy 

neznamená zavírání úřadů na malých městech, zároveň však bude levnější. 

Státní správa se tak občanům rozhodně nevzdálí. Naopak bude zajištěn její 

jednotný a kvalitnější výkon na celém území naší země a především bude odlehčeno 

obcím, které nesou těžké břemeno přenesené státní správy v sociální oblasti. Tento plán 

by mohl přinést úspory až několik miliard korun, aniž by bylo nutné dávky 

snižovat.[13] 
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