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Anotace 

 

 V bakalářské práci jsem se zabývala popisem jednotlivých dávek státní sociální 

podpory a analýzou vývoje těchto dávek od roku 1995. Cílem mé práce bylo zhodnotit, jak 

jednotlivé novelizace zákona č. 117/1995 Sb. [2], ovlivnily nárok na dávky státní sociální 

podpory a výši dávek státní sociální podpory. V první části jsem charakterizovala všechny 

dávky státní sociální podpory, které jsou v současné době vyplácené.  V další části se 

věnuji analýze vývoje dávek státní sociální podpory od roku 1995. Na závěr jsem 

porovnala, jak se měnila výše finančních prostředků vynaložených na výplatu dávek státní 

sociální podpory a  počet vyplacených dávek v jednotlivých letech. 

Klí čová slova: dávka státní sociální podpory, nezaopatřené dítě, rodič, společně 

posuzované osoby, životní minimum 

 

Summary 

 
In my bachelor thesis, I have looked at the description of the goverment fund benefits and 

have analysed the evolution of these benefits since 1995.  

The goal of my work was to assess as the individual amendments to the Law No. 117/1995 

Coll. [2] affected entitlement to the goverment fund benefits and the amount of goverment 

fund support.  

In the first part, I have marked all the goverment funds that are currently paid. In other 

parts of the analysis, I have devoted to development of the goverment funds since 1995. At 

the end of my work, I  have compared fluctuation of  financial assets expended on the 

goverment fund and the number of paid benefits/assets for each year 

 
 
Key words: goverment fund, unprovided child, parent, minimum cost of living, devone a 
group of people  
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Seznam použitých zkratek: 

 
ČOPD – částka na osobní potřeby dítěte 

ČOPR – částka na osobní potřeby rodiny 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ND – náklady na domácnost 

NNB – náklady na bydlení 

PByd – příspěvek na bydlení 

PnD – přídavek na dítě 

RodP – rodičovský příspěvek 

RPR – rozhodný příjem rodiny 

SocP – sociální příplatek 

SSP – státní sociální podpora 

ŽMND – životní minimum nezaopatřeného dítěte 

ŽMR – životní minimum rodiny
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1. Úvod 
 

      Pro zpracování bakalářské práce jsem si zvolila téma „Analýza vývoje dávek státní 

sociální podpory od roku 1995“. 

      Dané téma považuji za zajímavé, neboť tato oblast prošla mnoha změnami. Dávky 

státní sociální podpory řeší otázku finanční podpory státu. Jedná se o podporu rodin s 

nezaopatřenými dětmi, ale i jiných osob. Osobami, kterým se dávky SSP vyplácí jsou tedy 

ve většině případů rodiče nezaopatřených dětí nebo přímo tyto děti. Pouze jedna dávka – 

příspěvek na bydlení, může být přiznána i jiným osobám. Systém těchto dávek sleduje 

životní cyklus nezaopatřeného dítěte od jeho narození po ukončení jeho vzdělávacího 

procesu, poskytuje pomoc rodinám s dětmi v různých obtížných životních situacích, jako je 

nedostatečný příjem, péče o novorozené nebo malé dítě, péče o dítě se zdravotním 

postižením, neúplnost rodiny atd. Tímto systém napomáhá snižovat ekonomické riziko a 

zlepšuje finanční situaci rodiny s dětmi. Dávky nejsou předmětem zdanění. Některé jsou 

příjmově testovány a v řízení o přiznání těchto dávek nejsou zkoumány majetkové poměry, 

rodiny popř. příjemce dávky. Podrobnějšímu popisu významu jednotlivých dávek bude 

věnována druhá kapitola mé bakalářské práce. 

      Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře [2], nabyl účinnosti částečně dnem 1. 

října 1995, kdy zákon řešil pouze výplatu dávek poskytovaných bez ohledu na výši příjmu. 

V plném rozsahu nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996. Od této doby byl již několikrát 

novelizován. Jednotlivým novelám tohoto zákona bude věnována  třetí kapitola mé 

bakalářské práce. Přijetí tohoto zákona znamenalo sjednocení dosavadní roztříštěnosti 

právní úpravy vyjadřující podporu státu rodinám s dětmi, ale také sjednocení plátců těchto 

dávek. Některé z dávek byly do této doby vázány na účast na nemocenském pojištění např. 

přídavky na děti nebo na důchodovém  pojištění, např. výchovné. Tomuto stavu odpovídala 

i různost plátců – některé dávky vypláceli zaměstnavatelé, jiné okresní správy sociálního 

zabezpečení, okresní úřady, pověřené úřady, ozbrojené složky apod. 

      Systém státní sociální podpory je nepříspěvkovým systém, který je financovaný ze 

státního rozpočtu a jehož administrací jsou pověřeny státní orgány, kterými jsou v současné 

době úřady práce. Výplatu a zpracování agendy zabezpečují odbory státní sociální podpory  

těchto úřadů. Odvolacím orgánem jsou krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy. 

Nároky na tyto dávky jsou přezkoumatelné soudem. Základním právním předpisem 
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upravujícím řízení o dávkách je zákon č. 500/2004 Sb.[3], o správním řízení. 

      Cílem této bakalářské práce je přiblížit účel jednotlivých dávek státní sociální podpory 

a popsat vývoj jednotlivých dávek vyplácených od roku 1995.  
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2.Význam dávek státní sociální podpory 

2.1. Rozdělení dávek SSP  
       V současné době dle platné právní normy, tj. zákon o státní sociální podpoře  

č. 117/1995 Sb. [2], jsou vypláceny tyto dávky státní sociální podpory  

� přídavek na dítě 

� sociální příplatek 

� příspěvek na bydlení 

� rodičovský příspěvek 

� porodné 

� pohřebné 

� dávky pěstounské péče 

 

      Dávky SSP dále rozdělujeme na dávky 

• testované na příjem – přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení 

• netestované na příjem – rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné, pěstounské 

dávky 

      Dávky testované na příjem jsou dávky SSP u nichž žadatelé musí dokládat příjem za 

rozhodné období. Za rozhodné období je považováno kalendářní čtvrtletí nebo kalendářní 

rok, dle dávky.  

      Dávky SSP netestované na příjem jsou dávkami, které se žadatelům vyplácí bez 

ohledu na výši jejich příjmu.  

      Nárok na kteroukoli dávku státní sociální vzniká dnem, kdy byly splněny všechny 

podmínky stanovené zákonem č. 117/1995 Sb. [2], ve znění pozdějších předpisů. 

       Žadatel musí splňovat podmínku přihlášení k trvalému pobytu na území České 

republiky. Jednou z dalších podmínek pro přiznání dávek státní sociální podpory je, aby 

oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované daly souhlas, dle § 50 zákona č. 

117/1995 Sb. [2], ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby orgány státní správy a další 

právnické a fyzické osoby sdělily příslušným úřadům vyplácejícím dávky SSP a 

Ministerstvu práce a sociálních věcí, výši příjmu těchto osob, skutečnosti prokazující 

nepříznivý zdravotní stav, nezaopatřenost, údaje o trvalém pobytu a další údaje, které jsou 

potřebné při rozhodování o dávce, její výši a výplatě. Za nezaopatřené dítě dává souhlas 
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dle §50 zákona č. 117/1995 Sb. [2], ve znění pozdějších předpisů, jeho zákonný zástupce. 

      Nárok na dávky SSP se uplatňuje podáním žádosti na příslušný úřad práce. Tento úřad 

o přiznání dávek rozhoduje a dávky také vyplácí. Žádost lze uplatnit nejdéle 3 měsíce 

zpětně ode dne podání žádosti, u jednorázových dávek SSP 1 rok zpětně ode dne podání 

žádosti.      

      Řízení o přiznání dávek SSP je vedeno dle zákona č. 500/2004 Sb.[3], o správním 

řízení. Příslušný úřad musí do 30 dnů rozhodnout o přiznání či nepřiznání dávky SSP. 

Pokud žadatel splňuje všechny zákonné podmínky, vydá tento úřad oznámení o přiznání a 

výši dávky SSP. Když žadatel podá žádost, která není úplná nebo nedoloží všechny 

podklady potřebné pro přiznání dávky SSP, vyzve úřad žadatele k odstranění nedostatků 

podání nebo s ním na místě sepíše protokol o ústním jednání, ve kterém bude upozorněn na 

nedostatky podání. Výzva i protokol o ústním jednání musí obsahovat poučení, že pokud 

žadatel obsahu výzvy či protokolu o ústním jednání neuposlechne může mu být dávka SSP 

nepřiznána nebo může být řízení o dávku SSP přerušeno. Žadatel se do 8 dnů od převzetí 

výzvy musí dostavit na úřad a doložit potřebné podklady, popř. odstranit nedostatky 

podání. V případě, že žadateli i po doložení požadovaných dokladů a odstranění nedostatků 

podání nevzniká nárok na dávku SSP, příslušný úřad nejdříve oznámí žadateli, že zahajuje 

řízení o zamítnutí dávky. Žadatel je v tomto oznámení poučen, že do 8 dnů od převzetí 

tohoto oznámení má právo navrhnout důkazy, učinit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům 

pro vydání rozhodnutí. Jestliže se žadatel do 8 dnů nevyjádří, vydá příslušný úřad 

rozhodnutí o zamítnutí. 

      Pokud úřad, který rozhoduje o dávkách SSP není schopen rozhodnout do zákonné lhůty 

30 dnů, musí vydat rozhodnutí o přerušení řízení o dávku. Řízení o dávku je přerušeno do 

doby, než jsou odstraněny všechny nedostatky podání popř. do doby, kdy jsou doloženy 

všechny potřebné podklady k vydání rozhodnutí o zamítnutí, či oznámení o přiznání dávky 

SSP. 

      Když úřad zjistí, že žadatel o dávku již nesplňuje podmínky, za kterých mu dávka byla 

přiznána, vyzve žadatele, aby se k těmto okolnostem vyjádřil a odstranil všechny 

nedostatky, které byly zjištěny. Pokud žadatel výzvu nepřevezme a tudíž neodstraní 

nedostatky, vydá úřad rozhodnutí o zastavení výplaty. Výplata dávky je zastavena ode dne 

zjištění nedostatků v žádosti, nejdéle však na 3 měsíce. Pokud nadále trvají okolnosti, kvůli 

kterým již žadatel nemá nárok na dávku SSP, vydá úřad po 3 měsících rozhodnutí o 
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odejmutí dávky. 

      Opravnými prostředky jsou odvolání a námitka. Když žadatel nesouhlasí s výší 

dávky SSP, může podat do 30 dnů ode dne výplaty dávky SSP námitku proti oznámení o 

přiznání dávky. V tomto případě úřad přezkoumá podklady k výplatě dávky SSP. Jestliže 

úřad zjistí, že při zpracování dávky SSP pochybil, nedostatky odstraní  a přehodnotí výši 

dávky. Rozdíl doplatí žadateli. Pokud výše vyplacené dávky je správná, vydá rozhodnutí o 

přiznání a výši dávky. Pokud žadatel nadále nesouhlasí s výší dávky, má možnost proti 

tomuto rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává na úřad, který o dávce rozhodl a 

tento úřad s vyjádřením postupuje toto odvolání odvolacímu úřadu, kterým je příslušný 

krajský úřad. 

      Proti rozhodnutí o zamítnutí dávky SSP nebo rozhodnutí o odejmutí dávky SSP má 

žadatel možnost podat odvolání do 15 dnů od převzetí tohoto rozhodnutí. Odvolání se 

podává na úřad, který rozhodnutí vydal. Ten odvolání přezkoumá a pokud zjistí, že 

pochybil autoremedurou přizná dávku SSP. Pokud úřad nezjistí žádné pochybení postoupí 

toto odvolání s vyjádřením odvolacímu orgánu – krajskému úřadu, včetně celého spisu 

týkající se zamítnuté nebo odejmuté dávky SSP. Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí nebo 

věc vrátí úřadu, který rozhodnutí vydal, k obnově řízení. 

2.2. Důležité pojmy 

2.2.1.  Příjem 

      Veškeré příjmy jsou dokládány na formulářích MPSV – doklad o výši ročního příjmu a 

doklad o výši čtvrtletního příjmu. Za příjem se dle §5 zákona č. 117/1995 Sb. [2], ve znění 

pozdějších předpisů, považují 

� příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob dle zákona o daních 

z příjmů č. 586/1992 Sb. [4], ve znění pozdějších předpisů, a nejsou od této 

daně osvobozeny. Např.: 

• příjem ze závislé činnosti a funkční požitky 

• příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

• příjem z pronájmu 

• ostatní příjmy 

� příjmy, které jsou dle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. [4], ve znění 

pozdějších předpisů, osvobozeny od daně  
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• peněžité dávky důchodového pojištění 

• podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci 

• výživné poskytované v rámci vyživovací povinnosti 

• rodičovský příspěvek, přídavek na dítě 

2.2.2 Oprávněné osoba a společně posuzované osoby 

      Za rodinu se dle § 7 zákona č. 117/1995 Sb. [2], ve znění pozdějších předpisů, 

považuje oprávněná osoba  a osoby s ní společně posuzované. Společně posuzované osoby 

jsou: 

� nezaopatřené děti 

� nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí 

� osoby jímž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu 

� manželé, partneři, druh, družka 

� nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou 

osamělí, a rodiče těchto rodičů, pokud s oprávněnou osobou žijí ve společné 

domácnosti 

2.2.3 Nezaopatřené dítě 

Za nezaopatřené dítě se považuje: 

� dítě do věku, kdy nastoupí povinnou školní docházku 

� dítě, které plní povinnou školní docházku  

� dítě, které se připravuje na budoucí povolání nejdéle však do 26 let věku dítěte 

� dítě, které se na budoucí povolání nemůže soustavně připravovat nebo 

vykonávat soustavnou výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz anebo je 

neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost 

�  dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce a nepobírá podporu 

v nezaměstnanosti. Toto platí jen do 18 let věku dítěte. 

 

      Pokud je dítě poživatelem plného invalidního důchodu, nelze jej považovat za 

nezaopatřené.  
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2.2.4 Životní minimum a existenční minimum 

      Životní minimum  je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů 

k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. 

      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 a u osoby starší 65 let. 

      Životní a existenční minimum je stanoveno v zákoně č.110/2006 Sb. [5], o životním a 

existenčním minimu. Je zvyšováno nařízením vlády. Vláda je zmocněna zvyšovat částky 

životního a existenčního minima vždy od 1. ledna podle skutečného vývoje 

spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby 

přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5%. Za mimořádných okolností je vláda 

oprávněna  zvýšit částky životního a existenčního minima i mimo termín pravidelné 

valorizace. Při zvyšování částek životního a existenčního minima se zachovává jejich 

reálná úroveň. 

      Životní minimum se využívá při zjišťování nároku na dávky státní sociální podpory. 

V případě nároku na sociální příplatek tvoří i základ pro jeho výpočet.  

 

      Částky životního minima v Kč za měsíc 

� jednotlivec                                                         3 126,- Kč 

� první osoba v domácnosti                                 2 880,- Kč 

� druhá a další osoby v domácnosti                     2 600,- Kč 

� nezaopatřené dítě ve věku  do 6 let                   1 600,- Kč 

� nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let          1 960,- Kč 

� nezaopatřené dítě ve věku do 15 let do 26 let   2 250,- Kč 

2.3. Přídavek na dítě 
       Přídavek na dítě je základní dlouhodobou opakující se dávkou SSP, kdy žadatelé  

každý rok musí obnovit nárok na tuto dávku a doložit příjem rodiny za příslušný 

kalendářní rok. Nárok na dávku se uplatňuje na žádosti schválené MPSV. Oprávněnou 

osobou je nezaopatřené dítě. Za nezletilé dítě uplatňuje nárok zákonný zástupce tohoto 

dítěte. 

      Jde o dávku SSP, která je testovaná na příjem. Posuzuje se příjem všech společně 
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posuzovaných osob za předchozí kalendářní rok. 

      Nárok na tuto dávku má dítě,  pokud příjem v rodině nepřevyšuje součin životního 

minima a koeficientu 2,40. Přídavek na dítě je dle §18 zák. č. 117/1995 Sb.[2], ve znění 

pozdějších předpisů, vyplácen ve třech úrovních.  

� do 6 let věku dítěte ve výši 500,- Kč 

� od 6 let do 15 let věku dítěte ve výši 610,- Kč 

� od 15 let do 26 let věku dítěte ve výši 700,- Kč 

      Pokud je nezaopatřené dítě umístěno v ústavu, vyplácí se přídavek na dítě tomuto 

ústavu, přičemž žadatelem o dávku může být nadále zákonný zástupce. Pokud zákonný 

zástupce nárok na dávku neuplatní, po uplynutí zákonné lhůty si o dávku požádá příslušný 

ústav.  

2.4. Sociální příplatek 
      Sociální příplatek je opakující se dávkou SSP, tzn. že žadatelé každé čtvrtletí musí 

obnovit nárok na tuto dávku a doložit příjem rodiny za příslušné kalendářní čtvrtletí. Nárok 

na dávku se uplatňuje na žádosti schválené MPSV [viz příloha č.4].  Jedná se tedy o dávku 

testovanou, kdy je  posuzován příjem všech společně posuzovaných osob za předchozí 

kalendářní čtvrtletí. Příjem v rodině nesmí být vyšší, než součin životního minima rodiny a 

koeficientu 2,00. Na rozdíl od přídavku na dítě řeší aktuální situaci v rodině.  

      Oprávněnou osobou je rodič, který pečuje alespoň o jedno nezaopatřené dítě. 

      Účelem této dávky je pomoci rodinám s nízkými příjmy krýt náklady, které souvisí s 

potřebami nezaopatřeného dítěte. 

      Ve výši sociálního příplatku se odráží také některé další skutečnosti, zejména zdravotní 

stav dítěte i rodičů.  

 

Částka životního minima dítěte se násobí 

� koeficientem 3,00, pokud jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené 

� koeficientem 2,67, pokud jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené 

� koeficientem 1,34, pokud jde o dítě dlouhodobě nemocné 

� koeficientem 1,22, pokud jde o děti, které se narodily současně a to do 3 let jejich 

věku 

� koeficientem 1,20, pokud jde o dítě, které studuje na střední škole a jedná se o 

denní studium nebo na vysoké škole v prezenční formě studia 
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Částka životního minima rodiny  a nezaopatřeného dítěte se násobí 

� koeficientem 1,35, pokud oba rodiče jsou dlouhodobě těžce zdravotně postižení 

� koeficientem 1,30, pokud se jedná o osamělého rodiče, který je dlouhodobě těžce 

zdravotně postižený 

� koeficientem 1,05, pokud jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený 

� koeficientem 1,17, jde-li o osamělého rodiče 

 

      Vzhledem k tomu, že ve většině rodin splňuje podmínku péče o nezaopatřené dítě více 

osob (oba rodiče, nebo rodič a osoba, která je za rodiče pro tyto účely považována) je 

stanoveno, že sociální příplatek náleží jen jednomu z rodičů. Pokud se rodiče nedohodnou, 

o oprávněné osobě rozhodne příslušný úřad. 

      Na sociální přípatek nevzniká nárok, je-li nezaopatřené dítě svěřeno do pěstounské 

péče nebo do předpěstounské péče, anebo do osobní péče poručníka. Důvodem je 

skutečnost, že nezaopatřeným dětem a oprávněným osobám náleží dávky pěstounské péče. 

2.5. Příspěvek na bydlení 
      Příspěvek na bydlení je poslední opakující se testovanou dávkou. V této dávce je 

stejně jako u sociálního příplatku sledován příjem za poslední kalendářní čtvrtletí. Platí, že 

pokud nárok na příspěvek na bydlení vznikne více osobám, náleží tato dávka jen jednou. 

Pokud se oprávněné osoby na uplatnění nároku nedohodnou, určí příslušný úřad, které 

osobě se tato dávka přizná. Nárok na dávku se uplatňuje podáním žádosti. 

      Tato dávka má pomoci rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy pokrýt výdaje 

související s bydlením. Výše dávky však nepokrývá veškeré náklady na bydlení a je pouze 

příspěvkem na úhradu nákladů na bydlení. 

      Dle §24 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb. [2], ve znění pozdějších předpisů, je 

oprávněnou osobou vlastník nebo nájemce bytu, který je v předmětném bytě hlášen k 

trvalému pobytu a  

• náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a 

koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy 0,35, a  

• součin rozhodného příjmu  v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města 

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

 

      Pro výpočet příspěvku na bydlení rozlišujeme dle §25 zákona č. 117/1995 Sb. [2], ve 
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znění pozdějších předpisů, náklady na bydlení a dle §26 zákona č. 117/1995 Sb. [2], ve 

znění pozdějších předpisů, normativní náklady na bydlení. 

      Náklady na bydlení jsou skutečné náklady posuzovaných osob na nájemné a náklady za 

plnění poskytovaná s užíváním bytu, a to za podmínky, že tyto náklady nejsou součástí 

nájemného. U družstevních bytů, vlastníků bytů a vlastníků nemovitostí se nevychází ze 

skutečných nákladů, ale z částek srovnatelných nákladů uvedených v §25 odst. 1 písm. b., 

zákona č. 117/1995 Sb. [2], ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě tedy nejde o 

skutečné náklady, ale o náklady fiktivně stanovené, tyto náklady se neprokazují. 

      K uvedeným nákladům na nájemné a srovnatelným nákladům se přičítají skutečné 

náklady na plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění. Výjimku 

tvoří pouze byty a domy, které jsou vytápěny pevnými palivy. U pevných paliv je dle §28 

písm. b, zákona č. 117.1995 Sb. [2], ve znění pozdějších předpisů, stanovena započitatelná 

částka. 

      Výše normativních nákladů na bydlení je odstupňována dle počtu osob v domácnosti a 

dle velikosti obce.  

      Stejně jako u sociálního příplatku platí, že pokud nárok na příspěvek na bydlení 

vznikne více osobám, náleží tato dávka jen jednou a pokud se oprávněné osoby na 

uplatnění nároku nedohodnou, určí příslušný úřad, které osobě se tato dávka přizná. 

2.6. Rodičovský příspěvek 

      Nárok na tuto dávku má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a 

řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Umožňuje tedy rodiči, aby se věnoval péči o dítě. 

Rodičovský příspěvek je dávka, která se poskytuje bez ohledu na výši příjmu v rodině a je 

nárokem rodiče. Oprávněnou osobou v této dávce je rodič, který nárok  na dávku musí 

uplatnit na formuláři schváleném MPSV. Podmínku trvalého pobytu v  České republice 

musí splnit pouze rodič. U ostatních osob, tvořících rodinu pro tuto dávku, se trvalý pobyt 

nesleduje. 

 

      Rodičovský příspěvek je vyplácen ve třech výměrách 

� ve zvýšené výměře 11 400,- Kč se vyplácí do 2 let věku dítěte 

� v základní výměře 7 600,- Kč se vyplácí do 3 let věku dítěte 

� ve základní výměře 7 600,- Kč do 21 měsíců věku dítěte, a poté ve snížené 

výměře 3 800,- Kč do 4 let věku dítěte 



Pavlína Kunclová: Analýza vývoje dávek SSP 

2009                                                                                                                                11 

� v nižší výměře 3000,- Kč, od 7 do 10 let věku dítěte, pokud je dítě 

zakládající nárok na rodičovský příspěvek dlouhodobě zdravotně postižené 

nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Proto toto platí specifická 

úprava pro výplatu rodičovského příspěvku, kterou řeší § 30 odst. 1, písm. 

e) zákona č. 117/1995 Sb. [2], ve znění pozdějších předpisů. 

 

      Rodič má tedy možnost zvolit si variantu čerpání rodičovského příspěvku. Při volbě 

čerpání rodičovského příspěvku ve zvýšené a v základní výměře je podmínkou, že rodiči 

byla přiznána peněžitá pomoc v mateřství zaměstnavatelem nebo příslušnou správou 

sociálního zabezpečení. 

      Pro rodičovský příspěvek dále platí, že dítě, na které je tato dávka vyplácena, musí 

splňovat zákonnou podmínku, a to navštěvovat jesle, mateřskou školu a jiné obdobné 

zařízení pro děti předškolního věku v přípustném rozsahu. 

 

Pro dítě, které  

� je mladší 3 let, platí, že může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné 

obdobné zařízení pro děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci 

� dosáhlo věku 3 let, platí, že může jesle, mateřskou školu nebo jiné předškolní 

zařízení navštěvovat buď 5 kalendářních dnů v měsíci nebo 4 hodiny denně. 

� pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu a nebo 

třídu zřízenou v mateřské škole pro zdravotně postižené děti nebo jesle se 

zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně zdravotně postižené a 

mentálně retardované, platí, že může tato zařízení navštěvovat v rozsahu 

nepřevyšujícím 4 hodiny denně 

� dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené 

pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti 

předškolního věku může navštěvovat v rozsahu 4 hodiny denně 

� navštěvuje základní školu speciální, může navštěvovat toto zařízení 4 hodiny 

denně 

 

      Jestliže mají oba rodiče nebo osamělý rodič přiznaný stupeň zdravotního postižení 

zraku nebo sluchu v rozsahu 50% a více, může dítě, o které pečuje, navštěvovat jesle, 
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mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. 

2.7. Porodné 
      Porodné je dávka státní sociální podpory, na kterou vzniká nárok v souvislosti s 

porodem dítěte. Nárok má v první řadě žena, která dítě porodila. Pouze v případech, kdy 

žena, která dítě porodila, zemřela a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě, vznikne 

nárok na porodné otci dítěte. Nárok na porodné mají také jiné osoby, než jsou matka a otec 

dítěte. Jde o osoby, které převzaly dítě do péče nahrazující péči rodičů. V těchto případech 

bude porodné vyplaceno těmto osobám i pokud bylo vyplaceno matce dítěte.  

      Nárok na dávku vznikl pouze v případě, že se jedná o porod dítěte. Proto se k žádosti o 

porodné dokládá rodný list narozeného dítěte.  

      Podmínkou nároku na porodné není péče o dítě. Porodné se tedy poskytne i ženě, která 

o dítě po porodu nezačala pečovat a dala souhlas k osvojení. Vyloučen není nárok ani v 

případě, že se žena vůči dítěti dopustila úmyslného trestného činu. 

      Porodné patří mezi dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu oprávněné osoby. 

Nárok na dávku vzniká dnem porodu. Vyplácí se jednorázově. Výše porodného činí  

13 000,- Kč na každé narozené dítě. 

2.8. Pohřebné 
      Účelem pohřebného je přispět osobě, která má trvalý pobyt a území České republiky, 

na náklady spojené s pohřbem. Nárok na pohřebné vzniká pouze osobám, které vypraví 

pohřeb nezaopatřenému dítěti, a dále osobám, které vystaví pohřeb osobě, která je rodičem 

nezaopatřeného dítěte. Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která pohřeb vypravila. 

      Nárok na pohřebné může uplatnit více osob a v některých případech se opravdu 

několik osob na nákladech spojených s vypravením pohřbu podílí. V těchto případech se 

dávka vyplatí jen jednou a to osobě, která nárok – podáním žádosti [viz příloha č.8]. 

uplatnila jako první. Nárok vzniká dnem pohřbení. 

      Pohřebné se vyplácí jednorázově. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou  

5 000,- Kč. Nejedná se o částku odpovídající nákladům spojených s vypravením pohřbu, 

ale o příspěvek na tyto náklady.  

2.9. Dávky pěstounské péče 
      Dávky pěstounské péče jsou 
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� příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

� odměna pěstouna 

� příspěvek při převzetí dítěte 

� příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

     Tyto dávky mají za úkol finančně podpořit náhradní rodinnou péči. Jsou nazvány 

dávkami pěstounské péče, ale náleží také v případech, kdy poručník ustanovený soudem 

pečuje osobně o svěřené dítě. 

      Dítě i pěstoun mohou vedle dávek pěstounské péče pobírat i další dávky státní sociální 

podpory, pokud splní podmínky nároku. Jedná se o přídavek na dítě, rodičovský příspěvek. 

Výjimkou je sociální příplatek, který na děti v pěstounské péči nenáleží; pro účely výplaty 

této dávky se k dětem svěřeným do pěstounské péče nepřihlíží ani k jako společně 

posuzovaným osobám. 

      Pokud vznikne společná pěstounská péče manželů, náleží dávky pěstounské péče jen 

jednomu z manželů. Pokud se manželé nedohodnou, určí příslušný úřad, kterému z 

manželů bude dávky pěstounské péče vyplácet. 

2.9.1 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

      Na tuto dávku má nárok nezletilé dítě, popř. i zletilé nezaopatřené dítě, které je svěřeno 

do pěstounské péče. Tyto osoby musí uplatnit nárok na dávku podáním žádosti schválené 

MPSV. 

       Výše dávky pro  

� nezaopatřené nezletilé dítě je stanovena jako 2,3 násobek částky životního minima 

dítěte, kterému se dávka poskytuje 

� nezletilé, ale již zaopatřené dítě je stanovena jako 1,40 násobek životního minima 

dítěte, kterému se dávky poskytuje 

Odlišná výše příspěvku je i pro případy, kdy jsou náklady na uspokojování základních 

životních potřeb dítěte vyšší z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Jde-li o 

dítě 

� dlouhodobě nemocné, násobí se částka životního minima dítěte koeficientem 2,35 

� dlouhodobě zdravotně postižené, násobí se částka životního minima dítěte 

koeficientem 2,90 

� dlouhodobě těžce zdravotně postižené, násobí se částka životního minima dítěte 

koeficientem 2,90 
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      Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží v případě, že bylo dítě umístěno v ústavu. 

      Do dne dosažení zletilosti dítěte je pro účely této dávky jako příjemce určen pěstoun. 

Pokud ke dni zletilosti náleží dítěti tato dávka, zachovává se nárok na dávku nadále, 

nejvýše však do 26 let věku tohoto dítěte, splňuje-li i nadále podmínku nezaopatřenosti a 

trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s pěstounem. 

      Pokud dítě svěřené do pěstounské péče požívá důchod vyplácený z důchodového 

pojištění, náleží dávka ve výši rozdílu výše důchodu a příspěvku na úhradu potřeb dítěte. 

2.9.2 Odměna pěstouna 

      Tato dávka slouží jako podpora pěstouna v době, kdy pečuje o dítě, popř. děti, mu 

svěřené do pěstounské péče. Nárok vzniká splněním všech zákonných podmínek a 

podáním žádosti schválené MPSV. 

      Odměna pěstouna je dávka pěstounské péče, kde oprávněnou osobou je pěstoun. Nárok 

na dávku má pěstoun i v případě, kdy pečuje o nezletilé zaopatřené dítě do dosažení 18 let 

věku dítěte. Tato dávka slouží jako podpora pěstouna v době, kdy pečuje o dítě, popř. děti, 

mu svěřené do pěstounské péče. 

      Výše dávky činí součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 1,00 za 

každé dítě svěřené do pěstounské péče. Dávka je vyplácena měsíčně. 

       Ve zvláštních případech je vyplácena i pěstounská dávka - odměna pěstouna ve 

zvláštních případech. Jedná se o dávku pro pěstouny, kteří mají v pěstounské péči 3  a více 

dětí nebo dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Je vyloučeno poskytování této 

odměny v případě, že pěstoun pobírá odměnu za výkon pěstounské péče dle zákona 

 č. 359/1999 Sb. [6], ve znění pozdějších předpisů.  

2.9.3 Příspěvek při převzetí 

      Tato dávka je jednorázovou dávkou státní sociální podpory vyplácenou pěstounovi. Je 

určena jako příspěvek na nákup věcí potřebných pro dítě, které bylo ve většině případů 

v přímém zaopatření ústavu a nemá vlastní osobní věci. 

      Nárok vzniká pěstounovi dnem převzetí dítě a podáním žádosti schválené MPSV. 

      Výše dávky je, jde-li o dítě ve věku  

� do 6 let,                        8 000,- Kč 

� od 6 let do 15 let,         9 000,- Kč 

� od 15 let do 26 let,     10 000,- Kč 
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2.9.4 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

      Jedná se o jednorázový příspěvek, na který má nárok pěstoun, který má svěřeny 

nejméně 4 děti do pěstounské péče, pokud zakoupil osobní motorové vozidlo a nebo mu 

vznikly náklady spojené se zajištěním nezbytné celkové opravy osobního motorového 

vozidla. Podmínky nároku na tuto dávku jsou splněny i pokud pěstoun pečuje o zletilé 

nezaopatřené dítě, které pobírá dávku – příspěvek na úhradu potřeb dítěte, a to i v případě, 

že mu na tuto dávku nevznikl nárok z důvodu, že výše jeho důchodu je vyšší než výše 

příspěvku. 

      Pěstoun nesmí osobní motorové vozidlo používat k samostatné výdělečné činnosti, 

během příštích 5 let jej nesmí prodat ani darovat. Dále nesmí přestat vykonávat 

pěstounskou péči. V těchto případech je povinen vrátit poměrnou část příspěvku. Toto však 

neplatí v případě, že pěstoun přestane vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních 

důvodů. 

      Výše příspěvku je 70% pořizovací ceny vozidla, popř. ceny opravy vozidla, nejvýše 

však 100 000,- Kč. Při dodržení podmínky, že součet příspěvků na zakoupení motorového 

vozidla poskytnutých pěstounovi v období posledních 10 kalendářních let přede dnem 

podání žádosti o dávku nesmí překročit 200 000,- Kč. 

      Nárok na dávku vzniká podáním žádosti schválené MPSV a splněním všech zákonných 

podmínek. 
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3. Analýza vývoje dávek státní sociální podpory od roku 1995 
 

      Jak jsem již uvedla v úvodu práce, zákon č. 117/1995 Sb. [2] prošel od roku 1995 

mnoha změnami. V této kapitole bych se chtěla věnovat analýze, jak jednotlivé novely 

ovlivnily výši a výplatu dávek SSP.   

 

Dávky SSP vyplácené od roku 1995 

• přídavek na dítě 

• příspěvek na dopravu 

• sociální příplatek 

• příspěvek na bydlení 

• sociální příspěvek k vyrovnání cen tepelné energie 

• sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného 

• rodičovský příspěvek 

• zaopatřovací příspěvek 

• porodné 

• pohřebné 

• pěstounské dávky 

• příspěvek na školní pomůcky 

• příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

3.1 Vývoj výše dávky SSP - přídavek na dítě od roku 1995 
      Dle právní úpravy před lednem 1996, kdy dávka náležela rodiči dítěte z titulu jeho 

účasti na nemocenském pojištění, je přídavek na dítě ve formě dávky státní sociální 

podpory dávkou dítěte. Tato dávka je vyplácena od 1. ledna 1998, kdy nabyl účinnosti 

zákon č. 242/1997 Sb. [7]. 

      Zákon stanovil, že nárok na tuto dávku má do 31. prosince 1998 nezaopatřené dítě 

• ve zvýšené výměře, pokud rozhodný příjem v rodině není vyšší než součin 

životního minima a koeficientu 1,80 

• v základní výměře, pokud rozhodný příjem v rodině je vyšší než součin životního 

minima a koeficientu 1,80, ale není vyšší než součin životního minima a 

koeficientu 2,20 
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Od 1. ledna 1999 má nárok na přídavek na dítě nezaopatřené dítě 

� ve zvýšené výměře, pokud rozhodný příjem v není vyšší než součin životního 

minima rodiny a koeficientu 1,10 

� v základní výměře, pokud rozhodný příjem v rodině je vyšší než součin životního 

minima rodiny a koeficientu 1,10, ale není vyšší než součin částky životního 

minima rodiny a koeficientu 1,80 

� ve snížené výměře, pokud rozhodný příjem v rodině je vyšší než součin životního 

minima rodiny a koeficientu 1,80, ale není vyšší než součin částky životního 

minima a koeficientu 3,00 

 

      Dále byla upravena i výše dávky SSP přídavek na dítě a to tak, že do 31. prosince 1998 

výše dávky za kalendářní měsíc činila 

� součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,27 – pro zvýšenou výměru 

dávky 

� součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,14 – pro sníženou výměru 

dávky 

 

Od 1. ledna. 1999 činila výše dávky  za kalendářní měsíc 

� součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,32 – pro výplatu dávky ve 

zvýšené výměře 

� součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,28 – pro výplatu dávky 

v základní výměře 

� součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,14 – pro výplatu dávky ve 

snížené výměře 

 

      Zákon č. 112/2006 Sb. [8], který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007 změnil  výši 

koeficientů i výši dávky. Došlo k následujícím změnám. Nárok na dávku mělo  

nezaopatřené dítě 

� ve zvýšené výměře, pokud rozhodný příjem v rodině nepřesahoval součin 

životního minima rodiny a koeficientu 1,50 

� v základní výměře, pokud rozhodný příjem v rodině přesahoval součin životního 

minima rodiny a koeficientu 1,50, avšak nebyl vyšší než součin částky životního 
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minima rodiny a koeficientu 2,40 

� ve snížené výměře, pokud rozhodný příjem v rodině přesahoval součin životního 

minima rodiny a koeficientu 2,40, avšak nebyl vyšší než součin částky životního 

minima rodiny a koeficientu 4,00 

 

Výše dávky za kalendářní měsíc činila součin částky životního minima dítěte a  

� koeficientu 0,36 – pro zvýšenou výměru 

� koeficientu 0,31 – pro základní výměru 

� koeficientu 0,16 – pro sníženou výměru 

 

      Za těchto podmínek a v uvedené výši byl přídavek na dítě vyplácen až do 31. prosince 

2007, kdy vstoupil v platnost zákon č. 261/2007 Sb. [9], o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Platností tohoto zákona se snížila výše většiny dávek SSP. Snížila se i výše přídavku na 

dítě a došlo i ke změně podmínek nároku na tuto dávku. Od 1. ledna. 2008 platí, že nárok 

na přídavek na dítě má dítě, které je nezaopatřené a rozhodný příjem v rodině není vyšší 

než součin částky životního minima  této rodiny a koeficientu 2,40. Jak jsem se již zmínila, 

došlo i ke změně výše dávky to tak, že výše dávky pro 

� nezaopatřené dítě do 6 let činí               500,- Kč 

� nezaopatřené dítě od 6 do 15 let činí     610,- Kč 

� nezaopatřené dítě od 15 do 26 let činí    700,- Kč 

 

K dávce SSP přídavek na dítě se vztahovala i výplata jednorázového příspěvku 

dítěti. Tento příspěvek byl zaveden přijetím zákona č. 237/2004 Sb. [10]. Tento zákon 

nabyl účinnosti dnem 1. května. 2004. Nárok na tento jednorázový příspěvek vznikl pouze 

pokud vznikl nárok na dávku SSP přídavek na dítě v měsíci květnu 2004. Výplata tohoto 

příspěvku byla v červnu 2004. Výše příspěvku činila 2 000,- Kč na každé dítě zakládající 

nárok na dávku SSP přídavek na dítě. 
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3.2 Vývoj výše dávky SSP – příspěvek na dopravu od roku 1995 
      Tato dávka SSP byla vyplácena od 1. ledna 1996. 

      Nárok vznikl nezaopatřenému dítěti, které mimo místo trvalého bydliště 

� plní povinnou školní docházku 

� se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole a 

rozhodný příjem rodiny je nižší, než součin životního minima a koeficientu 2,00 

      Dojíždělo-li dítě denně do místa školy, činila výše dávky za kalendářní měsíc, z částky 

stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí vždy k 1. září a k 1. únoru, která 

odpovídala čtyřicetinásobku jednosměrného plného jízdného 

� 30% u dětí, pokud plní povinnou školní docházku  

� 50% u dětí, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání na střední nebo 

vysoké škole  

 

      U dítěte, které nedojíždělo denně do místa školy, činila výše dávky za kalendářní měsíc 

z částky stanovené MPSV vždy k 1. září a k 1. únoru, která odpovídala čtyřicetinásobku 

jednosměrného plného jízdného 

�  6% u dětí pokud plní povinnou školní docházku 

� 10% u dětí, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání na střední nebo 

škole 

� 5% u dětí, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání na vysoké škole 

      Dávka příspěvek na dopravu byla zrušena dnem 30. června 2004 přijetím zákona č. 

453/2003 Sb. [11], který změnil zákon č. 117/1995 Sb. [2]. 

3.3 Vývoj výše dávky SSP – sociální příplatek od roku 1995 
      Sociální příplatek je testovanou dávkou SSP vyplácenou od 1.ledna 1996. Výše dávky 

byla od 1. ledna 1996 vypočítávána dle níže uvedeného vzorce 

 

ČOPD -  
1,6 x ČOPR

RPR X ČOPD
  [2] 
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      Při stanovení výše dávky se částka na osobní potřeby dítěte násobila koeficientem 

� 2,70, u  dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého 

� 2,40, u dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého 

� 1,20, u dítěte dlouhodobě nemocného 

� 1,10, pokud se děti narodily současně, nejdéle však do věku 3 let těchto dětí 

Dále při stanovení výše dávky násobila částka na osobní potřeby nezaopatřeného dítěte  

koeficientem 

� 1,40, pokud oba rodiče byli dlouhodobě těžce zdravotně postižení 

� 1,40, pokud se jednalo o rodiče osamělého dlouhodobě těžce zdravotně 

postiženého 

� 1,10, pokud je jeden z rodičů dlouhodobě těžce zdravotně postižený 

� 1,05, pokud se jedná o osamělého rodiče, který není zdravotně postižený 

 

      Od 1. ledna 2007, kdy nabyl účinnosti zákon č. 112/2006 Sb. [8], došlo k další změně 

koeficientů a tím i výše dávky. 

      Výše dávky byla vypočítávána dle vzorce: 

 

ŽMND - 
2,00 x ŽMR

RPR x ŽMND
 [2] 

 

      Při stanovení výše dávky se částka na osobní potřeby dítěte násobila koeficientem 

� 3,00, u  dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého 

� 2,67, u dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého 

� 1,34, u dítěte dlouhodobě nemocného 

� 1,22, pokud se děti narodily současně, nejdéle však do věku 3 let těchto dětí 

�  1,20, u dítěte, které studovalo na střední škole v denní formě studia nebo na 

vysoké škole v prezenční formě studia 

 

      Dále při stanovení výše dávky se částka na osobní potřeby nezaopatřeného dítěte 

násobila  koeficientem 

� 1,35,  pokud oba rodiče byli dlouhodobě těžce zdravotně postižení 
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� 1,30, pokud se jednalo o rodiče osamělého dlouhodobě těžce zdravotně 

postiženého 

� 1,05, pokud byl jeden z rodičů dlouhodobě těžce zdravotně postižený 

� 1,17, pokud se jednalo o osamělého rodiče, který nebyl zdravotně postižený 

 

      Účinností zákona č. 261/2007 Sb. [9], dnem 1. ledna 2008, došlo opět ke změně výše 

dávky a nároku na dávku.Výše dávky je vypočítávána dle tohoto vzorce: 

 

ŽMND - 
2,00 x ŽMR

RPR x ŽMND
 [2] 

 

3.4 Vývoj nároku a  výše dávky SSP – příspěvek na bydlení od roku 1995 
      Příspěvek na bydlení je dávkou SSP vyplácenou od 1. ledna 1996. Jedná se o dávku 

SSP testovanou na příjmy.  

      Nárok na dávku od 1. ledna 1996 měl žadatel, kdy příjmy všech společně 

posuzovaných osob nepřesahovaly součin částky na osobní potřebu rodiny a koeficientu 

1,40. Výše dávky se vypočítala dle tohoto vzorce 

 

ND - 
1,40 x ŽMR

RPR x ND
  [2] 

 

      Od 1. července 1998 nabyl účinnosti zákon č. 91/1998 Sb. [12], došlo ke změně 

koeficientu pro nárok na dávku a určení výše dávky. Od 1. července 1998 vznikal nárok 

žadateli, kdy příjmy všech společně posuzovaných osob nepřesahovaly součin částky na 

osobní potřeby rodiny a koeficientu 1,60. Výše dávky se vypočítala dle tohoto vzorce 

 

ND - 
1,60 x ŽMR

RPR x ND
 [2] 
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      Od 1. ledna 2007, účinností zákona č. 112/2006 Sb. [8], došlo k další změně ve výši 

dávky a ke změně nároku na dávku. Od 1. ledna 2007 má nárok na bydlení vlastník nebo 

nájemce bytu, který je v předmětném bytě hlášen k trvalému pobytu, pokud 

• NNB >RPR x 0,30 [2] 

• RPR x 0,30 NNB<  [2] 

3.5 Vývoj nároku a výše dávky SSP – rodičovský příspěvek od roku 1995 
      Rodičovský příspěvek je dávkou, která je vyplácena od 1. října 1995. Nárok na dávku 

vznikal rodiči, který pečoval 

� o dítě ve věku do čtyř let věku tohoto dítěte 

� o dítě ve věku do sedmi let věku tohoto dítěte, šlo-li o dítě dlouhodobě 

zdravotně postižené nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené 

Výše dávky činila za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby rodiče a 

koeficientu 1,10. 

      Od 1. května 2004 došlo účinností zákona č. 237/2004 Sb. [10], ke změně výše dávky. 

Od 1. května 2004 výše dávky činila za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby 

rodiče a koeficientu 1,54. 

      Od 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 112/2006 Sb. [8], a došlo k další změně výše 

dávky.  Výše dávky za kalendářní měsíc činí částku odpovídající 40% průměrné měsíční 

mzdy v nepodnikatelské sféře. Výše této průměrné měsíční mzdy je dle zveřejněných údajů 

Českého statistického úřadu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu 

roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje.  

Od 1. ledna 2008, účinností zákona č. 261/2007 Sb. [9], došlo k další změně ve výši 

rodičovského příspěvku. Výše příspěvku činí  

� 11 400,- Kč – dávka ve zvýšené výměře 

� 7 600,- Kč – dávka v základní výměře 

� 3 800,- Kč – dávka ve snížené výměře 

3.6 Vývoj výše dávky SSP – příspěvek na školní pomůcky od roku 1995 
      Zákon č. 113/2006 Sb. [13], změnil zákon č. 117/1995 Sb. [2] a od 1. dubna 2006 byla 

zavedena nová dávka SSP – příspěvek na školní pomůcky.  

      Nárok na tuto dávku vznikl nezaopatřenému dítěti dnem 1. června příslušného 

kalendářního roku, kdy začínalo dítě plnit povinnou školní docházku. Nárok na příspěvek a 
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jeho výplatu se zkoumal vždy k 1. červnu v kalendářním roce, ve kterém bylo dítě 

přihlášeno zápisu k povinné školní docházce a mělo-li nárok na přídavek na dítě za měsíc 

květen, v témže roce. V případě, že došlo k odložení povinné školní docházky, příspěvek 

náležel až v následujícím roce, tj. v roce, kdy při splnění ostatních podmínek došlo ke 

skutečnému zahájení školní docházky. Výše příspěvku činila 1 000,- Kč. 

      Tato dávka byla vyplácena do 31.prosince 2007. 

3.7 Vývoj výše dávky SSP - příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti         
vyžadující okamžitou pomoc od roku 1995 
      Zákon č. 218/2005 Sb. [14], změnil zákon č. 117/1995 Sb. [2], a zavedl od 1.10.2005 

novou dávku příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

      Nárok na tuto dávku mělo dítě, které bylo svěřeno do péče zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě hlášení orgánu sociálně právní ochrany dítěte, přičemž dávka 

musela být využita na potřeby tohoto dítěte. 

      Výše dávky činila za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby dítěte a 

koeficientu 9,00. 

      Příspěvek byl zrušen vydáním zákona č. 134/2006 Sb. [15], který změnil zákon č. 

117/1995 Sb. [2]. Příspěvek byl naposledy vyplacen za měsíc květen  2006  a od 1.června 

2006 byl zrušen. 

3.8 Vývoj výše dávky SSP - pohřebné od roku 1995     
      Tato dávka SSP je vyplácena od 1. října 1995, dle zákona č. 117/1995 Sb. [2]. 

      Pohřebné bylo do 31. prosince 1998 vypláceno ve výši 3 000,- Kč. Na základě 

novelizace provedené zákonem č. 242/1997 Sb. [7] byla s účinností od 1. ledna 1998 

zvýšena výše pohřebného na částku 5 000,- Kč. Touto novelizací byl zákon doplněn o 

ustanovení zmocňující vládu ke zvýšení této částky v návaznosti na růst spotřebitelských 

cen zjišťovaných statistickým úřadem. 

      Další změnu zaznamenala dávka od 1. ledna 2008 účinností zákona č. 261/2007 Sb. 

[9], kdy došlo ke změně okruhu osob, jímž nárok na pohřebné vzniká. Nárok od 1. ledna 

2008 mají pouze osoby které, 

� vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti 

� vypraví pohřeb osobě, která je rodičem nezaopatřeného dítěte 
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      Zemřelá osoba musí mít ke dni smrti trvalý pobyt na území České republiky. 

3.9 Vývoj výše dávky SSP - zaopatřovací příspěvek 
      Zaopatřovací příspěvek, jako dávka státní sociální podpory, byl vyplácen od 1. října 

1995 do 31. prosince 2004. Dávka byla poskytovaná stanovenému okruhu osob v 

souvislosti s plněním branné povinnosti. Jednalo se o výkon základní vojenské služby nebo 

náhradní vojenské služby, popř. civilní služby. Poskytoval se i v době vojenského cvičení 

popř. v době výkonu civilní služby konané místo vojenského cvičení. Účelem této dávky 

bylo přispět osobám závislým výživou na vojákovi v době, kdy z důvodu výkonu služby 

nebyl výdělečně činný. Příspěvek se nenáležel v době, kdy měl voják nárok na náhradu 

mzdy, platu nebo jiného příjmu dle zvláštních předpisů. 

      Na zaopatřovací příspěvek vznikal nárok 

� nezaopatřenému dítěti vojáka 

� manželce vojáka ovšem jen za splnění zákonných skutečností 

� osobám, kterým soud přiznal vůči vojákovi výživné nebo příspěvek na výživu 

      Nárok manželce vojáka vznikal pouze pokud 

� pečovala o dítě ve věku do 4 let 

� pečovala o dítě do 7 let, pokud se jednalo o dítě dlouhodobě zdravotně 

postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené 

� byla plně invalidní anebo z jiného vážného důvodu nemohla být výdělečně 

činná 

 

Od 1. října 1995 do 31. prosince 2003 byla dávka vyplácena ve výši  

� součinu částky na osobní potřeby oprávněné osoby a koeficientu 0,67 

� výživného nebo příspěvku na výživu, nejvýše však součin částky na osobní 

potřeby oprávněné osoby a koeficientu 0,67 

 

      Zákonem č. 453/2004 Sb. [11], který nabyl účinnosti 1.ledna 2004, byl změněn zákon 

č. 117/1995 Sb. [2]. Účinností tohoto zákona přestal být zaopatřovací příspěvek vyplácen 

osobám, kterým soud přiznal vůči vojákovi výživné nebo příspěvek na výživu. Výše dávky 

se nezměnila. 
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3.10 Vývoj výše dávky SSP – sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení 

nájemného 

      Tato dávka SSP byla zavedena účinností zákona č. 132/1997 Sb. [16]. Byla vyplácena 

od 1. července 1997 do 31. prosince 2000. Jednalo se o zvláštní dávku SSP, která byla 

zavedena ke zmírnění důsledků zvýšení nájemného.   

      Jednalo se o dávku SSP testovanou na příjem. Nárok na tuto dávku měla fyzická osoba, 

která užívala byt na základě nájemní smlouvy, byla v předmětném bytě hlášena k trvalému 

pobytu. a nájemné tohoto bytu bylo dle zvláštního předpisu  č. 176/1993 Sb. [20], o 

nájemném z bytu, usměrňováno maximální výší. Podmínkami pro nárok na tuto dávku 

bylo 

� řádná úhrada nájemného a služeb poskytovaných v souvislosti užíváním bytu 

� nájemné tohoto bytu bylo dle zvláštního předpisu č. 176/1993 Sb. [20], o 

nájemném z bytu, usměrňováno maximální výší 

� rozhodný příjem všech společně posuzovaných osob nedosahoval částky 

součinu životního minima rodiny a koeficientu 1,6 

 

      Základní výší příspěvku byl stanoven rozdíl mezi součinem částky nákladů na 

domácnost a výpočtového koeficientu a podílem, v jehož čitateli byl součin částky nákladů 

na domácnost, výpočtového koeficientu a rozhodného příjmu v rodině a ve jmenovateli byl 

součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,6. Všechny částky potřebné pro 

výpočet této dávky upravoval §7 zákona č. 132/1997 Sb. [16]. 

 

3.11 Vývoj výše dávky SSP – sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen 
tepelné energie 
      Jednalo se, stejně jako u sociálního příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného, o 

zvláštní dávku SSP, testovanou na příjem, která byla vyplácena od 1. července 1997 do  

30. června 2000 dle zákona č. 75/1997 Sb. [17]. 

      Uvedená dávka náležela fyzické osobě, která byla vlastníkem nebo nájemcem bytu 

nacházejícího se v nemovitosti, jejímuž vlastníku, držiteli nebo správci, který byl 

odběratelem tepelné energie k vytápění domovních objektů nebo ji sám vyráběl, byla na 

rok 1997 poskytnuta v květnu 1997 poměrná část vypočtené roční výše dotace dle nařízení 

vlády č. 251/1994 Sb. [21], nebo kterému nejpozději v květnu 1997 byla uvedená dotace 
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poskytnuta jednorázově. 

      Nárok na dávku měly osoby s příjmem, který byl nižší než součin životního minima 

všech společně posuzovaných osob a koeficientu 1,6.  

3.12 Vývoj výše dávek SSP – pěstounské dávky od roku 1995 
      Tyto dávky SSP jsou vypláceny od 1.října 1995.  

 

3.12.1 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

      Dávka SSP, která se od počátku vyplácí pěstounovi.  

      Výše dávky od 1.října 1995 činila za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby  

dítěte  a koeficientu 1,00 

Částka na osobní potřeby dítěte se násobila 

� koeficientem 1,10, pokud šlo o dítě dlouhodobě nemocné 

� koeficientem 1,60, pokud šlo o dítě dlouhodobě zdravotně postižené 

� koeficientem 1,80, pokud šlo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené 

� koeficientem 1,15, pokud šlo o dítě soustavně se připravující na budoucí 

povolání na střední škole mimo místo trvalého pobytu 

� koeficientem 1,25, pokud šlo o dítě soustavně se připravující na budoucí 

povolání na vysoké škole mimo místo trvalého pobytu 

� koeficientem 1,60, pokud šlo o dítě soustavně se připravující na budoucí 

povolání na vysoké škole v místě, které je od místa trvalého pobytu dítěte 

vzdáleno více, než 60  km a nepobíralo příspěvek na dopravu 

       Účinností zákona č. 158/1998 Sb. [18], dne 13.7.1998, byly zvýšeny koeficienty a tím 

i výše dávky. 

       Došlo ke změně výše dávky, kdy se koeficient změnil z 1,00 na 1,20. Výše dávky tedy 

činila za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 1,20; pokud 

šlo o nezaopatřené dítě, použil se pro výši dávky koeficient 2,00. 

      Došlo i ke zvýšení koeficientu u 

� dítěte dlouhodobě nemocného z 1,10 na 2,10 

� dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého z 1,60 na 2,60 

� dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého z 1,80 na 2,80 
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      Ostatní zvýhodnění byla zrušena.Ode dne 1. dubna 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č. 

112/2006 Sb. [8], došlo znovu ke změně koeficientů a tím i výše dávek.Výše dávky od 

tohoto data činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 

1,40; pokud se jedná o nezaopatřené dítě použije se koeficient 2,30. 

      Došlo i ke zvýšení koeficientu u 

� dítěte dlouhodobě nemocného z 2,10 na 2,35 

� dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého z 2,60 na 2,90 

� dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého z 2,80 na 3,10 

 

3.12.2 Odměna pěstouna 

      U této dávky došlo ke zvýšení koeficientu pouze jednou a to zákonem č. 112/2006 Sb. 

[8]. Od 1. října 1995 činila výše dávky za kalendářní měsíc za každé dítě svěřené do 

pěstounské péče součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,50. Od účinnosti 

zákona č. 112/2006 Sb. [8], dne 1. ledna 2007, došlo ke změně koeficientu a výše dávky 

činí za kalendářní měsíc za každé dítě svěřené do pěstounské péče součin částky na osobní 

potřeby dítěte a koeficientu 1,00. 

 

3.12.3 Odměna pěstouna ve zvláštních případech 

      Zákonem č. 168/2005 Sb. [19] byla zavedena dávka odměna pěstouna ve zvláštních 

případech. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. června 2005.  

      Výše dávky činila za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby pěstouna  a 

koeficientu 

� 3,00 pečoval-li pěstoun alespoň o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče a tato 

odměna se zvyšovala o součin částky  na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 

0,60 za čtvrté a každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče 

� 3,30 pečoval-li pěstoun alespoň o jedno dítě dlouhodobě těžce zdravotně 

postižené dítě vyžadující mimořádnou péči svěřené mu do pěstounské péče a 

výše dávky se zvyšovala o součin částky na osobní potřeby a koeficientu 0,60 

za čtvrté a každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče a koeficientu  0,90 

za péči o každé dítě svěřené mu do pěstounské péče, které bylo dlouhodobě 

těžce zdravotně postižené 
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      Účinností zákona č. 134/2006 Sb. [15], dnem 1. června 2006 se změnila výše dávky. 

Výše dávky činila za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby pěstouna  a 

koeficientu 6,50 pečoval-li pěstoun alespoň o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče nebo 

pečoval-li pěstoun alespoň o jedno dítě svěřené mu do pěstounské péče, které bylo 

dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžadovalo mimořádnou péči. Dávka se zvyšuje o 

součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,60 za péči o každé další dítě 

svěřené pěstounovi do péče. Jedná-li se o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené 

vyžadující mimořádnou péči, zvyšuje se dávka o součin částky na osobní potřeby pěstouna 

a koeficientu 0,90 za péči o každé takové dítě svěřené pěstounovi do péče. 

       Účinností zákona č. 112/2006 Sb. [8],  dnem 1. ledna 2007, došlo k další změně 

koeficientů u této dávky SSP. Výše dávky činí za kalendářní měsíc součin částky životního 

minima a koeficientu 5,50 pokud pěstoun pečuje, alespoň o 3 děti svěřené mu do 

pěstounské péče nebo pokud pěstoun pečuje, alespoň o jedno dítě svěřené mu do péče, 

které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči. Dávka se 

zvyšuje o součin částky životního minima a koeficientu 0,50 za péči o každé další dítě 

svěřené pěstounovi do péče, pokud se jedná o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě 

vyžadující mimořádnou péči, zvyšuje se dávka o součin životního minima a koeficientu 

0,75. 

3.12.4 Příspěvek při převzetí dítěte 

      Tato dávka SSP je vyplácena od 1. října 1995. Výše dávky činila součin částky na 

osobní potřeby dítěte a koeficientu 4,00.  

      Účinností zákona č. 112/2006 Sb. [8], dnem 1. ledna 2007, se výše dávky změnila na 

součin částky životního minima dítěte a koeficientu 4,45. 

 

3.12.5 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

      Tato dávka je vyplácena od 1. října 1995  a výše dávky se od této doby nezměnila. 
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4. Zhodnocení 

      Tato část bude věnována zhodnocení počtu vyplacených dávek SSP a množství 

vynaložených finančních prostředků na výplatu dávek SSP v jednotlivých letech v okrese 

Teplice. 

4.1 Rok 1995 
      V tomto roce nabyl účinnosti zákon č. 117/1995 Sb. [2], a od tohoto data byla zahájena 

výplata dávek SSP. První výplata dávek SSP byla v měsíci listopadu 1995. Byly vypláceny 

jednorázové dávky – porodné a pohřebné a dále pěstounské dávky, zaopatřovací příspěvek 

a rodičovský příspěvek. Celkem bylo vyplaceno 3 827 dávek SSP ve výši 7 324 241,- Kč. 

Největší množství vynaložených finančních prostředků bylo vynaloženo na výplatu 

rodičovského příspěvku 

4.2 Rok 1996 
     Od 1. ledna 1996 byla zahájena výplata testovaných dávek SSP – přídavek na dítě, 

sociální příplatek, příspěvek na bydlení a příspěvek na dopravu. Za tento rok bylo celkem 

vyplaceno 513 055 dávek SSP ve výši 326 769 478,- Kč. Největší množství vynaložených 

finančních prostředků bylo na výplatu přídavku na dítě a rodičovského příspěvku. 

4.3 Rok 1997 

      V roce 1997 byla kromě již zmíněných dávek zahájena i výplata testovaných dávek 

SSP – sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a sociální příspěvek 

k vyrovnání zvýšení nájemného. Tím se počet vyplacených dávek zvýšil na 538 520 dávek 

SSP a zvýšil se i objem vyplacených finančních prostředků na 368 773 932,- Kč.  Největší 

podíl finančních prostředků na výplaty dávek SSP tvořil rodičovský příspěvek a přídavek 

na dítě.  

4.4 Rok 1998 

      V roce 1998 došlo ke změně výše dávky SSP pohřebné z 3 000,- Kč na 5 000,- Kč a ke 

zvýšení koeficientů u příspěvku na bydlení a pěstounské dávky – příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte. Počet vyplacených dávek SSP byl v tomto roce 546 576. Dávky SSP byly 

vyplaceny ve výši 380 956 147,- Kč. 
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4.5 Rok 1999 

      Od 1. ledna 1999 došlo ke změně koeficientů u dávky SSP - přídavku na dítě. Do 

31.prosince 1998 byla tato dávka vyplácena pouze ve dvou výměrách a od 1. ledna 1999 

byla zahájena výplata ve třech výměrách. Celkem bylo vyplaceno 587 018 dávek SSP ve 

výši 415 587 282,- Kč. 

 

4.6 Rok 2000 

       V tomto roce nedošlo ke změnám koeficientů u dávek SSP a tím ani k navýšení 

jednotlivých dávek SSP. Od 1. července 2000 zanikla dávka SSP - sociální příspěvek k 

vyrovnání zvýšení cen tepelné energie. Přesto se počet vyplacených dávek zvýšil na  

600 483 za rok  a výše vyplacených dávek činila 437 792 937,- Kč. 

 

4.7 Rok 2001 

      Od 1. ledna 2001 zanikla dávka SSP – sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen 

nájemného. Od téhož data byla zvýšena i výše porodného. Počet vyplacených dávek se 

snížil na 557 182  za rok a výše vyplacených dávek v tomto roce činila 451 360 322,- Kč. 

 

4.8 Rok 2002 

      V tomto roce nedošlo k žádným změnám v nároku na dávky SSP ani ve výši dávek 

SSP. Celkem bylo v tomto roce vyplaceno 576 341 dávek SSP v celkové výši 

 492 705 284,- Kč. 

 

4.9 Rok 2003 

      Ani v tomto roce se nezměnil nárok na dávky SSP. Nedošlo ke zvýšení ani ke snížení 

dávek SSP. Počet dávek SSP vyplacených v tomto roce se snížil na 562 060. Celková výše 

vyplacených dávek v tomto roce se snížila na 481 356 145,- Kč. 

 

4.10 Rok 2004 

      Tento rok byla vyplacena jednorázová dávka příspěvek dítěti. Ukončena byla výplata 

příspěvku na dopravu a zaopatřovacího příspěvku. Počet vyplacených dávek se snížil na 

561 260, ale ve výši vyplacených dávek se odrazila výplata jednorázového příspěvku dítěti 
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a došlo ke zvýšení na 546 808 368,- Kč. 

 

4.11 Rok 2005 

      V tomto roce byla poprvé vyplacena dávka příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Přesto došlo ke snížení vyplacených žádostí na 481 388 v 

celkové výši 507 509 036,- Kč. 

 

4.12 Rok 2006 

      Tento rok došlo k více změnám. Byly zavedeny nové dávky SSP odměna pěstouna ve 

zvláštních případech a příspěvek na školní pomůcky. Došlo ke zvýšení koeficientu u 

porodného a změně výše rodičovského příspěvku. Ukončena byla výplata příspěvku na 

péči o dítě zařízení pro děti. Celkem bylo vyplaceno 465 156 dávek SSP v celkové výši 

522 072 623,- Kč. 

 

4.13 Rok 2007 

      Ve výši vyplacených dávek za tento rok se promítlo několik změn. Došlo ke zvýšení 

výše u těchto dávek SSP – příspěvek při převzetí dítěte, odměna pěstouna, odměna 

pěstouna ve zvláštních případech, porodné, sociální příplatek. Od ledna 2007 došlo ke 

změně při výpočtu příspěvku na bydlení. Celkem bylo vyplaceno 416 752 v celkové výši 

722 598 564,- Kč.  

 

4.14 Rok 2008 

      Od 1. ledna 2008, kdy vstoupil v platnost zákon č. 261/2007 Sb.[9], o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, došlo ke změně koeficientu u většiny dávek SSP – porodné, přídavek 

na dítě, sociální příplatek. Změnila se výše dávek u příspěvku při převzetí dítěte a 

rodičovského příspěvku. Příspěvek na školní pomůcky byl v tomto roce zrušen. U 

pohřebného došlo ke změně okruhu osob, kterým vzniká nárok na výplatu této dávky. 

Počet vyplacených dávek se snížil na 298 133,  a snížila se i celková výše  

na 631 447 257,- Kč. 
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4.15 Shrnutí 

      Největší množství dávek SSP vyplacených v okrese Teplice bylo v roce 2000 [viz graf 

č. 1]. Počet vyplacených dávek se od roku 2004 snižoval a v  roce 2008 bylo vyplaceno 

nejméně dávek SSP od roku 1995. Přičemž nelze porovnávat rok 1995, kdy se vyplácely 

pouze jednorázové dávky, pěstounské dávky a rodičovský příspěvek. Toto snížení bylo 

zapříčiněno reformou veřejných financí, kdy došlo ke snížení koeficientů a výše dávky 

téměř u všech dávek. Snížení výše dávek ovlivnila změna výše životního minima, ke které 

došlo od 1. ledna 2008. Mezi nejčastěji vyplácené dávky SSP patří přídavek na dítě a 

rodičovský příspěvek. 

 

 

 

 

                           Graf. č. 1 - Vyplacené dávky SSP v období od roku 1995 do roku 2008 [22] 
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      Počet finančních prostředků vynaložených na výplatu dávek SSP se od roku 1995 

zvyšuje. Nejvíce finančních prostředků bylo vyplaceno v roce 2007, kdy od 1. ledna 2007 

došlo u většiny dávek SSP ke zvýšení koeficientů a výše dávek SSP. V roce 2008 se částka 

peněžních prostředků vynaložená na dávky SSP snížila. Jak jsem již uvedla, v tomto roce 

došlo ke snížení koeficientů u testovaných dávek SSP, ke snížení výše u jednotlivých 

dávek SSP a změně výše životního minima. Největší množství peněžních prostředků je 

vynakládáno na výplatu přídavku na dítě a rodičovského příspěvku toho z vyplývá, že tyto 

dávky jsou i nejčastěji vyplácenými dávkami [příloha č. 1]. Od roku 2007 se zvýšil i počet 

vyplacených dávek – příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek a porodné. 

 

 

 

                            Graf č. 2 - Objem finančních prostředků vynaložených na výplatu dávek [22] 
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5. Závěr 

      V bakalářské práci jsem se zabývala vývojem vzniku nároku a vývojem výše 

vyplácených dávek SSP. Toto téma jsem si vybrala, protože pracuji jako specialista dávek 

SSP na Úřadu práce v Teplicích. Správním řízením o přiznání dávek SSP a výplatou dávek 

SSP se tedy zabývám každý den.  

      V této práci jsem v kapitole č. 2 popsala jednotlivé, v nynější době vyplácené dávky, 

kdy jsem jednotlivé dávky SSP stručně popsala. V kapitole č. 3 jsem analyzovala, jak se 

dávky SSP vyvíjely od roku 1995. Kromě aktuálně vyplácených dávek jsem zde popsala i 

vývoj dávek, které již zanikly. Analýza se týkala změn, které byly zavedeny přijetím 

uvedených novel zákona č. 117/1995 Sb. [2]. V kapitole č. 4 jsem graficky zobrazila a 

zhodnotila, jak se v jednotlivých letech měnil počet vyplacených dávek a výše 

vyplacených finančních prostředků v okrese Teplice 

      Závěrem bych chtěla říci, že se sociální systém v České republice neustále mění a 

vyvíjí. Toto se týká i dávek státní sociální podpory. V současné době je vypláceno deset 

dávek státní sociální podpory. Počet finančních prostředků, které jsou určeny na výplatu 

dávek SSP, se mírně snížil v roce 2008, již uvedenými novelami zákona č. 117/1995 Sb. 

[2], ale nadále zůstává vyšší než 600  mil. ročně na okres Teplice, což není zanedbatelná 

částka. Domnívám se, že se jedná o zajímavé téma a má práce pomůže k orientaci 

v systému státní sociální podpory jak veřejnosti, tak i pedagogům, kteří na toto téma 

pořádají přednášky a vyučují je. 
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Příloha č. 1 – Tabulka 

 

 

Množství aktuálně vyplácených dávek od roku 1995 do roku 2008 [22] 
 

 

 PnD SocP PByd RodP Porodné Pohřebné Pěstouns. 

dávky 

1995 0 0 0 11162 192 312 187 

1996 320723 78680 40817 50242 1236 1543 854 

1997 301149 82270 38096 48497 1170 1444 1180 

1998 282697 80951 50496 45070 1265 1461 1004 

1999 295181 84878 65921 50609 1169 1481 1154 

2000 280081 85913 76207 42730 1182 1374 1256 

2001 305308 94028 84185 42015 1191 1374 1630 

2002 281855 89142 90758 42419 1229 1453 1387 

2003 275817 83897 86473 45492 1270 1442 1389 

2004 269363 78721 72736 42215 1262 1352 1510 

2005 237924 72408 70448 48328 1333 1324 2097 

2006 275280 66489 63447 57557 1460 1379 2452 

2007 238099 51320 23889 51797 1421 1179 2393 

2008 155931 48084 26186 59675 2195 71 2874 

 

 

 

 

 

 

 

 


