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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
      Sociální zabezpečení v České republice představuje finanční zabezpečení 

poskytované občanům. V této práci je provedena analýza sociálního zabezpečení 

v působnosti České správy sociálního zabezpečení. V první části je vysvětlen systém 

sociálního zabezpečení a jeho hlavní oblasti – důchodové a nemocenské pojištění. 

Další část uvádí do problematiky výběru pojistného na sociální zabezpečení a výplat 

dávek, na kterou navazuje porovnání příjmů na pojistném a výdajů, které jsou  

ze systému vynaloženy za roky 2003 – 2008. V závěru je popsán možný vývoj 

sociálního zabezpečení v následujících letech.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 
Social security in the Czech Republic represents financial security provided  

for citizens. This thesis carries out analysis of social security within the competences 

of Czech social security administration. The first part explains the system of social 

security and its main areas – pension and medical insurance. The next part introduces 

the issue of collecting social security premium and paying out the benefits, and this 

issue is followed by comparison of social insurance receipts and expenses spent  

from the system between years 2003 – 2008.  

Conclusion describes possible development of social security in following years. 
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Seznam zkratek a cizích slov 

 

atd.   a tak dále 

ČSSZ   Česká správa sociálního zabezpečení 

DP   důchodové pojištění  

DPN   dočasná pracovní neschopnost  

DVZ   denní vyměřovací základ 

KD   kalendářní dny 

MVZ   měsíční vyměřovací základ 

NP   nemocenské pojištění 

OSSZ   Okresní správa sociálního zabezpečení 

OSVČ   osoba samostatně výdělečně činná 

OVZ   osobní vyměřovací základ 

PPM   peněžitá pomoc v mateřství 

RO   rozhodné období 

tj.   to je 

tzn.    to znamená 

tzv.   tak zvaný 

VD   vyloučené doby 

VPTM vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

ZDP   zákon o důchodovém pojištění 

ZNP   zákon o nemocenském pojištění 

ZOPSZ zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

ZP   zákon o pojistném 
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1 Úvod 

      Sociální politika tvoří nedílnou součást veřejné politiky a plní dvě základní 

funkce: ochrannou a aktivizační. Ochranná funkce je zaměřená na poskytování 

pomocí lidem, kteří si z jakýchkoliv objektivních důvodů nemohou sami pomoci. 

Tyká se zejména dětí, nedobrovolně nezaměstnaných, občanů kteří dosáhli 

důchodového věku a zdravotně postižených. Úkolem aktivizační funkce je stimulace 

občanů k aktivnímu přístupu k zajišťování vlastních životních podmínek.  

     Sociální politika je určená všem občanům a jejími základními nástroji jsou 

peněžní dávky a poskytované služby. 

     Jednou z oblastí sociální politiky je systém sociálního zabezpečení, který řeší 

takové situace, na které je možné se dopředu připravit ve smyslu odkládání si 

finančních prostředků k řešení budoucích sociálních situací. Obsahuje pojištění 

v nezaměstnanosti, nemocenské pojištění a důchodové pojištění. Sociální 

zabezpečení je financováno z příspěvků zaměstnanců, zaměstnavatelů a z příspěvků 

státu. Tento systém je doplněn pojištěním zdravotním a úrazovým. 

     Ve své práci se budu zabývat strukturou sociálního zabezpečení, působnosti 

orgánů státní správy, povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně 

výdělečně činných, které v této oblasti upravuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPSZ).  

Tento zákon upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost 

České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení   

a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení, úkoly občanů  

a zaměstnavatelů při provádění sociálního zabezpečení a řízení ve věcech 

důchodového a nemocenského pojištění. Zaměřím se na druhy jednotlivých dávek 

důchodového a nemocenského pojištění, jejich vývoj a  výběr pojistného  

v posledních pěti letech.    
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2  Význam sociálního pojištění 

      Sociální pojištění - důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném 

principu, tj. na pravidelném placení příspěvku – pojistného. Hlavním orgánem, 

který se v České republice zabývá výběrem a následným vyplácením dávek je Česká 

správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ). Peníze, které ČSSZ v souladu  

se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku  

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na pojistném vybere, 

jsou příjmem státního rozpočtu.  Sociální pojištění prochází neustálým vývojem. 

    Dávky, vyplácené ČSSZ můžeme rozdělit na krátkodobé (dávky nemocenského 

pojištění) a dávky dlouhodobé (dávky důchodového zabezpečení). Jsou nástrojem 

státní politiky, která se snaží finančně zabezpečit občany v situacích ztráty výdělku, 

do kterých se dostali zpravidla ne vlastní vinou.  

 

 2.1 Česká správa sociálního zabezpečení 

 

      Česká správa sociálního zabezpečení je hlavní státní institucí, která zajišťuje 

provádění sociálního zabezpečení občanů. Byla zřízena zákonem ČNR  

č. 210/1990 Sb., a účinností nabyla 1.9.1990. Ústředí ČSSZ sídlí v Praze na Křížové 

ulici. Řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení (dále  

jen OSSZ) v oblasti pojištění, rozhoduje o odvolání ve věcech pojištění,  

v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení, jedná  

před soudem v řízení o přezkoumání ve věcech pojištění, vede registr pojištěnců,  

jde-li o zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ), 

vede registr zaměstnavatelů, zajišťuje vydávání tiskopisů a zajišťuje plnění úkolů 

vyplývajících z mezinárodních smluv.  Dále rozhoduje o dávkách důchodového 

pojištění (dále jen DP), plní úkoly ve výplatě dávek sociálního zabezpečení  

do ciziny, vymáhá neprávem vyplacené částky na dávkách DP a vyrozumívá OSSZ  

o tom, že občan dočasně práce neschopný, byl uznán plně nebo částečně invalidní.   

Na území České republiky se nachází 75 OSSZ, v Brně jedna Městská správa 

sociálního zabezpečení a v Praze je to Pražská správa sociálního zabezpečení 

 rozdělena na 11 územních pracovišť.  
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      Hlavními úkoly ČSSZ je výběr pojistného, které tvoří důležitou část státního 

rozpočtu, a výplata dávek NP a DP. 

 

2.2 Sociální zabezpečení 

 

      Systém sociálního zabezpečení je založen na principu vzájemné i mezigenerační 

solidarity. Ten spočívá v odvodu pojistného zpravidla každého výdělečně činného 

občana do státního rozpočtu a vybrané pojistné se průběžně spotřebovává na výplatu 

dávek sociálního zabezpečení. Výše příjmu občana má do určité míry vliv na výši 

odvedeného pojistného a zároveň ovlivňuje výši dávky sociálního zabezpečení,  

která by mu byla vyplacena při vzniku nároku. 

      Hlavní oblasti systému sociálního zabezpečení tvoří DP a NP, které zahrnují 

výběr pojistného a výplaty dávek. Dále zde patří i výběr příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, z něhož je financováno aktivní umísťování občanů na trhu práce, 

nebo jejich rekvalifikace a poskytování dávek nezaměstnaným. Tyto úkoly 

zabezpečuje ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadů práce. 

Lékařská posudková služba, která rovněž spadá do systému sociálního zabezpečení, 

má za úkol posuzování zdravotního stavu občanů a výsledek posudku ovlivňuje 

řízení o přiznání sociální dávky  . 

 

2.2.1 Důchodové pojištění 

 

      Účelem DP je finančně zajistit občany ve stáří , v případě vzniku jejich 

invalidity, ale také pozůstalé při úmrtí jednoho z manželů nebo jednoho z rodičů. 

Takovému občanovi je přiznán tzv. důchod a zpravidla je vyplácena dávka DP,  

na kterou jsou finance čerpány z důchodového účtu státního rozpočtu.  ČSSZ 

rozhoduje o dávkách DP podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

v platném znění (dále jen ZDP) a podle ZOPSZ . 

DP je založeno na několika principech. Jedním ze základních principů je povinná 

účast ekonomicky aktivních občanů vymezených v ustanovení. § 5 ZDP, respektive 

dobrovolná účast osob na DP dle ustanovení § 6 uvedeného zákona. Dalším 

principem jsou společné zásady pro účast na DP, pro odvody pojistného a nároky  

na dávky a jejich výpočty. Výše důchodu je založena na principu  dynamičnosti 



Jitka Hoppová: Analýza sociálního pojištění v působnosti ČSSZ 

2009                                                                                                                             4  

příjmů, tzn. že hodnota příjmů při výpočtu důchodu je aktualizována stanoveným 

koeficientem. 

 

Druhy důchodů 

 

      Důchody vyplácené v rámci DP se rozlišují na:  

- starobní  

- plný invalidní  

- částečně invalidní 

- vdovský a vdovecký 

- sirotčí 

První tři typy důchodů můžeme nazvat jako důchody přímé, jelikož jejich nárok 

vyplývá z pojištění osoby, která o důchod žádá. Poslední dva uvedené důchody se též 

nazývají jako pozůstalostní a jsou odvozeny z účasti na pojištění zemřelé osoby. 

Základní podmínkou pro přiznání těchto důchodů je dosažení zákonem stanovené 

doby pojištění. Ta se člení na dobu pojištění a náhradní dobu pojištění. 

      Doba pojištění je doba účasti na DP, za kterou se v návaznosti na výkon 

výdělečné činnosti platí pojistné na DP nebo je to doba, kdy je občan dobrovolně 

účasten DP. 

      Náhradní doba pojištění je doba, po kterou občan z vážných, společensky 

uznávaných důvodů nevykonává výdělečnou činnost, a tudíž neplatí pojistné na DP. 

Tato doba se redukuje. Nejčastějšími případy jsou péče o dítě do stanoveného věku, 

péče o osobu blízkou se stupněm postižení I – IV a doba evidence na úřadu práce. 

 

Starobní důchod 

 

      Starobní důchod je nejrozšířenější typ důchodu a jeho úkolem je finančně 

zabezpečit občany, kteří dosáhli důchodového věku1 a ve většině případů ukončili 

výdělečnou činnost. Starobní důchod může být přiznán i před dosažením 

důchodového věku. 

Proto se rozlišují 3 možnosti přiznání starobního důchodu: 

1) dosažením důchodového věku (dle ustanovení §29 ZDP), 

                                                
1  Vymezuje § 32 ZDP 
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2) před dosažením důchodového věku přechodem z částečné nebo plné 

invalidity (dle ustanovení §30 ZDP) 

3) před dosažením důchodového věku (dle ustanovení §31 ZDP) 

 

Následující dva důchody jsou podmíněny uznáním invalidity v určitém rozsahu 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, kterou posuzuje lékař lékařské 

posudkové služby OSSZ. Mluví se o tzv. stupni invalidity. 

 

Plný invalidní důchod 

 

      Plný invalidní důchod může být přiznán osobě: 

1) jejíž zdravotní stav byl dlouhodobě nepříznivý a její výdělečná schopnost 

poklesla nejméně o 66% a zároveň tato osoba splnila potřebnou dobu 

pojištění, 

2) která je zdravotně postižená a výdělečnou činnost může vykonávat jen  

za mimořádných podmínek, 

3) která se stala plně invalidní následkem pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání. 

 

Částečný invalidní důchod 

 

Částečný invalidní důchod může být přiznán osobě: 

1) jejíž zdravotní stav byl dlouhodobě nepříznivý a její výdělečná schopnost 

poklesla nejméně o 33% a zároveň tato osoba splnila potřebnou dobu 

pojištění, 

2) které dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní 

podmínky, 

3) která se stala částečně invalidní následkem pracovního úrazu. 

 

Vdovský, vdovecký důchod 

 

      Jedná se o pozůstalostní důchody, které mohou být přiznány manželce  

či manželovi po úmrtí svého partnera. 
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Sirotčí důchod 

 

      Je to další typ dávky důchodového pojištění, která se vyplácí po úmrtí, tentokrát 

však zemře-li jeden z rodičů nebo osoba, které je dítě svěřeno do péče,  

která nahrazuje péči rodičů. 

 

2.2.2 Nemocenské pojištění 

 

      Nemocenské pojištění je jednou z částí systému sociálního zabezpečení  

a je určeno pro ekonomicky činné osoby. Úprava rozlišuje NP zaměstnanců,  

které při splnění stanovených podmínek vzniká ze zákona a je povinné, a dále  NP 

OSVČ, pro které je účast na pojištění dobrovolná. NP je založeno na pojistném 

systému, ze kterého jsou prováděna budoucí peněžitá plnění při sociálních 

událostech2. Základním právním předpisem upravujícím NP je zákon č. 187/2006 

Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, (dále jen ZNP), který nabyl účinnosti  

1.1.2009,  a nahradil veškeré právní předpisy týkající se NP před tímto datem. Oproti 

původní právní úpravě NP přinesl tento zákon řadu zásadních změn. Změnila se 

komplexní úprava systému NP, zvýšila se zainteresovanost zaměstnavatelů při plnění 

povinností spojených se vznikem sociální události zaměstnance a bylo převedeno  

provádění NP z organizací3 (zaměstnavatelů)  na místně příslušné4 OSSZ.  

Zásadními změnami prošlo i NP OSVČ, kde byla zrušena spojitost účasti na NP 

s placením záloh na DP. 

 

      Okruh osob účastných NP je uveden v ustanovení § 5 ZNP a můžeme jej rozdělit 

do dvou hlavních skupin: 

- zaměstnanci,  

- osoby samostatně výdělečně činné.  

 

      Zaměstnancům vzniká účast na NP při splnění následujících  podmínek: 

1. zaměstnání je vykonáváno na území ČR; může být vykonáváno i v zahraničí  

pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR, avšak v takovém případě nesmí 

                                                
2 Pojem sociální událost vymezuje § 3 písm. l) ZNP. 
3 Organizace je vymezena v §17 odst.1 ZOPSZ účinného do 31.12.2008. 
4 Místní příslušnost vymezuje §7 ZOPSZ. 



Jitka Hoppová: Analýza sociálního pojištění v působnosti ČSSZ 

2009                                                                                                                             7  

zaměstnanci povinně vzniknout účast na důchodovém pojištění  

podle předpisů daného státu a trvalé bydliště zaměstnance musí být na území 

členského státu  EU, 

2. doba zaměstnání trvala nebo měla trvat alespoň 15 kalendářních dnů 

3. dosažení sjednané výše příjmu, ze kterého se odvádí pojistné na sociální 

zabezpečení, tzv. „rozhodný příjem“, který činí od 1.1.2009 alespoň 2.000 

Kč. 

 

      Účast OSVČ na NP je dobrovolná. OSVČ je účastna NP tehdy, podá-li přihlášku 

k účasti na pojištění na předepsaném tiskopisu, přičemž musí být splněna podmínka 

výkonu samostatné výdělečné činnosti.  

 

Druhy dávek nemocenského pojištění 

 

      Z nemocenského pojištění se poskytují dávky z důvodu nemoci nebo dávky 

z důvodu těhotenství a mateřství, přičemž zaměstnancům se poskytují 4 druhy dávek 

- nemocenské, 

- ošetřovné (do 31.12.2008 nazvané podpora při ošetřování člena rodiny), 

- peněžitá pomoc v mateřství, 

- vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 

Osobám samostatně výdělečně činným se poskytují pouze 2 druhy dávek 

- nemocenské, 

- peněžitá pomoc v mateřství. 

      Obecnými podmínkami pro vznik nároku na některou z uvedených dávek  

je vznik sociální události v době účasti na NP, případně v ochranné lhůtě5. Vznik, 

případně trvání a zánik sociální události je nutné doložit na předepsaném, lékařem 

potvrzeném, tiskopise. Maximální doba, po kterou může pojištěnec dávku pobírat  

se nazývá podpůrčí doba6. Ta je u každého druhu dávky rozdílná. 

      Má-li pojištěnec více pojistných vztahů, tzn. že je pojištěn z více výdělečných 

činností najednou, poskytne se mu podle nových právních předpisů pouze jedna 

dávka, která se vypočte ze součtu započitatelných příjmů7 v rozhodném období 

                                                
5 Ochranná lhůta je vymezena v § 15 ZNP. 
6 Podpůrčí doba je vymezena v § 3 písm. k) ZNP 
7 Započitatelný příjem je vymezen v §  písm. e) ZNP) 
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dosažených ve všech těchto zaměstnáních (do 31.12.2008 se dávky posuzovaly  

a poskytovaly z každého pojistného vztahu zvlášť). 

 

Nemocenské 

 

      Nemocenské je dávkou poskytovanou z důvodu pracovní neschopnosti  

nebo nařízené karantény osobě účastné NP. Dle právních předpisů účinných  

do 31.12.2008 se nemocenské vyplácelo od 1. dne pracovní neschopnosti a výplatu 

prováděla OSSZ pro OSVČ a zaměstnance malých organizací (tj. organizace 

s maximálně 25-ti zaměstnanci). Výplatu dávek NP zaměstnancům organizací 

prováděla organizace sama. Od 1.1.2009 poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci  

za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN) náhradu mzdy 

podle zákoníku práce. Od 15. dne DPN provádí výplatu dávek OSSZ pro všechny 

pojištěnce.  

      Nárok na výplatu nemocenského má zaměstnanec, který se stal práceneschopným 

v době trvání pojištění nebo v ochranné lhůtě, která u nemocenského činí  

7 kalendářních dnů, pokud zaměstnání, ze kterého plyne, trvalo alespoň po tuto dobu. 

      Rovněž osobám samostatně výdělečně činným náleží nemocenské podle nových 

právních předpisů od 15. dne DPN.   

      Podpůrčí doba pro výplatu nemocenského trvá maximálně do 380-tého dne  

od vzniku DPN (do 31.12.2008 činila 365 či 366 kalendářních dnů), pokud 

v posledním půl roce před vznikem uvedené pracovní neschopnosti nebyla žádná 

další pracovní neschopnost. Tato doba může být prodloužena rozhodnutím místně 

příslušné OSSZ. 

      Výjimku tvoří výdělečně činní starobní a plně invalidní důchodci,  

kterým se nemocenské může poskytovat maximálně po dobu 70 kalendářních dnů 

v jednom kalendářním roce  (dříve 84 KD). 

 

Peněžitá pomoc v mateřství 

 

      Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PPM) je dávkou NP nahrazující příjem 

pojištěnky, která již nemůže pracovat pro pokročilé těhotenství, a dále ve stanovené 

době po porodu. Zároveň tuto dávku může čerpat pojištěnec, který převzal dítě do 

své péče, a z tohoto důvodu ztratil započitatelný příjem. 
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      Od 1.1.2009 může tuto dávku pobírat i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě 

porodila, avšak za předpokladu uzavření písemné dohody, že bude o dítě pečovat,  

a to nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu. 

      Tato dávka je poskytována na základě podání žádosti na předepsaném tiskopise 

„Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, vystaveného odborným lékařem. 

      Podmínkou nároku na PPM pro všechny pojištěnce je účast na NP nejméně  

270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před vznikem nároku. U OSVČ musí 

být zároveň splněna podmínka 180 kalendářních dnů NP OSVČ v posledním roce 

před uplatněním nároku. Není-li doba pojištění dostatečná, nevzniká pojištěnce nárok 

na výplatu PPM, a v takovém případě uplatní nárok na nemocenské, které trvá  

od šestého týdne před pravděpodobným dnem porodu do šestého týdne po porodu. 

      Den nástupu na PPM si může žena zvolit sama a tento den by měl spadat  

do období od počátku osmého do počátku šestého týdne před očekávaným dnem 

porodu. 

      Doba poskytování PPM u ženy, která porodila jedno dítě činí  28 týdnů, u ženy 

která porodila 2 a více dětí činí 37 týdnů. Ve zvláštních případech, dle § 32 odst. 1 

písm. b) až e) ZNP, může podpůrčí doba činit 22  nebo 31 týdnů. 

      Po dobu výplaty PPM pojištěnci nesmí vykonávat zaměstnání nebo samostatnou 

výdělečnou činnost, ze které výplata náleží. 

      Ochranná lhůta u těhotné ženy, které zaniklo pojištění, činí 180 kalendářních 

dnů, pokud však pojištění tak dlouho trvalo. 

 

Ošetřovné (podpora při ošetřování člena rodiny) 

 

      Ošetřovné je dávkou NP vyplácenou zaměstnanci, který z důvodu ošetřování 

nemocného člena domácnosti nemůže vykonávat zaměstnání. Z výše uvedeného 

vyplývá, že se ošetřovné neposkytuje OSVČ a rovněž skupině osob uvedené 

v ustanovení § 39 odst. 5 ZNP. Nárok na dávku se uplatňuje předložením 

předepsaného tiskopisu.  

      Podmínkou nároku je vznik potřeby ošetřování člena domácnosti v době 

pojištění, jelikož ochranná lhůta zde neběží. Doba poskytování ošetřovného činní  
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9 kalendářních dnů a v případě osamělého zaměstnance8 může činit nejdéle  

16 kalendářních dnů. 

 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

  

      Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (dále jen VPTM) se poskytuje 

těhotným ženám - zaměstnankyním, které vykonávaly zakázanou nebo jejich stav 

ohrožující práci, a proto musely být dočasně převedeny na jinou práci a v důsledku 

toho se snížil jejich započitatelný příjem. Ze stejných důvodů má na tuto dávku 

nárok i žena do konce devátého měsíce po porodu nebo kojící žena. Vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje nejdéle po dobu, ve které trvalo 

převedení na jinou práci, v případě těhotné zaměstnankyně nejdéle do počátku 

šestého týdne před očekávaným dnem porodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Pojem osamělý zaměstnanec vymezuje § 40 odst. 7 ZNP. 
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3 Výběr pojistného na sociální zabezpečení a výplaty dávek 

NP a DP 

 

      Pojistné na sociální zabezpečení je příjmem státního rozpočtu. Je tvořeno 

platbami na DP, NP a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Příjmem státního 

rozpočtu jsou též penále, pokuty a přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení. 

Výplaty dávek na DP a NP jsou výdajovou položkou státního rozpočtu. 

 

3.1. Pojistné 

      

       Pojistné na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném  

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění 

(dále jen ZP). Pojistné na sociální pojištění jsou povinni platit poplatníci uvedeni 

v ustanovení § 3 uvedeného zákona. Pojistné se hradí na účty jednotlivých OSSZ. 

Z těchto účtů jsou peněžní prostředky převáděny na účet státního rozpočtu. 

 

3.1.1 Výpočet pojistného na sociální zabezpečení 

 

      Výpočet pojistného na sociální zabezpečení se provádí stanoveným procentem 

z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období.  

 
Vyměřovací základ zaměstnance pro pojistné 

 

      Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na DP, dle ustanovení § 5 

odst. 1 ZP, je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle 

zákona o daních z příjmu a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel 

zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na NP nebo jen DP.  

      Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného je,  

dle ustanovení § 15a odst. 1 ZP, částka ve výši čtyřicetiosmi násobku průměrné 

mzdy. Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ zaměstnance,  

je kalendářní rok. Je tvořen součtem vyměřovacích základů zaměstnance zjištěných 

v kalendářním roce, za který se maximální vyměřovací základ zjišťuje. V roce 2008 

jeho výše činila Kč 1.034.880,- a pro rok 2009 je stanoven ve výši Kč 1.130.640,-.  
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      Pokud od začátku kalendářního roku úhrn vyměřovacích základů zaměstnance 

dosáhne uvedeného maxima, zaměstnavatel přestává odvádět pojistné  

za zaměstnance a také zaměstnavatel neodvádí pojistné za zaměstnavatele z částky 

převyšující maximální vyměřovací základ.  

 

Vyměřovací základ OSVČ pro pojistné 

 

      Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na DP a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti se rozumí částka, kterou si OSVČ určí, ne však méně než 50% příjmů 

po odpočtu výdajů vynaložených ne jeho dosažení, zajištění a udržení,  

tj. dle právních předpisů účinných do 31.12.2008, a od 1.1.2009 se jedná o 50% 

daňového základu, který OSVČ dokládá na speciálním tiskopise ČSSZ. Takto 

stanovený vyměřovací základ nesmí být nižší, než minimální vyměřovací základ  

dle ustanovení § 5b odst. 2 ZP. Výše maximálního vyměřovacího základu je stejná 

pro OSVČ jako pro zaměstnance. Rozhodným obdobím pro stanovení vyměřovacího 

základu pro pojistné na DP je u OSVČ zpravidla kalendářní rok. 

Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění byla  

do 31.12.2008 částka stanovená jako měsíční vyměřovací základ, při jejímž výpočtu 

se vycházelo z poměrné části ročního vyměřovacího základu pro pojistné na DP  

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (podrobněji v ustanovení § 14 odst.2, 4 a 

6 ZP ve znění platném do 31.12.2008). Od 1.1.2009 je vyměřovacím základem  

pro pojistné na NP měsíční základ, jehož výši si OSVČ určuje sama. Ten nesmí být 

nižší, než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o NP pro účast zaměstnanců 

na NP, tj. 4.000,- Kč.   

 

Vyměřovací základ osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 

 

      U takové osoby se vyměřovacím základem rozumí částka, kterou si tato osoba 

určí, ne však méně než jednu čtvrtinu průměrné mzdy, platné v kalendářním roce,  

ve kterém se toto pojistné platí. 
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3.1.2 Sazby pojistného na sociální zabezpečení 

 

      Procentní sazby pro výpočet pojistného rovněž prošly změnami v legislativě  

od 1.1.2009. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny sazby pojistného 

z vyměřovacího základu za období let 2008 a 2009 pro zaměstnance, zaměstnavatele 

a OSVČ. Osoby dobrovolně důchodově pojištěné platí pojištění ve výši 28% 

z minimálního vyměřovacího základu. 

 

Tabulka č. 1: Sazby pojistného pro rok 2008 

 

Pojištěnec Nemocenské Důchodové P n SPZ Celkem 

 (%) (%) (%) (%) 

Zaměstnavatel 3,3 21,5 1,2 26 

Zaměstnanec 1,1 6,5 0,4 8 

OSVČ  neplatí 28 1,6 29,6 

OSVČ  4,4 28 1,6 34 

[Zdroj: Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení ve znění do 31.12.2008] 

 

Tabulka č. 2: Sazby pojistného pro rok 2009 

Pojištění Nemocenské Důchodové P n SPZ Celkem 

 (%) (%) (%) (%) 

Zaměstnavatel 2,3 21,5 1,2 25 

Zaměstnanec 0 6,5 0 6,5 

OSVČ  neplatí 28 1,2 29,2 

OSVČ  1,4 28 1,2 30,6 

[ Zdroj: Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení ,ve znění pozdějších předpisů] 

       

      Výše pojistného na sociální zabezpečení se stanoví, jak je výše uvedeno, 

procentní sazbou z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel vypočte výši odvodu 

pojistného na sociální zabezpečení 6,5 % VZ u každého jednotlivého zaměstnance  

a výslednou částku zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Poté sečte vyměřovací základy 

všech zaměstnanců a z tohoto celkového vyměřovacího základu vypočte odvod 

pojistného za zaměstnavatele ve výši 25% a výsledek zaokrouhlí na celé koruny 
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nahoru. Sečte veškeré vypočtené pojistné u zaměstnanců, k této sumě přičte odvod 

pojistného za zaměstnavatele a tímto postupem dostane zaměstnavatel částku,  

kterou posléze odvede státu. 

 

Příklad – výpočet pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnance  

a zaměstnavatele 

 

      Zaměstnavatel zaměstnává 4 zaměstnance. Jejich jednotlivé vyměřovací základy 

činí 12.000,-; 15.000,-; 10.000,- a 8.000,- korun. Z těchto vyměřovacích základů má 

zaměstnavatel odvést pojistné na sociální zabezpečení. 

 
Výpočet pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnanců: 
 

1. zaměstnanec 12.000,- * 6,5% =  780,- 
2. zaměstnanec 15.000,- * 6,5% =  975,- 
3. zaměstnanec 10.000,- * 6,5% =  650,- 
4. zaměstnanec   8.000,- * 6,5% =  520,- 

celkem      2.925,- 
  

Celkově odvede zaměstnavatel za zaměstnance pojistné ve výši Kč 2.925,-. 
 
Výpočet pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnavatele: 
 
Součet všech VZ = 10.000 + 12.000 + 15.000 + 8.000 = 45.000,- 
 
Pojistné 45.000 * 25% = 11.250,- 
 
Za zaměstnavatele odvede zaměstnavatel pojistné ve výši Kč 11.250,-. 
 
Celkový odvod na účet OSSZ bude v tomto případě činit Kč 14.175,- (2.925,-  
+ 11.250,-). 
 

3.1.3 Lhůty a způsob placení pojistného na sociální zabezpečení 

 

      Dle právních předpisů platných před 31.12.2008, měly organizace a malé 

organizace povinnost odvádět pojistné nejpozději v den, který si samy určily jako 

výplatní termín a OSVČ měly povinnost hradit zálohy na pojistné na DP a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na NP na daný kalendářní měsíc 

nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Od 1.1.2009 se lhůty 

pro odvody pojistného sjednotily, tzn, že splatnost pro všechny uvedené plátce 
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pojistného je nyní od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.  

Pouze splatnost doplatku na pojistném na DP a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti OSVČ se nezměnila a takový doplatek je splatný nejpozději do osmi 

dnů po dni, ve kterém OSVČ podala nebo  měla podat přehled o příjmech a výdajích, 

dle ustanovení § 15 odst.1 ZP.  

      Způsob placení pojistného na sociální zabezpečení probíhá převážně bankovním 

převodem nebo pomocí služeb České pošty a.s., a to poštovní poukázkou,  

nebo je možnost platit pojistné v pokladně příslušné OSSZ s omezením  

do 5.000,- Kč na jednotlivý variabilní symbol plátce pojistného. Při způsobu placení 

pojistného na sociální zabezpečení došlo také k nemalým změnám. Před 1.1.2009 

bylo placeno pojistné a zálohy na pojistné na sociální zabezpečení na jeden bankovní 

účet ČNB, a to s předčíslím 1011. Od 1.1.2009 došlo k oddělení plateb na NP OSVČ 

a plateb pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelů a tímto okamžikem 

vznikají na příslušných OSSZ místo jednoho, tři bankovní účty. Pro placení záloh 

OSVČ na DP zůstal v platnosti účet používaný před 1.1.2009, tj. účet s předčíslím 

1011. Pro placení záloh OSVČ na NP byl vytvořen účet s předčíslím 11017 a pro 

platby zaměstnavatelů byl zřízen také nový účet s předčíslím 21012,  

tzn.  např. pro OSSZ Opava jsou v platnosti tyto bankovní účty: 

nemocenské pojištění OSVČ 11017-7928821/0710 

důchodové pojištění OSVČ  1011-7928821/0710 

zaměstnavatelé   21012-7928821/0710 

 

3.1.4 Sankce pro neplacení pojistného a sankce za neplnění 

povinností v sociálním zabezpečení 

 

      Nezaplatí-li plátce pojistného (tedy zaměstnavatel či OSVČ) pojistné  

ve stanovené lhůtě, nebo zaplatí v nižší částce než měl, stává se dlužníkem  

na sociálním zabezpečení a je povinen platit penále. Výše penále je zákonem určena 

procentní sazbou z dlužného pojistného za každý den a činí 0,05%. Penále se poprvé 

platí za kalendářní den, který bezprostředně následuje po dni splatnosti pojistného. 

Naposledy je penále placeno za den, ve kterém je dlužná částka na pojistném 

uhrazena. Pokud příslušná OSSZ povolí placení dlužného pojistného a penále  

ve splátkách, činí penále z dlužného pojistného, které je předmětem splátek, 0,025% 
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za každý kalendářní den, a to ode dne zaplacení první splátky dluhu. Při výpočtu 

penále nastávají situace, kdy se penále nepočítá a jsou uvedeny v ustanovení § 20 

odst. 5 ZP.  

      Další možností, kdy může být plátce pojistného sankcionován je porušení 

povinností stanovených v téměř všech zákonech týkajících se sociálního 

zabezpečení. Touto sankcí jsou pokuty. Nejčastější důvody, kdy jsou pokuty 

udělovány, jsou pozdní přihlášení či odhlášení zaměstnanců a nedodání měsíčních 

přehledů o výši pojistného a vyplacených dávkách. Pokutu lze uložit až do výše 

100.000,- Kč. Pro OSVČ jsou nejčastějšími důvody uložení pokuty za pozdní 

oznámení o zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti nebo nedodání 

přehledu o příjmech a výdajích za předepsaný rok. U OSVČ lze také uložit pokutu  

až do výše  100.000,- Kč. 

 

3.2 Výplaty dávek sociálního zabezpečení 

 

      V rámci ČSSZ se vyplácí dávky NP a DP. Jednotlivé druhy dávek byly popsány 

v kapitole 2.1 a 2.2. Výplaty těchto dávek se provádí na základě žádostí pojištěnců. 

Po zpracování žádostí a výpočtu výše dávky se výplata provádí centrálně za všechny 

územní pracoviště z příslušného účtu ČSSZ. 

 

3.2.1 Dávky důchodového pojištění 

 

      Dávky DP jsou vypláceny na základě přiznání důchodu, o který se žádá  

na předepsaném tiskopise „Žádost o důchod“. OSSZ zpracuje potřebné podklady, 

které odešle ke zpracování na ústředí ČSSZ, kde je následně rozhodnuto, zda žadateli 

dávka DP náleží, a je proveden výpočet této dávky. Žadatel je vyrozuměn 

rozhodnutím ČSSZ. Dávka je vyplácena na účet žadatele nebo poštovní poukázkou 

na adresu žadatele. 

 

Výpočet výše dávky DP 

 

Při výpočtu výše dávky DP se vychází ze dvou základních částí 
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1) základní výměra, což je pevně stanovená částka a k 1.1.2009 její výše činí 

2.170,- Kč (v roce 2008 činila 1.700,- Kč), 

2) procentní výměra, která se stanoví procentní sazbou z tzv. výpočtového 

základu. 

  

      Pro zjištění výpočtového základu potřebujeme znát: 

      Rozhodné období (dále jen RO) pro výpočet dávky DP je 30-ti leté. Nyní 

výchozím rokem tohoto období je rok 1986 a zatím do 30-ti letého období docházíme 

následně, pak bude docházet k posunu a 1. rokem RO bude rok 1987 atd9.  

      Vyloučené doby (dále jen VD) jsou obsaženy v ustanovení §16 odst. 4 až 6 ZDP 

a  nejčastěji jde o doby pracovních neschopností. 

      Osobní vyměřovací základ (dále jen OVZ) odpovídá součinu úhrnu ročních 

vyměřovacích základů pojištěnce za RO a koeficientu 30,4176 a podílu počtu 

kalendářních dnů v rozhodném období, snížený o VD v rozhodném období. Výpočet 

OVZ lze znázornit vzorcem:   

 

OVZ = úhrn RVZ* 30,4176/počet KDRO – součet VD 

 

OVZ = osobní vyměřovací základ 

Koeficient 30,4176 = 365/12 

RVZ = roční vyměřovací základ 

KDRO = kalendářní dny v rozhodném období 

VD = vyloučené doby 

 

Takto vypočtený OVZ se upraví dle následujících redukčních hranic: 

- plně započitatelná částka činí 10.500,- Kč 

- z částky nad 10.500,- Kč do 27.000,- Kč se započítává 30% 

- z částky nad 27.000,- Kč se započítává 10% 

Výsledná částka je rovna již zmíněnému výpočtovému základu.  

 

Výpočet výše dávky u starobního důchodu řádného dle ustanovení § 29 ZDP 

 

                                                
9 Vymezuje § 18 ZDP. 
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      Výše dávky starobního důchodu je rovna součtu základní výměry a procentní 

výměry. Procentní výměra se odvíjí od doby pojištění do vzniku nároku na důchod  

a činí 1,5% výpočtového základu za každý celý rok pojištění. Od vzniku nároku  

na důchod se rovněž počítá 1,5%, avšak za každých 90 kalendářních dnů výdělečné 

činnosti, nebyl-li již důchod přiznán. Nejnižší hranice procentní výměry u všech typů 

starobního důchodu je 770,- Kč. 

 

Příklad  

 

Muž narozený 20.4.1947 požádá o přiznání starobního důchodu od vzniku nároku. 

Důchodového věku, tj. 62 let, dosáhl 20.4.2009. Celková doba pojištění,  

kterou získal, je 42 let. OVZ za rozhodné období 1986 – 2008 činí 21.460,- Kč. 

1) základní výměra činí 2.170,- Kč 

2) výpočtový základ stanovíme pomocí redukčních hranic 

10.500,- Kč (plně započitatelná částka) + 3.288,- Kč (30% z 10.960,- Kč,  

tj. rozdíl mezi 21.460,- Kč a 10.500,- Kč) = 13.788,- Kč 

3) procentní výměra činí 63% (tj. 42 let * 1,5%) výpočtového základu  

13.788,- Kč  =     

     8.687,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). 

4) Celková výše důchodu tedy činí 2.170,- Kč + 8.687,- Kč =  10.857,- Kč 

 

V případě, že by muž pracoval do 31.7.2009 a od 1.8.2009 by požádal o přiznání 

starobního důchodu, pak by se procentní výměra zvýšila o 1,5% za 90 kalendářních 

dnů po vzniku nároku na důchod a činila by 64,5% z výpočtového základu  

13.788,- Kč = 8.894,- Kč. 

Celková výše důchodu by se zvýšila o 207,- Kč a činila by 11.064,- Kč.  

 

3.2.2 Dávky nemocenského pojištění 

 

      Dávky NP jsou vypláceny na základě předložení žádosti o některou z dávek NP. 

Žádost zaměstnance zasílá příslušné OSSZ zaměstnavatel včetně přílohy k žádosti, 

ve které se uvádí úhrn započitatelných příjmů zaměstnance za RO a VD. OSVČ 

předkládá příslušné OSSZ pouze žádost o dávku NP. Doba pro zpracování a výplatu 
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dávky je zákonem stanovena a zpravidla činí 30 kalendářních dnů od doručení 

žádosti příslušné OSSZ. Způsob výplaty dávky si žadatel uvádí na žádosti o dávku. 

Má-li být dávka vyplacena poštovní poukázkou na adresu žadatele, platí žadatel,  

dle nového ZNP, poukazečné. 

 

     Výpočet výše dávek nemocenského pojištění 

 

      Při výpočtu dávek NP se vychází z denního vyměřovacího základu (dále jen 

DVZ) pojištěnce. Ten je stanoven podílem vyměřovacího základu zjištěného z RO  

a počtem kalendářních dnů připadajících na RO snížené o případné VD. Stanovení 

rozhodného období se provádí rozdílně u zaměstnanců a u OSVČ.  

 

      Stanovení DVZ u zaměstnanců 

      Vyměřovacím základem zaměstnance se rozumí úhrn vyměřovacích základů  

pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v RO. 

RO se zpravidla rozumí 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci,  

ve kterém vznikla sociální událost. 

Způsob stanovení DVZ u zaměstnanců nebyl ovlivněn novým ZNP a lze znázornit 

vzorcem: 

 

DVZ = VZ/RO – VD 

 

DVZ = denní vyměřovací základ 

VZ = vyměřovací základ 

RO = rozhodné období 

VD = vyloučené doby 

 

      Stanovení DVZ u OSVČ 

      Účinností nového ZNP došlo k zásadní změně při stanovení RO pro výpočet 

dávek NP u OSVČ. Zatímco dle legislativy platné do 31.12.2008 byl rozhodným 

obdobím zpravidla kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku,  

ve kterém vznikla sociální událost, účinností nového ZNP se rozhodné období určuje 

stejným způsobem jako u zaměstnanců. 
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      Ke změně došlo také při stanovování vyměřovacího základu. Zatímco byl,  

dle legislativy platné do 31.12.2008, vyměřovacím základem úhrn měsíčních 

vyměřovacích základů (dále jen MVZ) pro stanovení záloh na pojistné na DP,  

od účinnosti nového ZNP, tj. úhrn měsíčních základů, ze kterých OSVČ zaplatila 

pojistné na NP. 

      Existují-li v rozhodném období vyloučené doby10 postupuje se stejně  

jako u zaměstnanců. 

      Rovněž vzorec pro stanovení DVZ je totožný s již uvedeným vzorcem  

pro zaměstnance. 

 

      Výpočet výše dávek nemocenského pojištění 

      K samotnému výpočtu dávek je třeba zjistit tzv. „redukovaný denní vyměřovací 

základ“. Při jeho stanovení se vychází z DVZ, který je redukován podle níže 

uvedených redukčních hranic. Jejich vývoj od roku 2004 do roku 2009 je zobrazen 

v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 3: Přehled redukčních hranic 

 

Období 1. redukční hranice 2. redukční hranice 3. redukční hranice

( Kč ) ( Kč ) ( Kč)

1.1.2002 - 31.12.2005 480,- 690,- nebyla určena

1.1.2006 - 31.12.2006 510,- 730,- nebyla určena

1.1.2007 - 31.12.2008 550,- 790,- nebyla určena

1.1.2009 - dosud 786,- 1178,- 2356,-
[Zdroj: Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění v platném znění] 

 

      Pro výpočet redukovaného DVZ u nemocenského a ošetřovného se částka  

do výše 1. redukční hranice započítává ve výši 90%,  z částky nad 1. redukční hranici 

do 2. redukční hranice se započte 60% a z částky nad 2. redukční hranici  

do 3. redukční hranice se započte 30%.  Dle legislativy platné do 31.12.2008  

se nad 2. redukční hranici nepřihlíží a od 1.1.2009 se nepřihlíží nad 3. redukční 

hranici. 

      Výpočet redukovaného DVZ pro PPM a VPTM se liší od předchozího jen 

v částce do výše 1. redukční hranice, která se započítává 100%. 

 

                                                
10 Vyloučené doby jsou vymezeny v § 18 odst. 8 písm. d) a e) ZNP. 
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      Výpočet denní výše jednotlivých dávek z redukovaného DVZ se od sebe liší 

procentními sazbami. Procentní sazby u nemocenského závislé na délce pracovní 

neschopnosti prošly od 1.1.2008 dosud několika změnami. Zatímco v roce 2008  

se pracovní neschopnost dělila na 4 období, pracovní neschopnost, která vznikla  

od 1.1.2009, se na základě nové organizace výplaty dávek dělí na 3 období. 

      Procentní sazby pro výpočet denní výše nemocenského dle období jsou uvedeny 

níže: 

rok 2008 (od 1.9.2008) 

1. až 3. den  25 % redukovaného DVZ 

 4. až 30. den 60 % redukovaného DVZ 

 31. až 60. den 66 % redukovaného DVZ 

 od 61. dne  72 % redukovaného DVZ 

rok 2009  

15. až 30. den 60 % redukovaného DVZ 

 31. až 60. den 66 % redukovaného DVZ 

 od 61. dne  72 % redukovaného DVZ 

 

      Při výpočtu denní výše PPM se procentní sazba redukovaného DVZ změnila  

z 69% v roce 2008, na 70% v roce 2009. Procentní sazba pro výpočet denní výše 

ošetřovného činí 60 % redukovaného DVZ. 

 

Příklad 

 

      OSVČ účastna NP od 1.1.2008 se stala práceneschopnou od 12.2.2009 a DPN 

trvala do 12.4.2009. 

      Rozhodné období je od 1.2.2008 do 31.1.2009, tj. 366 kalendářních dnů, jelikož 

rok 2008 byl rokem přestupným. 

      OSVČ platila po celý rok 2008 zálohy na důchodové pojištění ve výši Kč 1.596,- 

Kč. Tato záloha odpovídá MVZ Kč 5.392,- Kč (1.596,-/29.6% - zaokrouhleno na 

celé koruny nahoru). 

      Za leden 2009 si OSVČ zaplatila pojistné na NP ve výši 500,- Kč a tato částka 

odpovídá MVZ 35.715,- Kč (500,-/1,4% - zaokrouhleno na celé koruny nahoru). 

Celkový vyměřovací základ = 11*5.392,- Kč + 35.715,- Kč = 95.027,- Kč 
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Neredukovaný DVZ = 95.027,-/366 = 259,64,- Kč (zaokrouhleno na 2 platná 

desetinná místa) 

Tato částka spadá do 1. redukční hranice, tudíž se z ní započítává 90% : 

90% z  259,64,- Kč činí 234,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru) je rovno 

redukovanému DVZ.  

Nemocenské za období: 

od 12.2.2009 do 25.2.2009 – nenáleží 

od 26.2.2009 do 13.3.2009 náleží ve výši 60% redukovaného DVZ, tj. 140,4,- * 16 

dnů = 2.247,- Kč 

od 14.3.2009 do 12.4.2009 náleží ve výši 66% redukovaného DVZ, tj. 154,44,- * 30 

dnů = 4.634,- Kč 

Nemocenské bude činit celkem 6.881,- Kč.    
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4 Zhodnocení výběru pojistného a výplat dávek sociálního 

zabezpečení 

 

      V následující kapitole bude provedena analýza výběru pojistného a výplaty dávek 

spadající do působnosti ČSSZ. Každá z oblastí sociálního zabezpečení bude 

zhodnocena v samostatné kapitole. 

 

4.1 Zhodnocení výběru pojistného 

 

      Pro zhodnocení výběru pojistného v mé bakalářské práci bylo čerpáno z výroční 

správy ČSSZ za rok 2007 a pro zhodnocení roku 2008 bylo čerpáno ze statistik,  

které ČSSZ uveřejňuje na svých webových stránkách na konci každého roku. Níže 

uvedená tabulka uvádí vývoj předepsaného pojistného za roky 2003 až 2008 a jeho 

výběr včetně úspěšnosti. Porovnání předepsaného a vybraného pojistného  

je znázorněno grafem č.1 a grafem č. 2. Pro hodnocení dalších ukazatelů slouží 

následující tabulka,  ve které je rozdělen výběr pojistného na jednotlivé části 

sociálního pojištění, a to výběr pojistného na DP, NP a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti. 

 

Tabulka č. 4: Porovnání předpisů a plateb v letech 2003 – 2008 

 

Předpisy Inkaso
Úspěšnost 

výběru
Předpisy Inkaso

Úspěšnost 
výběru

(mld. Kč) (mld. Kč) (%) (mld. Kč) (mld. Kč) (%)

2003 265,9 264,2 99,4 262,2 262,1 100,0

2004 283,3 285,1 100,6 283,0 284,2 100,4

2005 302,4 302,1 99,9 301,6 301,4 100,0

2006 321,4 324,3 100,9 321,8 324,3 100,8

2007 353,5 357,2 101,0 353,8 357,2 101,0

2008 374,8 375,4 100,2 375,8 375,4 99,9

Pojistné včetně pokut a penále Pojistné bez pokut a penále

Rok

 

       [Zdroj: Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění MPSV, rok 2008]  
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Graf č. 1:Vývoj výběru pojistného a předpisů včetně pokut a penále   

v letech 2003 – 2008 
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Graf č. 2:Vývoj výběru pojistného a předpisů bez pokut a penále   

v letech 2003 – 2008 
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Tabulka č. 5:Výběr pojistného dle předepsaných kapitol v letech 2004 – 2008 

 

Důchodové Nemocenské
Politika 

zaměstnanosti
Celkem

(mld. Kč) (mld. Kč) (mld. Kč) (mld. Kč)

2004 235,8 35,7 13,6 285,1

2005 250,1 37,7 14,3 302,1

2006 268,4 40,5 15,4 324,3

2007 295,9 44,4 16,9 357,2

2008 311,4 45,8 18,2 375,4

Pojistné

Rok

 
                            [Zdroj: Statistika ČSSZ – uveřejněná na webových stránkáchČSSZ, www.cssz.cz] 

 

Graf č. 3:Vývoj výběru pojistného dle rozdělení na důchodové, nemocenské 

pojištění a politiku zaměstnanosti 

 

 

 

      Tento vývoj je ovlivněn zvyšováním minimálních záloh na DP a pojistného  

na NP OSVČ, dobrým podnikatelským obdobím v celé ČR, snižováním 

nezaměstnanosti, zvyšováním průměrné mzdy, která v letech 2003 – 2007 každým 

rokem stoupala. V roce 2008 bylo sice vybráno více pojistného, ale při porovnání 

s předpisy, byl výběr pojistného menší než v předchozích letech. Toto snížení 

procenta výběru pojistného bylo zapříčiněno ekonomickou krizí, která vypukla 

v polovině roku 2008.  
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4.2 Vývoj příjmů a výdajů důchodového pojištění 

 

      Pro zhodnocení stavu tzv. důchodového účtu jsem použila tabulku,  

která je součástí výroční správy ČSSZ za rok 2007. Pro porovnání roku 2008 nebylo 

možno zařadit objem vyplacených dávek, vzhledem k tomu, že tyto údaje nebyly 

dosud nikde zveřejněny. Proto bude porovnáno jen období let 2003 – 2007. 

 

Tabulka č. 6: Příjmy z pojistného na DP a výdaje na dávky DP za roky 2003 - 2008 

 

Příjmy
Výdaje na 
dávky DP

Rozdíl

(mld. Kč) (mld. Kč) (mld. Kč)

2003 202,8 220,3 -17,5

2004 235,8 225,2 10,6

2005 250,1 241,2 8,9

2006 268,4 266,2 2,2

2007 295,9 282,6 13,3

2008 311,4 ? ?

Rok

 
                                  [Zdroj: Pojisně matematická zpráva o sociálním pojištění MPSV, rok 2008] 

    

Graf č. 4: Srovnání příjmů a výdajů na důchodové pojištění v letech 2003 – 2007 
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      Z tabulky srovnávající výběr pojistného na DP a výplaty dávek DP je patrné,  

že v roce 2003 bylo vyplaceno více peněžních prostředků ze státního rozpočtu  
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na dávky DP, než bylo vybráno na pojistném na DP. Tento deficit činil 17,5 miliardy 

Kč. V letech 2004 – 2007 dochází k nárůstu vybraného pojistného. Právě o stavu 

důchodového účtu probíhají již několik let diskuse. Dle mého zjištění je důchodový 

účet soběstačný, tzn. finanční prostředky získané výběrem pojistného na DP jsou 

dostačující na výplaty těchto dávek. Co se týče roku 2009 bude zajímavé sledovat  

jak bude stav důchodového účtu ovlivněn stále trvající ekonomickou krizí, díky  

níž odchází do předčasného důchodu stále více lidí, čímž se snižuje objem vybraného 

pojistného a narůstá množství vyplacených dávek.  

 

4.3 Vývoj příjmů a výdajů nemocenského pojištění 

 

      Pro porovnání objemu vyplacených dávek NP a vybraného pojistného na NP  

je čerpáno opět z výroční zprávy ČSSZ za rok 2007 a pro rok 2008 byly převzaty 

informace z dílčích statistik uváděných za rok 2008.  

 

Tabulka č. 7: Příjmy z pojistného na NP a výdaje na dávky NP v letech 2003 – 2008 

 

Příjmy Výdaje Rozdíl
(mld. Kč) (mld. Kč) (mld. Kč)

2003 33,3 34,3 -1,0

2004 35,7 29,6 6,1

2005 37,7 31,7 6,0

2006 40,5 32,8 7,7

2007 44,4 34,7 9,7

2008 45,8 31,9 13,9

Rok

 
                                                   [Zdroj: Pojistně matematická zpráva o sociálním pojštění MPSV, rok 2008, ČSSZ] 
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Graf č. 5: Srovnání příjmů a výdajů NP za rok 2003 – 2008 
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      Stejně jako u DP bylo i v NP v roce 2003 vybráno na pojistném méně finančních 

prostředků, než bylo vyplaceno na dávkách NP. Deficit činil 1 miliardu Kč. V letech 

2004 – 2008 rostl objem vybraného pojistného a znatelně převyšoval objem 

vyplacených dávek. V roce 2008 byl tento rozdíl největší a činil 13,9 miliard Kč. 

Tento přebytek byl ovlivněn legislativními změnami platnými od 1.1.2008. Největší 

vliv mělo zavedení tzv. karenční doby u nemocenského. Karenční dobou se rozumí 

doba, kdy příjemci dávky za první tři dny nemocenského tato dávka nenáleží. 

V průběhu roku 2008 byla karenční doba zrušena a byly vypláceny dávky 

nemocenského i za první tři dny pracovní neschopnosti. První změna proběhla  

od 30.6.2008, kdy se za první tři dny proplácelo nemocenské ve výši 60% 

redukovaného DVZ a další změna nastala od 1.9.2008, kdy se první tři dny 

proplácelo nemocenské ve výši 25% redukovaného DVZ pojištěnce. Co se týče nově 

přijatých zákonných změn od 1.1.2009, bude otázkou, jak se budou příjmy a výdaje 

NP nadále vyvíjet, jelikož na jedné straně lze předpokládat, že se zvýší počet OSVČ 

účastných na NP, které již není vázáno na DP a rovněž změna výplaty nemocenského 

od 15. dne DPN kladně ovlivní výdaje, ale na druhé straně se negativně projeví 

snížení procenta odvodu pojistného a odpočet poloviny náhrady mzdy, kterou 

zaměstnavatel zaměstnanci vyplatí za prvních 14 dnů DPN, od pojistného, které má 

odvést. Pro větší ilustraci uvádím dostupné informace o výplatě dávek za 1. čtvrtletí 

let 2006 – 2009 na vybrané OSSZ, kterou je OSSZ Opava.  
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Tabulka č. 8:Objem vyplacených nemocenských dávek OSSZ Opava v I. čtvrtletí let 

2006-2009 

 

Rok
Vyplacené 

dávky

Rozdíl proti 

milulému roku

(v mil. Kč) (v mil. Kč)

2006 133,35 0

2007 126,98 6,37

2008 116,49 10,49

2009 97,48 19,01  
                                                       [Zdroj: Statistiky OSSZ Opava za uvedené období] 

 

Graf č. 6: Srovnání objemu vyplacených nemocenských dávek OSSZ Opava  

v I. čtvrtletí let 2006 – 2009 

 

 

 

      Na základě výše uvedené tabulky, lze konstatovat, že legislativní změny platné 

od 1.1.2009 měly podstatný vliv na výplatu dávek NP. Jak je patrno snížilo se 

množství vyplacených dávek v letech 2008 a 2009 téměř o 20 milionů Kč. Pokud 

bychom vzali OSSZ Opava jako průměrnou organizační jednotku ČSSZ, ušetřilo by 

se za 1. čtvrtletí roku 2009 na dávkách NP v celé ČSSZ zhruba 1,75 miliardy korun. 

Daleko průkaznější by bylo srovnání až v pozdějších obdobích roku 2009. Bohužel 

se nepodařilo zjistit množství vybraného pojistného na NP. Z tohoto důvodu nelze 

srovnat příjmy a výdaje nemocenského účtu spravovaného ČSSZ.  
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5 Závěr 

      V  bakalářské práci jsem se snažila nastínit některé činnosti, spadající  

do působnosti ČSSZ v rámci sociálního systému ČR. Nastínila jsem způsob výpočtu 

pojistného, jeho úhradu ve prospěch ČSSZ a  způsob výpočtu dávek NP a DP. 

      Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda je současný systém sociálního 

pojištění v působnosti České správy sociálního zabezpečení finančně soběstačný. 

Tuto skutečnost jsem posuzovala  odděleně a to ze tří pohledů – finančního zajištění 

systému, výplaty dávek a rozdílů mezi příjmy a výdaji. 

     Průběžný systém financování DP a NP v současné době plně pokrývá jak náklady 

spojené na jeho zabezpečení, tak i výdaje potřebné na výplatu dávek. V průběhu 

sledovaného období je systém vyrovnaný, tzn., že nejen procentní výše odvodů 

pojistného byla nastavena správně, ale i  platební morálka  zaměstnavatelů a OSVČ 

nezpůsobuje deficit mezi příjmy a výdaji. 

      Systém  výplaty dávek jsem chtěla především porovnat u dávek NP, kdy nový 

ZNP, přinesl zásadní změny v porovnání s předchozími zákony. Vzhledem 

ke krátkodobé účinnosti zákona nelze objektivně posoudit jeho přínos, ale lze 

konstatovat, že co se týče okresu Opava došlo v prvním čtvrtletí letošního roku  

ke snížení výdajů na výplatu dávek nemocenského pojištění téměř o 20 mil. 

v porovnání s rokem 2008.  

    Vývoj výběru pojistného na DP a NP ve sledovaném období vykazuje kromě roku 

2003 přebytky oproti vyplaceným dávkám. Tyto rozdíly mezi vybraným pojistným  

a vyplacenými dávkami na důchody byly evidovány od roku 2004. Rovněž stejný 

vývoj lze sledovat i v NP. 

    Lze konstatovat, že příznivý vývoj od roku 2004 ve sledované oblasti vykazuje její 

stabilitu, ale je nutno předvídat, že s přibývajícími populačně silnými ročníky, které 

budou odcházet do důchodů a prodlužující se délkou jejich pobírání může dojít 

k nedostatku prostředků na jejich financování. Rovněž negativně se může projevit 

stagnace ve vývoji mezd a tím i snížení odvodů na DP. Negativně se mohou projevit 

i diskutované legislativní změny na snížení odvodů v důsledku ekonomické krize.     

Takže dle mého názoru snižováním odvodů na tuto oblast může přivést systém  

do deficitu a následně problémy s financováním jak důchodů tak i dávek NP. 
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