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1. ÚVOD 
 

Tématem této diplomové práce je sociální pojištění, neboť je to zajímavé a v současné 

době velmi ţivé téma. Kaţdého se tato oblast dotýká, ať uţ je to zaměstnanec, zaměstnavatel 

nebo student či dítě.  

 

Sociální pojištění je jednou z významných sloţek veřejných rozpočtů. Zahrnuje oblast 

sociálního zabezpečení, které se skládá z důchodového pojištění, nemocenského pojištění a 

státní politiky zaměstnanosti. Díky těmto pojištěním dochází k zabezpečení lidí ve stáří, 

v nemoci a v případě ztráty zaměstnání.  

 

Česká republika se stala 1. května 2004 členem Evropské unie. S tímto členstvím 

souvisí plnění podmínek v oblasti ekonomické i politické. Součástí politiky kaţdého státu je i 

sociální politika, která můţe být také chápána jako sociální ochrana lidí a sociální 

zabezpečení. Proto hlavním tématem této diplomové práce je sociální pojištění, které toto 

sociální zabezpečení občanů zahrnuje, a  bez kterého se ţádný stát neobejde. 

 

Cílem této diplomové práce je srovnání sociálního pojištění ve vybraných státech 

Evropy. Zejména České republiky se Slovenskou republikou, neboť SR přistupovala do 

Evropské unie společně s ČR a 75 let tvořily jeden společný stát Československo. Po 

rozdělení 1. 1. 1993 se staly samostatnými státy a začaly se projevovat rozdíly 

v demografickém vývoji. 

 

Další srovnávanou zemí s Českou republikou je Spolková republika Německo, protoţe 

je jeden ze zakládajících států Evropské unie a tzv. „země ze západu“. Neboť Češi se vţdy 

rádi srovnávali s Německem. I v současné době při tvorbě zákonů a jejich novelizací se vţdy 

nezapomenou ohlédnout na západ. Hospodářský vývoj, zaměstnanost, mzdová politika 

Německa, jde o oblasti, které také ovlivňují sociální pojištění. 

 

Diplomová práce je rozdělena na tři části. Jednotlivé kapitoly tak popisují systém 

sociálního pojištění ve vybraných zemích. První část charakterizuje sociální pojištění v rámci 

České republiky z pohledu sociálního zabezpečení, důchodového a nemocenského pojištění. 

Seznamuje také s právními předpisy v těchto oblastech, poplatníky sociálního pojištění, 
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kterými jsou zejména zaměstnanci, zaměstnavatelé a OSVČ. Nechybí ani výpočet sociálního 

pojištění z vyměřovacího základu a jednotlivé dávky důchodového či nemocenského 

pojištění.  

 

Druhá kapitola se zabývá charakteristikou sociálního pojištění ve Slovenské republice a 

ve Spolkové republice Německo. Obsahuje jednotlivé právní předpisy těchto zemí, zobrazuje 

poplatníky sociálního pojištění, stanovení vyměřovacího základu a dávky důchodového, 

nemocenského pojištění a podpory v nezaměstnanosti. 

 

Třetí kapitola obsahuje srovnání těchto tří systémů sociálního pojištění. V rámci 

srovnání ČR a SR jde zejména o rozdíly v sociálním pojištění jako celku, dále v důchodovém 

pojištění a také v zaměstnanosti. Porovnání proběhlo také graficky.  

 

Při srovnání České republiky a Spolkové republiky Německo, v rámci třetí kapitoly, 

dochází zejména k rozdílům v nezaměstnanosti, v příspěvcích na sociální zabezpečení jako 

celku a v oblasti důchodového zabezpečení. 

 

Cílem této práce je nejen srovnání jednotlivých systému sociálního pojištění ve 

vybraných zemích Evropy, ale také předpoklad zamyšlení se nad tím, ţe existují rozdíly 

v sociálním pojištění a stále je co zlepšovat a zvyšovat blahobyt obyvatelstva.  
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2. Charakteristika sociálního pojištění v České republice 
 

Nejvýznamnější příjmový, ale i výdajový kanál veřejných rozpočtů, tvoří právě systém 

sociálního pojištění. Jeho prostřednictvím stát realizuje svou politiku v oblasti zabezpečení 

občanů ve stáří a nemoci.  

Právní úprava sociálního pojištění prošla v posledních letech řadou změn. Zákon        

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, který dále upravuje také důchodové pojištění, nemocenské pojištění a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byl novelizován v roce 2007 zákonem č. 153/2007 

Sb. s účinností od 1.1.2008. Tato novela napravovala legislativní nedopatření, kdy vypadla ze 

zákona definice vyměřovacího základu pro organizaci a malou organizaci. V roce 2008 byl 

také zaveden maximální vyměřovací pro sociální pojištění. Od roku 2009 se zaměstnavatel 

nerozlišuje na organizaci a malou organizaci. Došlo také ke změnám sazeb pojistného a to ve 

smyslu jejich sníţení jak u zaměstnance, tak u zaměstnavatele.  

V roce 2006 byl schválen zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zákon        

č. 261/2007 Sb., přijatý v roce 2007, odsunul účinnost zákona o pojistném na sociální 

zabezpečení a také nový zákon o nemocenském pojištění na 1.1.2009. Od tohoto data platí 

zcela nový zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců.  

 

Obr. 2.1 Systém sociálního zabezpečení v České republice 

 

 

 

Zdroj: VANČUROVÁ, A.; KLAZAR, S. Sociální a zdravotní pojištění. 2. vyd. Praha: Aspi, 

2008. 124 s. ISBN 978-80-7357-381-2. 
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2.1 Sociální zabezpečení 

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

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Příjmy z pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti představují cca 35 % celkových 

příjmů státního rozpočtu a kryjí cca 70 % všech sociálních transferů vyplácených ze státního 

rozpočtu.  

Právní úpravu organizace a provádění sociálního zabezpečení zastřešuje zákon č. 

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

který se stal účinným od 1. ledna 1992. Dle tohoto zákona zahrnuje sociální zabezpečení 

nemocenské a důchodové pojištění.  

Sociální zabezpečení provádějí tyto orgány: 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

- Česká správa sociálního zabezpečení, 

- okresní správy sociálního zabezpečení, 

- Ministerstvo obrany (jde-li o vojáky z povolání), 

- Ministerstvo vnitra (jde-li o příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru 

ČR), 

- Ministerstvo spravedlnosti (jde-li o příslušníky Vězeňské sluţby v ČR). 

2.1.1 Poplatníci sociálního zabezpečení 

Poplatník pojistného na sociální zabezpečení, který přispívá do systému důchodového a 

nemocenského pojištění, má nárok na plnění z těchto systémů.  

Povinnost platit pojistné mají: 

- zaměstnavatelé, 

- zaměstnanci, 

- osoby samostatně výdělečně činné, 

- osoby s dobrovolnou účastí na důchodovém pojištění, 

- zahraniční zaměstnanci. 

Zaměstnavatelem se zde rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává alespoň 

jednoho zaměstnance v pracovním poměru nebo v pracovní činnosti, a má sídlo na území 

České republiky.  

Zaměstnanci se rozumí osoby v pracovním poměru. Blíţe specifikováno v § 3 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti.  
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Kdo se povaţuje za osobu samostatně výdělečně činnou stanoví zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění. Osoba samostatně výdělečně činná je osoba, která ukončila povinnou 

školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a: 

a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo 

b) spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti. 

Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění povinni 

platit pojistné nemocenského pojištění.  

2.1.2 Pojistné a vyměřovací základ  

Pojistné je příjmem státního rozpočtu a je evidováno na samostatném účtu. Vypočítává 

se stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím zpravidla bývá 

kalendářní měsíc. Výjimkou jsou osoby samostatně výdělečně činné, jejich rozhodným 

obdobím je kalendářní rok. Zaměstnavatel musí vypočítat a odvést pojistné na sociální 

zabezpečení, které platí za zaměstnance, a také pojistné, které je povinen platit zaměstnanec. 

Nejdříve vypočítá pojistné jednotlivých zaměstnanců, a pak z úhrnu vyměřovacích základů 

vypočítá pojistné, které odvede za sebe. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a 

odvádí se příslušné správě sociálního zabezpečení. Za opoţděné placení pojistného nebo za 

jeho zaplacení v niţší částce je plátce pojistného povinen platit penále. S účinností od            

1. 8. 2009 byl novelizován zákon o pojistném, který v § 21a blíţe specifikuje moţnost 

uplatnění slevy na pojistném.  

Do roku 2009 nedocházelo v sazbě pojistného k převratným změnám a činila u 

zaměstnance 8 % a u zaměstnavatele 26 %. Od 1. 1. 2009 uţ však činí u zaměstnavatele 25 % 

a u zaměstnance 6,5 %. A i v roce 2010 dochází ke změně a to u zaměstnavatele ke sníţení na 

24,1 %.  
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Tab. 2.2 Vývoj změn sazeb pojistného na sociální zabezpečení v letech 2008 – 2010 

Druhy 

pojištění 

Zaměstnavatel Zaměstnanec OSVČ 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Důchodové 

pojištění 
21,5% 21,5% 21,5% 6,5 % 6,5 % 6,5 % 28 % 28 % 29,2% 

Nemocenské 

pojištění 
3,3 % 2,3 % 1,4 % 1,1 % - - 4,4 % 1,4 % 1,4 % 

Státní politika 

zaměstnanosti 
1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,4 % - - 1,6 % 1,2 % 1,2 % 

Pojistné 

celkem 
26 % 25 % 24,1% 8 % 6,5 % 6,5 % 34 % 30,6% 31,8% 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn jeho započitatelých příjmů, které jsou 

předmětem daně z příjmů fyzických osob dle zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a 

nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se 

zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Zúčtovaný 

příjem je plnění, které bylo v peněţní nebo nepeněţní formě nebo formou výhody poskytnuto 

zaměstnanci zaměstnavatelem nebo předáno v jeho prospěch. Od 1. 1. 2008 je započitatelným 

příjmem i výhoda, která je předmětem daně. Do vyměřovacího základu zaměstnance pro 

odvod pojistného se proto od roku 2008 zahrnuje i částka ve výši 1 % ze vstupní ceny 

motorového vozidla poskytovaného pro sluţební i soukromé účely. Do vyměřovacího základu 

zaměstnance se nezahrnují tyto příjmy: 

- náhrada škody podle zákoníku práce, 

- odstupné, odchodné a odbytné poskytované na základě zvláštních právních předpisů 

(např. zákoník práce), 

- věrnostní přídavek horníků, 

- jednorázová sociální pomoc zaměstnanci. 

Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců je pouze u veřejného zdravotního pojištění a je 

roven minimální mzdě, která v roce 2008 činila 8 000 Kč. 

Maximální vyměřovací základ se zavádí od roku 2008, který činí pro zaměstnance 48násobek 

„průměrné mzdy“ za kalendářní rok. Pro rok 2009 to bylo 1 130 640 Kč. 
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Vyměřovacím základem pro OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti je částka, kterou si sami určí, nesmí být však neţ více 50 % základu 

pro výpočet sociálního pojištění. Na všechny poplatníky přihlášené k důchodovému pojištění 

OSVČ se vztahuje ustanovení o minimálním vyměřovacím základu, i kdyţ někdy 

v omezeném rozsahu. Maximální vyměřovací základ OSVČ se od roku 2008 významně 

zvýšil, protoţe je nyní ustanoven v jednotné výši, stejně jako u zaměstnanců. 

2.2 Důchodové pojištění 

V devadesátých letech minulého století začala vznikat dnešní forma českého 

důchodového systému. Postupně byly přijímány dílčí reformní kroky, které završilo v roce 

1995 přijetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jeţ nabyl účinnosti 1. ledna 

1996. Dne 1. 1. 2009 nabylo účinnost nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů 

v roce 2009 a nařízení vlády č. 365/2008 Sb., kterým se stanoví pro účely důchodového 

pojištění výše všeobecného vyměřovacího základu a výše přepočítaného koeficientu pro 

úpravu všeobecného vyměřovacího základu pro rok 2007 a upravují částky pro stanovení 

výpočtového základu. Došlo tedy k tzv. valorizaci důchodů, kdy od lednové splátky 2009 se 

zvýšila procentní výměra všech druhů důchodů přiznaných před 1. 1. 2009 o 4,4 % vyplácené 

procentní výměry.  

2.2.1 Účast na pojištění 

Základní podmínka účasti na důchodovém pojištění je, ţe osoby jsou účastny na 

nemocenském pojištění. Výjimku tvoří společníci, jednatelé, komanditisté a členové druţstev. 

Povinná účast na pojištění je pro fyzické osoby blíţe specifikována v § 5 zákona          

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Osoby, které mají účast na tomto pojištění, jsou 

zabezpečeny v sociálních situacích, jako jsou: 

- stáří, 

- invalidita, 

- ovdovění a osiření. 

Dobrovolná účast na pojištění je moţná u osob starších 18-ti let. Evidenci tohoto 

pojištění vede příslušná OSSZ, podle trvalého místa pobytu občana. Minimální pojistné na 

dobrovolné pojištění bylo od 1. 1. 2009 sníţeno a činí 1 649 Kč (v roce 2008 to byla částka 

2 800 Kč a 2 688 Kč pro rok 2007). 

Doba pojištění se prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění. Zaměstnavatelé 

jsou ze zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, povinni vést 
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evidenční listy důchodového pojištění (viz příloha č. 1). Doba pojištění je pro kaţdou sociální 

situaci jiná. Pro odchod do starobního důchodu je potřebná doba pojištění nejméně 25 let. U 

pojištěnce pro přiznání invalidního důchodu je podmínka doby pojištění: 

- do 20 let méně neţ 1 rok, 

- od 20 do 22 let 1 rok, 

- od 22 do 24 let 2 roky, 

- od 24 do 26 let 3 roky, 

- od 26 do 28 let 4 roky, 

- nad 28 let 5 let. 

Náhradní doba pojištění se týká především osob soustavně se připravujících na své 

budoucí povolání studiem střední, vyšší odborné nebo vysoké škole v České republice, a to po 

dobu prvních šesti let tohoto studia po dosaţení věku 18-ti let. Dále osob vedených v evidenci 

úřadu práce, osob, které pečují osobně o dítě ve věku do 4 let apod. Toto vše za podmínky, ţe 

doba pojištění trvala alespoň rok.  

2.2.2 Dávky důchodového pojištění 

O dávkách důchodového pojištění rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. 

V důchodovém pojištění se dle novelizace od 1. ledna 2010 poskytují tyto dávky: 

- starobní důchod, 

- invalidní důchod, 

- vdovský důchod, 

- vdovecký důchod, 

- sirotčí důchod. 

Významnost jednotlivých dávek vykazuje následující graf. 
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Graf 2.3 Vyplacené důchody a dávky důchodového pojištění v letech 2000 až 2007 
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Zdroj: Český statistický úřad 

 

Starobní důchod 

Výše starobního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry, přičemţ základní 

výměra je stanovena částkou 2 170 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu se stanoví 

procentní sazbou z výpočtového základu. Procentní sazba představuje sazbu za dobu pojištění 

získanou do vzniku nároku na důchod a činí 1,5 % výpočtového základu za kaţdý rok 

pojištění a za dobu pojištění získanou po vzniku nároku na důchod je to 1 % z výpočtového 

základu za kaţdých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti. Výše procentní výměry 

starobního důchodu činí minimálně 770 Kč měsíčně, přičemţ maximální hranice není 

stanovena. Věk pro odchod do starobního důchodu je zobrazen v příloze č. 2. 

Předčasný důchod můţe být dočasně nebo trvale krácen. V případě dočasného krácení 

starobního důchodu se jeho výše stanoví obdobně jako u normálního starobního důchodu 

s tím, ţe se procentní výměra odpovídající získané době pojištění krátí o 1,3 % výpočtového 

základu za kaţdých 90 dnů ode dne přiznání důchodu do dosaţení důchodového věku. 

V případě trvalého krácení starobního důchodu se jeho výše stanoví tak, ţe procentní sazba 

sníţení procentní výměry činí 0,9 % výpočtového základu.  

Do předčasného důchodu můţe odejít osoba, která: 

- dosáhla minimálně věku 60 let, činí-li její důchodový věk alespoň 63 let, 

- má do dosaţení důchodového věku nejvýše 3 roky, pokud její důchodový věk je niţší 

neţ 63 let. 

Celkový počet důchodců a průměrné výše jejich důchodů zobrazuje příloha č. 3. 
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Invalidní důchod 

Nárok na invalidní důchod vzniká občanovi, který je invalidní a získal potřebnou dobu 

pojištění. Jeho zdravotní stav posuzují lékaři České správy sociálního zabezpečení. Výše 

plného invalidního důchodu se stanoví podobně jako u starobního důchodu, přičemţ 

procentní výměra činí za kaţdý celý rok doby pojištění a dopočtené doby 1,5 % výpočtového 

základu. Procentní výměra plného invalidního důchodu představuje měsíčně minimálně 45 % 

výpočtového základu pojištěnce, jenţ ke vzniku nároku na tento důchodu získal bez 

přihlédnutí k náhradním dobám pojištění aspoň 15 dnů pojištění. Výše částečného 

invalidního důchodu odpovídá procentní sazbě, která činí za kaţdý celý rok pojištění a 

odpočtené doby 0,75 % výpočtového základu. Procentní výměra částečného invalidního 

důchodu je měsíčně minimálně 22,5 % výpočtového základu a je nejméně 385 Kč.  

 

Vdovský a vdovecký důchod 

Skládá se ze základní a procentní výměry. Základní výměra činí 2 170 Kč měsíčně. 

Výše procentní výměry představuje 50 % procentní výměry starobního nebo plného 

invalidního důchodu, na který měla zemřelá osoba nárok v době smrti, nebo 50 % procentní 

výměry částečného invalidního důchodu po poţivateli tohoto důchodu. 

 

Sirotčí důchod 

Tvoří jej základní a procentní výměra, přičemţ základní činí 2 170 Kč za měsíc. Výše 

procentní výměry činí 40 % procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, 

na který měl/a zemřelý/á nárok v době smrti, nebo 40 % procentní výměry částečného 

invalidního důchodu po poţivateli tohoto důchodu.   

 

Penzijní připojištění 

Nepříznivý demografický vývoj ovlivňuje sniţování státního důchodu, který poté 

nepokryje ani základní potřeby občana. Moţným řešením je penzijní připojištění, které by se 

tak mělo stát dalším pravidelným zdrojem příjmu v důchodovém věku. Penzijním 

připojištěním se rozumí shromaţďování peněţních prostředků od účastníků penzijního 

připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a 

vyplácení dávek penzijního připojištění
1
.  

 

                                                 
1
 § 1 odst. 2 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění 
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Vznik penzijního připojištění je podmíněn sepsáním smlouvy mezi fyzickou osobou a 

penzijním fondem. Výše příspěvku na penzijní připojištění je individuální, stanoví se za 

kalendářní měsíc a musí být minimálně takový, aby zakládal nárok na státní příspěvek. 

V současné době  je to 100 Kč měsíčně.   

Je však potřeba brát v úvahu tato kritéria: 

- příjem současný, 

- příjem v budoucnu očekávaný, 

- věk, 

- předpokládaný odchod do starobního důchodu, 

- příspěvky dalších osob (zaměstnavatel, rodiče, příbuzní). 

2.3 Nemocenské pojištění 

Systém nemocenského pojištění je určen pro osoby výdělečně činné, které v případech 

tzv. krátkodobých sociálních situacích (např. dočasná pracovní neschopnost z důvodu nemoci, 

úrazu, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě) zabezpečuje peněţitými 

dávkami nemocenského pojištění. 1. 1. 2009 nabyl účinnost zákon č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění, který nahradil dosavadní platný zákon č. 54/1956 Sb., o 

nemocenském pojištění zaměstnanců. Přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky pro rok 

2010, dochází v oblasti nemocenského pojištění ke změnám ovlivňující výši dávek. Tato 

opatření mají platnost pouze pro rok 2010, jejichţ cílem je sníţení deficitu státního rozpočtu.  

2.3.1 Účast na nemocenském pojištění 

Účastníky nemocenského pojištění jsou zaměstnanci a OSVČ. Zaměstnanci mají účast 

povinnou, zatímco OSVČ pouze dobrovolnou. U zaměstnance vzniká povinná účast na 

nemocenském pojištění, splňuje-li následující podmínky stanovené zákonem č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění: 

- vykonává práci na území České republiky v pracovním vztahu, 

- zaměstnání mělo trvat nebo trvalo alespoň 15 kalendářních dnů, 

- minimální výše sjednaného příjmu (jedná se o tzv. rozhodný příjem, jehoţ hranice je 

stanovena na 2 000 Kč a bude zvyšována podle vývoje průměrné mzdy). 

Pojištění zaměstnanci vzniká dnem nástupu do zaměstnání a zaniká dnem skončení 

pracovního poměru.  
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Při výkonu zaměstnání malého rozsahu, kterým se rozumí zaměstnání, v němţ jsou splněny 

podmínky výkonu zaměstnání na území ČR a délky jeho trvání, ale není splněna podmínka 

sjednání příjmu ze zaměstnání ve stanovené výši (tj. 2 000 Kč v roce 2010). Při tomto výkonu 

zaměstnání je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichţ dosáhl alespoň 

příjmu v příslušné rozhodné výši. 

OSVČ můţe mít účast na nemocenském pojištění nezávisle na placení záloh na důchodové 

pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Můţe být účastna i tehdy, vykonává-li 

výdělečnou činnost mimo území ČR, avšak pouze na základě oprávnění, které vyplývají 

z právních předpisů ČR. Pojištění OSVČ vzniká dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na 

pojištění nebo dnem, kdy byla přihláška podána. Pojištění zaniká: 

- dnem uvedeným v odhlášce z  pojištění, 

- dnem, kdy skončí svou samostatně výdělečnou činnost, 

- dnem zániku oprávnění vykonávat samostatně výdělečnou činnost, 

- dnem, od kterého jí byl pozastaven výkon samostatně výdělečné činnosti. 

Na základě přihlášky k nemocenskému pojištění a zaplacením pojistného na nemocenské 

pojištění, vzniká účast na tomto pojištění.  

Pojistné na nemocenské pojištění je součástí pojistného na sociální zabezpečení, současně 

s pojistným na důchodové pojištění a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti. Výše 

pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné 

období. Tím je zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve 

kterém vznikla pracovní neschopnost. Pro rok 2010 činí sazba pojistného na nemocenské 

pojištění pro zaměstnavatele 2,3 % z vyměřovacího základu. Zaměstnanec od 1. 1. 2009 není 

plátcem pojistného na nemocenské pojištění. U OSVČ činí sazba pojistného 1,4 % 

z vyměřovacího základu.  

2.3.2 Dávky nemocenského pojištění 

Z nemocenského pojištění se poskytují 4 druhy peněţitých dávek: 

- nemocenské, 

- peněţitá pomoc v mateřství, 

- ošetřovné, 

- vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství. 

Všechny tyto dávky vyplácí za kalendářní dny správa sociálního zabezpečení a hradí se ze 

státního rozpočtu z příjmů pojistného. 
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Nemocenské 

Zaměstnanec, jehoţ uznal ošetřující lékař práce neschopným, má nárok na nemocenské 

od 15. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti do konce dočasné 

pracovní neschopnosti, maximálně však 380 kalendářních dnů, které se počítají od vzniku 

dočasné pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní je zaměstnanec zabezpečen náhradou mzdy, 

kterou poskytuje zaměstnavatel. Náhrady mzdy náleţí za pracovní dny, při dočasné pracovní 

neschopnosti od 4. pracovního dne (při karanténě od 1. pracovního dne). 

 

Peněžitá pomoc v mateřství 

Základní podmínkou nároku na dávku je, ţe v den, od kterého je dávka přiznána, musí 

trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před 

tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů. U ţen, 

jejichţ pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku 

na peněţitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo jejich poslední 

zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. Peněţitá pomoc v mateřství se vyplácí od 

vzniku sociální události. Na mateřskou nastupuje ţena v době od 8. do počátku 6. týdne před 

porodem. U očekávaného jednoho dítěte činí podpůrčí doba 28 týdnů, u porodu dvou nebo 

více dětí najednou 37 týdnů. Mateřskou lze pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte.  

 

Ošetřovné 

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůţe pracovat z důvodu, ţe musí: 

- ošetřovat nemocného člena domácnosti, 

- pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protoţe školní zařízení bylo uzavřeno (např. 

z důvodu havárie, epidemie). 

Nárok na ošetřovné můţe uplatnit pouze jeden z rodičů. OSVČ a zaměstnanci v zaměstnání 

malého rozsahu nemají na ošetřovné nárok. V roce 2010 zaměstnanci náleţí ošetřovné aţ od 

4. kalendářního dne potřeby ošetřování nebo péče. 

 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství 

Tento příspěvek náleţí ţeně, která byla z důvodu těhotenství či mateřství převedena na 

jinou práci a díky tomu bez svého zavinění dosahuje niţšího příjmu neţ předtím. Příspěvek se 

vyplácí za kalendářní dny, kdy trvalo převedení na jinou práci. Tento příspěvek se stanoví 

jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně 

na jinou práci a průměrem jejich započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní  
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den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství  a v mateřství se vyplácí od vzniku sociální události.  

Výše dávek nemocenského pojištění činí: 

- nemocenské 60 % denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne trvání 

dočasné pracovní neschopnosti, 

- peněţitá pomoc v mateřství 60 % denního vyměřovacího základu, 

- ošetřovné 60 % denního vyměřovacího základu od 4. kalendářního dne potřeby 

ošetřování nebo péče. 

2.4 Státní politika zaměstnanosti 

Základní právní normou, kterou se stanovuje postup k dosaţení cílů politiky státu 

v oblasti zaměstnanosti je zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, účinný od 1. října 2004. 

Státní politika zaměstnanosti se snaţí o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po pracovních 

silách, o zabezpečení práva občanů na zaměstnání, o produktivní vyuţití zdrojů pracovních 

sil. Mezi další legislativu v oblasti zaměstnanosti patří: 

- Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, 

- Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o 

zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, 

- Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření pracovních míst a 

hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních 

pobídek. 

Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílí se také další subjekty činné na trhu práce, 

mezi které patří zejména zaměstnavatelé a odborové organizace.   

V ČR zahrnuje státní politika zaměstnanosti zejména tyto činnosti: 

- zabezpečování práva na zaměstnání, 

- sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, 

- uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, 

- hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti, 

- poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských sluţeb na trhu 

práce, 

- poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 

- opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postiţením, 

- tvorbu a zapojení do mezinárodních programů, které souvisí s rozvojem zaměstnanosti 

a lidských zdrojů v oblasti práce.  
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Dohled nad státní politikou zaměstnanosti v ČR vykonávají Ministerstvo práce a sociálních 

věcí a úřady práce. Úřady práce mají na starosti hlavně kontrolu dodrţování pracovněprávních 

předpisů u zaměstnavatelů, právnických a fyzických osob. MPSV zase kontrolu zejména 

plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory a plnění cílených programů celostátního 

charakteru.  

 

Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politikou zaměstnanosti se rozumí zřizování nových pracovních míst 

poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání. Tato 

politika je součástí státní politiky zaměstnanosti, je financována z prostředků státního 

rozpočtu a zahrnuje zejména tyto činnosti: 

- rekvalifikace, 

- investiční pobídky, 

- veřejně prospěšné práce, 

- společensky účelná pracovní místa, 

- příspěvek na zapracování. 

Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je také poradenství a cílené programy k řešení 

zaměstnanosti.  

 

Rekvalifikace 

Rekvalifikace je vlastně získání nové kvalifikace či pouze rozšíření současné kvalifikace 

včetně jejího udrţování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se ovšem nepovaţuje řádné 

studium na středních a vysokých školách. Uskutečnění rekvalifikace je na základě dohody 

mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání a to formou vzdělání ve vzdělávacích 

programech. Náklady spojené s rekvalifikací hradí úřad práce. Rekvalifikace můţe být 

prováděna také u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců a 

provádí se na základě dohody uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.  

 

Investiční pobídky 

Investiční pobídky jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, kterým se u 

zaměstnavatele hmotně podporuje vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace nebo 

školení nových zaměstnanců. Tuto hmotnou podporu poskytuje ministerstvo. Přičemţ hmotná 

podpora na vytváření nových pracovních míst můţe být poskytnuta zaměstnavateli, který 
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vytvoří nová pracovní místa v územní oblasti, ve které je průměrná míra nezaměstnanosti za 2 

ukončená pololetí předcházející datu předloţení záměru zaměstnavatele získat investiční 

pobídky nejméně o 50 % vyšší neţ průměrná míra nezaměstnanosti v České republice.
2
 

Investiční pobídky se řídí zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. 

 

Veřejně prospěšné práce 

Jedná se o časově omezené práce týkající se údrţby veřejných prostranství, úklidu 

veřejných budov a komunikací. Tyto práce jsou vytvářeny zaměstnavatelem na základě 

dohody s úřadem práce, který mu na ně můţe poskytnout příspěvek.  

 

Společensky účelná pracovní místa 

Pracovní místa zřízená zaměstnavatelem, na základě dohody s úřadem práce, obsazená 

uchazeči o zaměstnání, kteří nenašli uplatnění jiným způsobem. Úřad práce na tato pracovní 

místa můţe poskytnou příspěvek.  

 

Tab. 2.4 Výdaje na státní politiku zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji (v tis. Kč) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rekvalifikace 75 498 75 734 81 824 85 658 94 123 81 283 71 274 60 220 

Veřejně 

prospěšné 

práce 

111661 123677 93 920 76 917 113073 114545 107991 83 064 

Společensky 

účelná 

pracovní míst 

245100 249645 146312 144975 207554 253756 234691 188085 

Celkem v % 14 % 14 % 10 % 10 % 13 % 14 % 13 % 11 % 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 § 111 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  
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Podpora v nezaměstnanosti 

K výrazným změnám ve výplatě podpory v nezaměstnanosti došlo od ledna 2009. Tou 

nejdůleţitější změnou je sníţení doby u všech věkových kategorií o jeden měsíc. Podpora 

v nezaměstnanosti tedy činí: 

- 5 měsíců pro občany mladší 50 let, 

- 8 měsíců pro občany starší 50 let a mladší 55 let, 

- 11 měsíců pro občany starší 55 let. 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká po splnění tří podmínek: 

1. Vykonávat zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která zakládá povinnost 

odvádět příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na důchodové pojištění, 

alespoň 12 měsíců v rozhodném období, kterým se rozumí 3 roky před zařazením 

uchazeče o zaměstnání do evidence.  

2. Podání ţádosti o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti příslušnému úřadu práce, kde 

je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci. 

3. Uchazeč o zaměstnání nesmí být poţivatelem starobního nebo plného invalidního 

důchodu ke dni, k němuţ má být podpora v nezaměstnanosti přiznána.  

Pokud byl v posledních 6-ti měsících před zařazením uchazeče do evidence skončen 

pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, nárok na 

podporu v nezaměstnanosti nevzniká. Podpora v nezaměstnanosti se neposkytuje také po 

dobu pobírání starobního důchodu, nemocenských dávek, podpory při rekvalifikaci nebo po 

dobu výkonu vazby. Dále se neposkytuje do ciziny, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. 

Na základě průměrného měsíčního čistého výdělku, které uchazeč dosáhl v posledním 

ukončeném zaměstnání, nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden 

kalendářní měsíc, se stanoví výše podpory v nezaměstnanosti: 

- 50 % příjmů po dobu prvních tří měsíců nezaměstnanosti, 

- 45 % příjmů po zbývající dobu. 

V případě nesplnění povinnosti úřadem práce je uchazeč o zaměstnání vyřazen z evidence a je 

mu odebrána podpora v nezaměstnanosti. Jedná se např. o odmítnutí nastoupení do vhodného 

zaměstnání či rekvalifikace, nesplnění podmínek stanovených v individuálním akčním plánu, 

odmítnutí se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu či maření součinnosti s úřadem 

práce. 
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3. Charakteristika sociálního pojištění ve vybraných zemích 

Evropy 

Evropská unie nemá dosud jasně formulovanou sociální politiku. EU má potíţe 

s definicí svého sociálního modelu vzhledem k různorodosti existujících přístupů k problému 

sociálního zabezpečení občanů, k rozličné historické zkušenosti s vývojem příslušných 

systémů a k rozdílné ţivotní úrovni v různých zemích. Po rozhodném odmítnutí myšlenky 

harmonizace systémů sociálního zabezpečení ze strany členských států se zodpovědné orgány 

Evropského společenství jiţ nikdy neodváţily navrhnout nějakou závaznou směrnici pro 

jejich další vývoj.
3
 

3.1 Slovenská republika 

Slovenská republika má rozlohu 49 036 km
2
, počet obyvatel k 31. prosinci 2009 je 

5 424 925, úřední jazyk je slovenský a peněţní jednotkou se stalo od 1. 1. 2009 euro. Hlavním 

městem SR je Bratislava. SR se dělí na osm samosprávních krajů (Banskobystrický, 

Bratislavský, Košický, Nitranský, Prešovský, Trenčínský, Trnavský a Ţilinský) a 79 okresů.  

Na Slovensku v oblasti povinného sociálního pojištění vykonávali činnost od 1. 1. 1995 

Sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny a Fond zaměstnanosti SR, který byl později 

přetransformován na Národní úřad práce. Výběr pojistného na nemocenské pojištění, 

důchodové zabezpečení a úhrady dávek na tato pojištění zabezpečovala Sociální pojišťovna. 

Národní úřad práce (dříve Fond zaměstnanosti SR) zabezpečoval výběr příspěvků na pojištění 

v nezaměstnanosti a hradil výdaje pasivní politiky trhu práce. Po transformaci systému 

sociálního zabezpečení a zrušení Národního úřadu práce k 1. 1. 2004 přešla činnost výběru na 

Sociální pojišťovnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 MUNKOVÁ, G. a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 189 s. 

ISBN 80-246-0780-8 
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Právní úpravu sociálního pojištění na Slovensku zajišťuje zákon č. 461/2003 Z.z. o 

sociálním pojištění, který za rok 2009 prošel řadou změn. Sociální pojištění dle tohoto zákona 

zahrnuje: 

- nemocenské pojištění, 

- důchodové pojištění, 

- úrazové pojištění, 

- garanční pojištění, 

- pojištění v nezaměstnanosti. 

 

Graf 3.1 Struktura dávek sociálního zabezpečení v roce 2008 

 

Zdroj: Statistický úřad Slovenské republiky 

 

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně 

činné, dobrovolně pojištěné osoby, stát a Sociální pojišťovna.  

Zaměstnancem se rozumí osoby v pracovním poměru. Blíţe specifikováno v § 4 odst. 1 

písm. a) aţ j) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálním pojištění. 
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Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává aspoň jednoho 

zaměstnance v pracovním poměru. Bliţší specifikace v § 7 odst. 1 písm. a) aţ j) zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálním pojištění. 

Za osobu samostatně výdělečně činnou se povaţuje osoba, která: 

- vykonává činnost zemědělskou výrobu v lesích a na vodních plochách a je zapsána do 

evidence podle osobního předpisu, 

- má oprávnění provozovat ţivnost, 

- je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní 

společnosti, 

- vykonává sportovní činnost, ale ne v pracovním poměru, 

- vykonává činnost obchodního zástupce. 

Všeobecný vyměřovací základ je 12-násobek průměrné měsíční mzdy v ekonomice Slovenské 

republiky zjištěný Statistickým úřadem Slovenské republiky za příslušný kalendářní rok.  
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Tab. 3.2 Sazby pojistného na povinné sociální pojištění v % z vyměřovacího základu 

v roce 2008 

 Poplatník 

Pojistné na 

povinné sociální 

pojištění 

Zaměstnavatel Zaměstnanec OSVČ 

Dobrovolně 

pojištěná 

osoba 

Stát 
Sociální 

pojišťovna 

Zdravotní 

pojištění 
10,0 % 4,0 % 

14,0 

% 
- 

4,0 

% 
- 

Nemocenské 

pojištění 
1,4 % 1,4 % 4,4 % 4,4 % - - 

Starobní pojištění 
14,0 % 4,0 % 

18,0 

% 
18,0 % 

18,0 

% 
18,0 % 

Invalidní pojištění 
3,0 % 3,0 % 6,0 % 6,0 % 

6,0 

% 
- 

Úrazové pojištění 0,8 % - - - - - 

Garanční 

pojištění 
0,25 % - - - - - 

Pojištění 

v nezaměstnanosti 
1,0 % 1,0 % - 2,0 % - - 

Pojistné do 

rezervního fondu 
4,75 % - 

4,75 

% 
4,75 % 

2,0 

% 
- 

Celkem 
32,5 % 13,4 % 

47,15 

% 
35,15 % 

30 

% 
18 % 

 

Zdroj: Statistický úřad Slovenské republiky 

3.1.1 Nemocenské pojištění 

Nemocenské pojištění je pojištění pro případ ztráty anebo sníţení příjmu z výdělečné 

činnosti a na zabezpečení příjmů, v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství a 

mateřství. Ze systému nemocenského pojištění se poskytují nemocenské dávky: 

- nemocenské, 

- ošetřovné, 

- vyrovnávací dávka, 

- mateřské. 
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Nemocenské 

Nemocenská dávka, která se poskytuje pojištěnci, který je díky nemoci nebo úrazu 

dočasně neschopný práce nebo mu byla nařízená karanténa. Předloţením ţádosti „ Potvrzení o 

dočasné pracovní neschopnosti“ Sociální pojišťovně potvrzené lékařem má pojištěnec nárok 

na nemocenskou dávku. Tuto povinnost je pojištěnec ohlásit do 8 dní. Výše této dávky se 

určuje z denního vyměřovacího základu, od 1. do 3. dne dočasné pracovní neschopnosti 25 % 

z vyměřovacího základu a od 4. dne dočasné pracovní neschopnosti 55 % z vyměřovacího 

základu. Vyměřovací základ zde tvoří podíl součtu vyměřovacích základu, z kterých 

pojištěnec zaplatil pojistné na nemocenské pojištění v rozhodujícím období a počtu dní 

rozhodujícího období. Výplata nemocenské dávky probíhá měsíčně ve lhůtách určených 

Sociální pojišťovnou, zpravidla okolo 20. dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, za který se nemocenská vyplácí. Zaměstnanci se dávka vyplácí od 11. 

dne dočasné pracovní neschopnosti.   

 

Ošetřovné 

Jde o nemocenskou dávku, která je poskytována z důvodu ošetřování nemocného dítěte, 

manţela, manţelky, rodiče nebo rodiče manţela (manţelky) nebo z důvodu péče o dítě do 

deseti let věku. Nárok na tuto dávku vzniká zaměstnanci, OSVČ nebo dobrovolně 

nemocensky pojištěné osobě a to předloţením „Ţádosti o ošetřovné“  místně příslušné 

pobočce Sociální pojišťovny potvrzené lékařem. Tuto skutečnost má povinnost zaměstnanec 

oznámit do 8 dní. Zaměstnanec před uplatněním nároku předloţí ţádost zaměstnavateli, který 

vypíše a podepíše potvrzení zaměstnanci. Výše dávky se určuje z denního vyměřovacího 

základu a to ve výši 55 % od 1. dne. Dávky se vyplácejí měsíčně ve lhůtách určených Sociální 

pojišťovnou, zpravidla okolo 20. dne kalendářního měsíce. Doklady musí být předloţeny do 

3. aţ 5. dne následujícího kalendářního měsíce.  

 

Vyrovnávací dávka 

Jedná se o nemocenskou dávku poskytovanou zaměstnankyni, která byla z důvodu 

těhotenství přeřazená na jinou práci, protoţe práce, kterou předtím vykonávala, je podle 

předpisu zakázána těhotným ţenám anebo podle lékařského posudku ohroţuje její těhotenství 

a při práci, na kterou byla přeřazená, dosahuje bez svého zavinění niţší příjem, jako při práci, 

kterou vykonávala před přeřazením. Nárok na tuto dávku vzniká zaměstnankyni předloţením 

„Ţádosti o vyrovnávací dávku“ příslušné pobočce Sociální pojišťovny, potvrzenou lékařem. 

Vyrovnávací dávka se určuje z měsíčního vyměřovacího základu a to ve výši 55 % z rozdílu 
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mezi měsíčním vyměřovacím základem, který je 30,4167-násobkem denního vyměřovacího 

základu a vyměřovacího základu, z kterého zaměstnankyně platí pojistné na nemocenské 

pojištění v jednotlivých kalendářních měsících po převedení na jinou práci. Vyrovnávací 

dávka se vyplácí měsíčně ve lhůtách určených Sociální pojišťovnou, zpravidla okolo 20. dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se vyrovnávací dávka 

vyplácí.  

 

Mateřské 

Jde o nemocenskou dávku, poskytovanou z důvodu těhotenství nebo péče o narozené 

dítě. Na tuto dávku má nárok zaměstnanec, OSVČ nebo dobrovolně nemocensky pojištění 

osoba a to od: 

- začátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu určeným lékařem, 

- nejdříve začátkem osmého týdne před dnem porodu,  

- dne porodu, pokud porod nastal dříve neţ osm týdnů před tímto dnem, 

- dne převzetí dítěte v případě jiného pojištěnce, který převzal dítě do péče a který se o 

toto dítě stará. 

Nárok na peněţitou pomoc v mateřství vzniká předloţením „Ţádosti o mateřské“ místně 

příslušné pobočce Sociální pojišťovny, potvrzené lékařem. Zaměstnanec před uplatněním 

nároku předloţí ţádost zaměstnavateli, který ji vypíše a podepíše. Výše mateřské dávky se 

určuje z denního vyměřovacího základu, ve výši 55 % od 1. dne. 

3.1.2 Důchodové pojištění 

Jedním z dalších typů sociálního pojištění je důchodové pojištění, které od 1. ledna 2004 

zavedl zákon č. 461/2003 Sb., o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů. Před          

1. lednem 2004 existovalo důchodového zabezpečení jako součást sociálního zabezpečení. 

Délka důchodového pojištění se prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění (viz. 

příloha č. 4). V rámci důchodového pojištění existují dva podsystémy: 

a) starobní pojištění jako pojištění na zabezpečení příjmu ve stáří a pro případ úmrtí, 

b) invalidní pojištění jako pojištění pro případ poklesu pracovní schopnosti v důsledku 

dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce a pro případ úmrtí. 

 

Starobní pojištění 

Z tohoto systému se poskytuje: 

- starobní důchod, 
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- předčasný starobní důchod, 

- vdovský důchod, 

- vdovecký důchod, 

- sirotčí důchod. 

 

Invalidní pojištění 

Z tohoto systému se poskytuje: 

- invalidní důchod, 

- vdovský důchod, 

- vdovecký důchod, 

- sirotčí důchod. 

 

Starobní důchod 

Jedná se o důchodovou dávku, která se poskytuje ze starobního pojištění za podmínek 

ustanovených v zákoně č. 461/2003 Z. z., o sociálním pojištění. Účelem starobního důchodu 

je zabezpečit pojištěnci příjem ve stáří. Nárok na tento důchod má pojištěnec, který získal 

nejméně 15 let období důchodového pojištění a dovršil důchodový věk. Důchodový věk na 

Slovensku je 62 let jednotně u muţů i ţen. Začíná se však uplatňovat aţ u muţů narozených 

v období od roku 1946 a u ţen narozených v období od roku 1962 a to podle § 65 odst. 2 aţ 

10, § 258, § 274 zákona č. 461/2003 Z. z., o sociálním pojištění. Z původního důchodového 

věku určeného zákonem č. 100/1998 Z. z., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších 

předpisu, tj. 60 let u muţů a 53 aţ 57 let u ţen podle počtu vychovaných dětí, se při určení 

důchodového věku podle zákona č. 461/2003 Z. z., o sociálním pojištění vychází u muţů 

narozených v období 1944 – 1945 a u ţen narozených v období 1947 – 1961.  

Ke dni vzniku nároku na starobní důchod se jeho výše určí jako: 

POMB x ODP x ADH 

POMB = průměrný osobní mzdový bod 

ODP = součet období důchodového pojištění získaného ke dni vzniku nároku na starobní 

důchod 

ADH = aktuální důchodová hodnota ke dni vzniku nároku na výplatu důchodu 

 

Pojištěnec, který byl důchodově pojištěný po vzniku nároku na starobní důchod a nepobíral 

tento důchod nebo jeho část, se určí tak, ţe: 

1. se nejprve vypočítá základní suma starobního důchodu ke dni vzniku nároku, 
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2. pak se k základní sumě připočítá suma důchodu patřící za období důchodového 

pojištění po vzniku nároku (po odpočítání dob, které se na účely zvýšení 

nezapočítávají do období důchodového pojištění), která se vypočítá jako 

OMB x ADH 

OMB = součet osobních mzdových bodů za období důchodového pojištění po vzniku nároku 

ADH = aktuální důchodové hodnota ke dni vzniku nároku na výplatu důchodu 

3. k takto určené částce důchodu se dále připočítá suma percentuálního zvýšení důchodu 

za období důchodového pojištění získané po vzniku nároku na důchod (po odpočítání 

dob, které se na účely zvýšení nezapočítávají do období důchodového pojištění), které 

představuje 0,5 % za každých celých 30 dní období důchodového pojištění. Je-li 

počet dní po vzniku nároku na důchod niţší neţ 30, zvýšení o 0,5 % se neposkytne. Za 

365 dní se poskytuje zvýšení o 6 %.  

Na určení osobního mzdového bodu za poslední rok období důchodového pojištění po vzniku 

nároku na starobní důchod se pouţije všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který 

dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se zjišťuje osobní mzdový bod. Pokud byl 

pojištěnec po vzniku nároku na starobní důchod důchodově pojištěný ve více kalendářních 

letech, od 1. srpna 2006 se na určení mzdového bodu za předposlední rok období 

důchodového pojištění po vzniku nároku na důchod pouţije všeobecný vyměřovací základ za 

kalendářní rok, který předchází kalendářnímu roku, za který se zjišťuje osobní mzdový bod.  

 

Vdovský a vdovecký důchod 

Je to důchodová dávka, která se poskytuje za podmínek ustanovených v zákoně             

č. 461/2003 Z. z., o sociálním pojištění poskytuje ze starobního pojištění nebo z invalidního 

pojištění. Účelem vdovského důchodu je zabezpečit vdově (vdovci) příjem v případě úmrtí 

jejího manţela/ky. Nárok na vdovský (vdovecký) důchod má vdova (vdovec) po manţelovi 

(manţelce), který/á: 

- ke dni smrti pobíral/a starobní důchod, předčasný starobní důchod nebo invalidní 

důchod, 

- ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod, 

- ke dni smrti získal/a počet roků důchodového pojištění potřebný na vznik nároku na 

invalidní důchod nebo zemřel/a v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

Na rozdíl od právních předpisů platných před 1. lednem 2004, od 1. února 2004 nemůţe 

vzniknout nárok na vdovský (vdovecký) důchod rozvedené ţeně (muţi) a od tohoto dne se 

nezkoumá ţití manţelů ve společné domácnosti, ani skutečnost, zda manţelství plnilo 
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společenskou funkci nebo ne. Nárok na vdovský důchod vzniká dnem smrti manţela/ky, 

kterým je den úmrtí uvedený v úmrtním listě nebo kterým je den uvedený jako den smrti 

(resp. den, který nezvěstný nepřeţil) v právoplatném rozhodnutí soudu o vyhlášení 

manţela/ky mrtvého/ou. Vdovský (vdovecký) důchod činí 60 %: 

- starobního důchodu nebo invalidního důchodu, na který měl nebo by měl zemřelý 

manţel/ka nárok ke dni smrti, 

- invalidního důchodu, pokud zemřelý manţel/ka pobíral invalidní důchod a ke dni 

smrti nesplnil podmínky nároku na starobní důchod nebo nezískal počet let 

důchodového pojištění potřebný na vznik nároku na invalidní důchod, 

- předčasného starobního důchodu přiznaného zemřelému manţelovi/ce. 

 

Sirotčí důchod 

Je to důchodová dávka, která se za podmínek ustanovených zákonem č. 461/2003 Z. z., 

o sociálním pojištění poskytuje ze starobního pojištění nebo z invalidního pojištění. Účelem 

sirotčího důchodu je zabezpečit sirotkovi příjem v případě úmrtí jeho rodičů nebo osvojitelů. 

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě po smrti rodičů nebo jeho osvojitelů, kteří: 

- ke dni smrti pobírali starobní důchod, předčasný starobní důchod nebo invalidní 

důchod, 

- ke dni smrti nepobírali některý z výše uvedených důchodů, ale splnil podmínky 

nároku na starobní důchod, 

- ke dni smrti nepobírali některý z výše uvedených důchodů, ale splnil podmínky 

nároku na invalidní důchod, 

- zemřeli v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

Nárok na sirotčí důchod vzniká dnem smrti rodičů nebo osvojitelů dítěte, kterým je den úmrtí 

uvedený v úmrtním listě nebo kterým je den uvedený jako den smrti v právoplatném 

rozhodnutí soudu o vyhlášení rodičů nebo osvojitelů dítěte za mrtvé. Nárok na sirotčí důchod 

nevznikne nezaopatřenému dítěti v pěstounské péči po pěstounovi nebo jeho manţelovi. 

Částka sirotčího důchodu je 40 % (uvedená sazba platí od 1. srpna 2006, v období od 1. ledna 

2004 do 31. července 2006 to bylo 30 %) starobního důchodu nebo invalidního důchodu, na 

který měl nebo by měl zemřelý rodič nebo osvojitel dítěte nárok. Pokud zemřelý rodič nebo 

osvojitel dítěte splnil podmínky nároku na dva důchody, sirotčí důchod se určí z toho vyššího. 
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Invalidní důchod 

Důchodová dávka, jejímţ účelem je zabezpečit pojištěnci příjem v případě poklesu jeho 

pracovní schopnosti v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Tato dávka se 

poskytuje v souladu se zákonem č. 461/2003 Z. z., o sociálním pojištění. Nárok na invalidní 

důchod má pojištěnec, který: 

- je invalidní, 

- získal potřebný počet let období důchodového pojištění, 

- ke dni vzniku invalidity nesplnil podmínky nároku na starobní důchod nebo mu nebyl 

přiznaný předčasný starobní důchod. 

Invalidní důchod můţe vzniknout také fyzické osobě, která se stala invalidní před dovršením 

věku, ve kterém se končí povinná školní docházka nebo v období, ve kterém je 

nezaopatřeným dítětem. Nárok na tento důchod vznikne nejdříve ode dne dovršení 18 let. Na 

určení částky invalidního důchodu se k období důchodového pojištění, které pojištěnec získal 

ke dni vzniku nároku na invalidní důchod, připočítá tzv. připočitatelné období, tj. období od 

vzniku nároku na invalidní důchod ode dne dovršení důchodového věku. Pokud jde o 

pojištěnce, jehoţ: 

a) schopnost vykonávat výdělečnou činnost poklesla o více neţ 70 %, částka invalidního 

důchodu se určí jako: 

POMB x ODP x ADH 

POMB = průměrný osobní mzdový bod 

ODP = součet období důchodového pojištění získaného ke dni vzniku nároku na invalidní 

důchod a připočitatelné období 

ADH = aktuální důchodová hodnota ke dni vzniku nároku na výplatu důchodu 

b) schopnost vykonávat výdělečnou činnost poklesla o více neţ 40 %, ale nejvíce 70 %, 

částka invalidního důchodu se určí jako: 

(POMB x ODP x ADH) x procentuální míra poklesu 

c) invalidita vznikla v důsledku stavu, který si přivodil pojištěnec sám poţitím alkoholu 

nebo jiných návykových látek, částka invalidního důchodu se určí jako: 

(POMB x ODP x ADH) / 2 

nebo 

((POMB x ODP x ADH) x procentuální míra poklesu) / 2 
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3.1.3 Úrazové pojištění 

Úrazové pojištění je zakotveno v zákoně č. 461/2003 Z. z., o sociálním pojištění jako 

osobní systém sociálního pojištění pro případ poškození zdraví nebo smrti v důsledku 

pracovního úrazu, sluţebního úrazu nebo nemoci z povolání. Nahradilo tak od 1. 1. 2004 

zákonné pojištění zodpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úraze a nemoci 

z povolání upravené zákonem č. 311/2001 Z. z., zákoník práce, vykonávané Sociální 

pojišťovnou podle zákona Národní rady Slovenské republiky č. 274/1994 Z. z., o Sociální 

pojišťovně ve znění zákona č. 242/2001 Z. z., a pozdějších předpisů. 

Toto pojištění je stanoveno jako povinné pojištění zaměstnavatele, které ho má chránit 

před rizikem ekonomické zátěţe v případě jeho zodpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jeho zaměstnanců, která mu vyplývá ze Zákoníku 

práce. Proto, na rozdíl od nemocenského pojištění a důchodového pojištění, je povinné 

úrazové pojištění vázáno na zaměstnavatele, který je v pozici pojištěnce a platí si úrazové 

pojištění. Pojištění vzniká zaměstnavateli ode dne, ve kterém začal zaměstnávat alespoň 

jednoho zaměstnance a zaniká dnem, ve kterém uţ nezaměstnává ani jednoho zaměstnance   

(§ 24 zákona). 

Současná právní úprava uţ nemá charakter odškodnění, spočívajícího v náhradě škody, 

ale je stanoveno jako pojistný systém převáţně kompenzačního charakteru. Některé úrazové 

dávky mají v zásadě nadstavbový charakter k důchodovým dávkám (invalidní důchod) nebo 

k nemocenským dávkám (nemocenské), či se promítá také do podmínek nároku na tyto 

úrazové dávky nebo na jejich výplatu a na určování jejich výše. 

Z úrazového pojištění se po splnění zákonem stanových podmínek poskytuje 13 

úrazových dávek (§ 13 zákona) převáţně peněţitého charakteru: 

- úrazový příplatek, 

- úrazová renta, 

- jednorázové vyrovnání, 

- pozůstalostní renta, 

- jednorázové odškodnění, 

- pracovní rehabilitace (věcná dávka), 

- rekvalifikace (věcná dávka), 

- náhrada za bolest a náhrada za ztíţení společenského uplatnění, 

- náhrada nákladů spojených s léčením, 

- náhrada nákladů spojených s pohřbem. 
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V období do 31. prosince 2006 zaměstnavatel platil pojistné na úrazové pojištění ve výšce   

0,8 % z vyměřovacího základu ustanoveného v § 138 odst. 14 a 15 zákona. Od 1. ledna 2008 

do 31. prosince 2009 platil zaměstnavatel pojistné na úrazové pojištění ve výšce 0,8 % 

z vyměřovacího základu ustanoveného v § 138 odst. 13, 16 a 17 zákona.  

 

Tab. 3.3 Průměrná výše úrazových dávek 

Druh dávky 
Průměrná výše ( v Sk) 

Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Úrazový příplatek 2 618 2 933 2 981 

Úrazová renta 6 431 7 043 7 186 

Jednorázové vyrovnání 235 508 66 500 70 269 

Pozůstalostní úrazová renta 2 486 2 773 2 851 

Jednorázové odškodnění 244 000 339 147 284 400 

Pracovní rehabilitace 0  0 0 

Rekvalifikace 0 0 0 

Náhrada za bolest 27 576 32 898 30 407 

Náhrada nákladů spojených s léčením 1 173 2 638 2 666 

Náhrada nákladů spojených s pohřbem 21 606 30 694 37 315 

Výplata pojistných plnění minulých let 31 654 23 212 22 757 

 

Zdroj: Sociální pojišťovna Slovenské republiky 

3.1.4 Garanční pojištění 

Garanční pojištění je pojištění pro případ platební neschopnosti zaměstnavatele na 

uspokojení nároků zaměstnance a na úhradu přípěvků na starobní důchodové spoření 

nezaplacených zaměstnavatelem do základního fondu přípěvků na starobní důchodové 

spoření. Zaměstnanec v pracovním poměru, člen druţstva, který je v pracovním vztahu 

k druţstvu a fyzická osoba, která vykonává práce na základě dohody o pracích vykonávaných 

mimo pracovní poměr, tj. dohody o brigádnických pracích studentů, dohody o vykonání práce 

a dohody o pracovní činnosti, má nárok na dávku garančního pojištění, pokud se jeho 

zaměstnavatel stal platově neschopný a nemůţe uspokojit jeho nároky vyplývající 

z pracovněprávního vztahu. V takovém případě musí zaměstnavatel vyplnit oznámení o 

platební neschopnosti (viz příloha č. 5). Sazba pojistného na garanční pojištění pro 

zaměstnavatele je 0,25 % z vyměřovacího základu.  
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3.1.5 Pojištění v nezaměstnanosti 

Pojištění v nezaměstnanosti je pojištění pro případ ztráty příjmu z činnosti zaměstnance 

v důsledku nezaměstnanosti a na zabezpečení příjmů v důsledku nezaměstnanosti. Pojištěnec 

má nárok na dávku v nezaměstnanosti ode dne zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. 

Dávka v nezaměstnanosti se poskytuje (podporné období v nezaměstnanosti):  

- šest měsíců, pokud nárok na dávku v nezaměstnanosti vznikl splněním podmínek 

pojištění v nezaměstnanosti nejméně 1095 dní v posledních čtyřech letech před 

zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, 

- u pojištěnců, kterým vznikl nárok splněním podmínky pojištění v nezaměstnanosti 

nejméně 730 dní v posledních čtyřech letech před zařazením do evidence uchazečů o 

zaměstnání, čtyři měsíce.  

Výše dávky v nezaměstnanosti se poskytuje ve výši 50 % denního vyměřovacího základu. 

50 % x DVZ x počet dní v měsíci 

Denní vyměřovací základ (DVZ) na určení výše dávky v nezaměstnanosti je podíl součtu 

vyměřovacích základů, z kterých pojištěnec zaplatil pojistné na pojištění v nezaměstnanosti 

nebo pojistné na výluhový příspěvek dle zákon č. 461/2003 Z. z., o sociálním pojištění 

policistů a vojáků dosáhnutých v rozhodujícím období a počtu dní rozhodujícího období. 

Nárok na dávku v nezaměstnanosti zaniká vţdy: 

- dnem vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, 

- dnem přiznání starobního důchodu, předčasného starobního důchodu nebo invalidního 

důchodu z důvodu poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnosti o víc neţ 70 %, 

- uplynutím podporného období v nezaměstnanosti (šest měsíců, resp. čtyři měsíce), 

- dnem smrti fyzické osoby, 

- jednorázovým vyplacením 50 % dávky v nezaměstnanosti za zbylou část podporného 

období.  
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Graf č. 3.4 Průměrná výše dávky v nezaměstnanosti 
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Zdroj: Sociální pojišťovna Slovenské republiky 

 

3.2 Spolková republika Německo 

Spolková republika Německo (SRN) má rozlohu 357 020, 22 km
2
, počet obyvatel 

82 532 000, úřední jazyk je němčina a peněţní jednotkou od 1.3.2002 je euro. Hlavním 

městem SRN je Berlín. SRN se skládá z 16 spolkových zemí a ty mají vlastní zemské vlády. 

Administrativní členění čítá 29 vládních krajů a 444 okresů a statutárních měst. 

Spolková republika Německo je jednou ze zakládajících zemí Evropské unie. 

„Koordinace sociálního zabezpečení je realizována  prostřednictvím dvou základních 

nařízení: 

- nařízení č. 1408/71/EHS o aplikaci systémů sociálního zabezpečení na osoby 

zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se 

v rámci Společenství, 

- nařízení č. 574/72/EHS upravující postup při provádění nařízení č. 1408/71/EHS.  

Tato nařízení jsou závazná jak pro členské státy Evropské unie, tak pro státy Evropského 

hospodářského prostoru.“ 
4  

 

 

 

                                                 
4
 CHVÁTALOVÁ, I. Peněžité dávky v nemoci a mateřství v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Linde, 2003. 110 s. 

ISBN 80-86131-45-9. 
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Sociální spravedlnost a blahobyt pro všechny měl za cíl v 2. polovině 50. let spolkový 

ministr hospodářství Ludwig Erhard, který v Německu zavedl sociální trţní hospodářství. 

Základním pilířem tohoto hospodářství je rozsáhlý sociální systém, který povaţuje Německo 

za velmi důleţitý, proto jej má s mimořádnou hustotou – 27,4 % HDP se rozděluje do 

veřejných sociálních výdajů. Díky tomuto rozsáhlému systému důchodového, nemocenského, 

úrazového pojištění a pojištění v nezaměstnanosti jsou obyvatelé Německa chráněni před 

finančními následky existenčních rizik. Sociální síť však také zahrnuje sociální dávky, které 

jsou financovány z daní (např. dětské přídavky, daňové úlevy) či základní starobní důchodové 

pojištění při trvalé pracovní neschopnosti. Sociální zajištění všech svých obyvatel chápe 

Německo jako svou prvořadou úlohu. 

Jádrem sociální politiky v Německu v oblasti sociálního zabezpečení je sociální 

pojištění, které zahrnuje čtyři obligatorní součásti: 

a) důchodové pojištění, 

b) nemocenské pojištění, 

c) úrazové pojištění, 

d) pojištění pro případ nezaměstnanosti. 

Avšak sociální pojištění zde nezahrnuje všechny skupiny občanů, nýbrţ pouze jejich 

převáţnou část, zaměstnance. Ostatní občané jsou zajištěni doplňkovými programy sociální 

pomoci, např. zemědělci disponují vlastním systémem nemocenského, úrazového a 

důchodového pojištění. Velikou popularitu v Německu sklízejí různé formy připojištění, 

zejména ţivotního a nemocenského, která zde stát podporuje daňovými úlevami.  

Jako pátý okruh sociálního pojištění funguje v Německu od roku 1995 povinné 

pojištění pro případ bezmocnosti (Soziale Pflegeversicherung). Tato změna byla vyvolána 

potřebou zmírnění růstu výdajů v sociální oblasti. Jejím cílem je podpora péče v domácnosti 

oproti péči ústavní, a to nejen z ekonomických důvodů, ale také proto, ţe si lidé přejí zůstávat 

v důvěrně známém prostředí domova. Příspěvek na pojištění činí 1,7 % z příjmu, ale očekává 

se jeho zvyšování aţ na 2,4 % v roce 2030. Platí jej zaměstnanec a zaměstnavatel rovným 

dílem. Výjimku tvoří Sasko, kde zaměstnanec platí větší část.  

Jak vypadá financování sociálního pojištění v Německu, zobrazuje následující graf. 
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Graf č. 3.5 Příspěvky do oblasti sociálního pojištění z hrubého zisku 
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Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Spolkové republiky Německo 

 

V Německu je vstupem do sociálního zabezpečení zdravotní pojišťovna. OSVČ si volí 

mezi zákonným, dobrovolným či soukromým pojištěním, za zaměstnance přebírá povinnost 

přihlášení u vybrané zdravotní pojišťovny zaměstnavatel. Přihlášení důchodového pojištění a 

pojištění v nezaměstnanosti přebírá zdravotní pojišťovna. Sociální pojištění je pak v Německu 

financováno především z pojistného zaměstnavatelů a zaměstnanců, převáţně rovným dílem. 

Zaměstnavatel zpravidla pojištění zaměstnancům strhává z jejich hrubé mzdy a odvádí je za 

ně na různé pojišťovny. Svůj podíl pak zaměstnavatel platí přímo na pojišťovny. Sociální 

pojištění se v Německu neodvádí při práci do 15 hodin týdně.  

3.2.1 Důchodové pojištění 

Hlavním cílem důchodového systému v Německu je zajistit jeho účastníkům stabilní 

příjem pro případ stáří či jiné ztráty pracovní schopnosti. Současným problémem je 

v Německu nepříznivý demografický vývoj obyvatelstva, neboť podle odhadů bude v roce 

2040 připadat jeden důchodce na dva ekonomicky aktivní jedince. Po sjednocení Německa 

v roce 1992 byla provedena reforma starobního důchodu, která aţ do roku 2017 postupně 

zvyšuje věkovou hranici pro přiznání tohoto důchodu na 67 let. Tento důchodový věk je 

politicky důleţité opatření k dosaţení souladu se zákonnými příspěvky, pomáhá zajistit 

udrţitelnou rovnováhu mezi generacemi a plnění povinného důchodového pojištění.  

V Německu se financuje důchodové pojištění z příspěvků zaměstnanců a 

zaměstnavatelů a to stejným poměrem 50 %. Zaměstnavatel má povinnost se na důchodové 
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pojištění registrovat od prvního dne své práce. Příspěvky na důchodové pojištění činí 

v současné době měsíčně 19,9 % z hrubé mzdy. Na některé osoby se však povinné důchodové 

pojištění nevztahuje, a to: 

- úředníci, 

- soudci, 

- vojáci z povolání, 

- marginální pracovníci, 

- důchodci. 

„Důchodový systém v Německu můţeme označit za třípilířový. I. pilíř zde tvoří tzv. 

systémy podle pravidla: 

- zákonné důchodové pojištění se třemi oblastmi: pro pracovníky, pro zaměstnance a 

pojištění pro horníky, zahrnuje kolem 78 % výdajů sociálního rozpočtu na důchodové 

pojištění, 

- pojištění státních úředníků s celkovými výdaji ve výši 12 % důchodového rozpočtu, 

- důchodové pojišťovací systémy pro podnikatele a svobodná povolání, na celkových 

výdajích se podílejí kolem 2 % důchodového rozpočtu. 

II. pilíř zaujímá podnikové připojištění, které platí podnikové pojišťovací systémy, podílí se 

7,5 % na celkových důchodových výdajích. Úlohou druhého pilíře je poskytovat doplňující 

příjem v důchodovém věku. Způsob financování je zaloţen na tzv. systému účetních rezerv. 

Zaměstnatel se zavazuje plnit budoucí nároky zaměstnanců bez skutečného finančního krytí, 

coţ umoţňuje investovat finanční prostředky do svého vlastního rozvoj a vyţaduje po všech 

stránkách silné a stabilní zaměstnavatele. III. pilíř je tvořen privátním pojištěním. Výdaje na 

toto pojištění jsou daňově uznatelné.“ 
5
 

 

Starobní důchod 

Jedná se dávku ve stáří, která je vyplácena kaţdé osobě, na kterou se vztahuje systém 

zákonného důchodového pojištění, za práci odvedenou během pracovního ţivota. Starobní 

důchod je však podmíněn věkem a minimální délkou pojištění (odpracované roky). Řádný 

starobní důchod je přiznán ve věku 65 let s podmínkou doloţení doby pojištění v délce 

minimálně pěti let.  

 

 

                                                 
5
 BRDEK, M. a kolektiv. Trendy v Evropské sociální politice. 1. vyd. Praha: Aspi, 2002. 252 s. ISBN 80-86395-

25-1. 
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O předčasný starobní důchod můţe zaţádat pojištěnec, který odpracoval 35 let a dosáhl věku 

63 let. Dávka mu bude vyplácena ve sníţené výši. Výše důchodu závisí zejména na výši 

příspěvků na sociální zabezpečení, které jsou zaplaceny během celé doby pojištění.  

Dobrovolné příspěvky zvyšují nárok na starobní důchod, při průměrné výši platby na 

530,72 EUR, vzroste měsíční důchod o 27,20 EUR. Dobrovolné příspěvky na platí za 

kalendářní rok, vţdy do 31. března následujícího roku.  

 

Vdovský a vdovecký důchod 

Tento důchod je přiznán vdově/vdovci a činí 25 % starobního důchodu zesnulé pojištěné 

osoby. Výplata této dávky je však omezena na dva roky. Důchod se navyšuje, pokud se 

příjemce stará o dítě a to na 60 % z důchodu zesnulého pojištěnce. Místo výplaty dávek pro 

pozůstalého manţela/ky, mohou manţelé poţádat společným prohlášením, aby byl nárok na 

důchod dosaţený během společného ţivota rozdělen. Musí však být splněna jedna podmínka: 

musí mít oba odpracováno minimálně 25 let doby, která zakládá nárok na důchod.  

 

Sirotčí důchod 

Tato dávka se poskytuje po úmrtí pojištěnce zpravidla dětem do věku 18 let; avšak 

věkový limit je prodlouţen do 27 let v případě studia sirotka nebo jeho odborné přípravy. 

Ţije-li jeden z rodičů, vyplácí se tato dávka v poloviční formě. Po otci nebo matce dostává 

sirotek 20 % posledního příjmu pojištěnce, v případě úmrtí obou rodičů dostává sirotek 30 % 

posledního příjmu pojištěnce. Má-li sirotek vlastní příjmy, mohou být od důchodu odečteny. 

3.2.2 Nemocenské pojištění 

První zákon o nemocenském pojištění pochází z roku 1883 a u jeho zrodu stál Otto von 

Bismarck. 

Nemocenské pojištění v Německu zahrnuje tři systémy: 

- zákonné nemocenské pojištění, 

- dobrovolné nebo soukromé pojištění, 

- úrazové pojištění. 

Na zákonném nemocenském pojištění se účastní 90 % populace a zbylých 10 % na 

dobrovolném nebo soukromém pojištění. Nemocenské pojištění v Německu funguje na 

principu solidarity. Výše příspěvků na nemocenské pojištění je závislá především na výši 

příjmů pojištěnce. Zahrnuje také bezplatné pojištění dětí a manţelky pojištěného, pokud 

nejsou výdělečně činní. Systém zabezpečují zejména nemocenské pokladny, které jsou svým 
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charakterem samostatné korporace a jsou řízeny orgány, kde jsou zastoupeni jak zaměstnanci, 

tak zaměstnavatelé. V současné době takto v Německu funguje téměř 1300 nemocenských 

pokladen, které svou činnost financují z příjmů plynoucích z vybraných příspěvků, popřípadě 

ze státních dotací. V systému se nacházejí také soukromé nemocenské pojišťovny, které 

fungují na obdobném principu. Nemocenské dávky se hradí ve výši 80 % mzdy, nejdéle 78 

týdnů během tří po sobě jdoucích let a poskytují se po uplynutí 6 týdnů trvání nemoci. A po 

tuto dobu 6-ti týdnů je povinen mzdu vyplácet zaměstnavatel.  

Všichni pracovníci podléhají povinnému pojištění (s výjimkou např. státních úředníků, 

soudců a vojáků), pokud jejich plat nepřesáhne maximální výši stanovenou pro povinné 

pojištění. Osoby, které vykonávají zanedbatelné zaměstnání, kdy jejich měsíční příjem 

nepřesáhne 400 EUR, jsou od platby pojištění osvobozeny. Příspěvky na nemocenské 

pojištění představují průměrně 13,3 % měsíčního platu do kaţdoročně stanovené výše. 

Zaměstnavatel hradí polovinu příspěvků.  

Zaměstnanec v případě ztráty svého zaměstnání má nárok na příspěvky v nezaměstnanosti za 

těchto podmínek: 

- zaměstnanec nahlásil úřadu svůj stav nezaměstnanosti a podal ţádost o poskytování 

příspěvků, 

- zaměstnanec nevykonává ţádnou činnost po dobu kratší neţ 15 hodin týdně, 

- zaměstnanec je úřadu práce k dispozici (tzn., ţe je práce schopný a připraven přijmout 

jakékoliv vhodné zaměstnání, které mu bude nabídnutou), 

- zaměstnanec se sám snaţí ze situace nezaměstnanosti dostat, 

- zaměstnanec vykonával pod dobu nejméně dvanácti měsíců profesní činnost, na kterou 

se vztahuje povinnost platit příspěvky. 

Doba, po kterou se dávky poskytují, závisí na věku a době placení příspěvků. Tato doba trvá: 

- 6 měsíců u osob, které se za poslední tři roky zúčastnily povinného pojištění po dobu 

12 měsíců, 

- 18 měsíců u osob ve věku 55 let a více, které se zúčastnily povinného pojištění po 

dobu 36 měsíců.   

V případě nezaměstnanosti jsou nezaměstnaným osobám v rámci systému pojištění hrazeny 

příspěvky na nemocenské pojištění, příspěvky na pojištění pro případ odkázanosti a příspěvky 

na systém povinného důchodového pojištění. Pokud nezaměstnaný pobírá dávky 

v nezaměstnanosti, je také krytý proti některým úrazům. 
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Sociální příspěvky 

Jedná se o příspěvky, na které má nárok osoba, která je práce schopná a nemajetná, ve 

věku 15 – 65 let a má obvyklé bydliště ve Spolkové republice Německo. Sociální příspěvky 

jsou poměrně nízké a v Německu představují hranici chudoby, tzv. „Lebensminimum“, neboli 

ţivotní minimum. Zajišťují však kaţdému jedinci důstojnou existenci. 

 

Mateřské dávky 

Všechny ţeny, které uplatňují věcné dávky nemocenského pojištění (preventivní 

prohlídky, léky, zubní péče, nemocniční péče) mají nárok také na věcné dávky v těhotenství a 

po porodu. Patří zde: 

- pomoc porodní asistentky a lékařská péče v době těhotenství a po porodu, 

- obvazový materiál, léky a ostatní léčiva, 

- v případě porodu v ústavním zařízení, úhrada nákladů, 

- ošetřovatelská péče v domácnosti,  

- péče o děti. 

Příspěvky v mateřství se vyplácejí šest týdnů před porodem a osm týdnů po porodu. Výše 

závisí na mzdě, ale nesmí překročit 13 EUR za jeden kalendářní den. V případě vzniku 

rozdílu mezi výší těchto dávek a mzdou, hradí ji zaměstnavatel.  

3.2.3 Úrazové pojištění 

Úrazové pojištění existuje v Německu jiţ od roku 1884 a je součástí sociální pojištění. 

Vztahuje se na veškeré pracovní úrazy a nemoci z povolání. Povinné je zejména pro 

zaměstnance, OSVČ pojištění zpravidla nepodléhají, ale mohou se pojistit. Zcela je 

financováno z prostředků zaměstnavatele, ale je vyţadováno, aby k pojistné události došlo na 

pracovišti. Dávky úrazového pojištění se vyplácejí jen v případě, kdy nastane příslušná 

pojistná událost (např. pracovní úraz či nemoc z povolání). Pracovním úrazem se rozumí 

úraz, k němuţ došlo při výkonu profesní činnosti nebo na cestě do zaměstnání či ze 

zaměstnání. Nemoc z povolání je nemoc, kterou dostane pojištěnec z titulu své práce. 

V Německu je v současné době 20 organizací pro úrazové pojištění, které jsou 

organizovány regionálně, na jedné straně odpovědné za státní zaměstnance, na druhé za ţáky 

a studenty. Organizace pro úrazové pojištění poskytují také poţární úrazové pojištění, 

ţelezniční úrazové pojištění, úrazové pojištění pošt a telekomunikací.  

V zásadě se zákonné úrazové pojištění vztahuje pouze na zaměstnance, ale je moţná i ochrana 

zaměstnavatele. Ta však zůstává dobrovolná.  
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V oblasti ekonomiky podnikání došlo v roce 2008 celkem k 971 620 úrazů, které měly 

zdravotní postiţení více neţ tři dny nebo smrt. Přes tento nárůst hlášení nehod o 1,2 %, riziko 

pracovních úrazů na 1000 pracovníků s plnou hodnotou 26,8 zůstává stejný. Vývoj těchto 

úrazů zobrazuje následující tabulka. 

 

Tab. 3.6 Úrazy v oblasti ekonomiky podnikání 

Pracovní 

nehody 
2006 2007 2008 Změna v % 

Pracovní 

nehody celkem 
948 546 959 714 971 620 + 1, 24 

Na 1 000 

pracovníků 
26,95 26,81 26,80 - 0,07 

Cestovní 

nehody celkem 
191 186 167 067 176 608 + 5,71 

Na 1 000 

pojištěných 

vztahů 

4,78 4,05 4,23 + 4,42 

Nehody celkem 1 139 732 1 126 781 1 148 228 + 1,90 

 

Zdroj: DGUV – Asociace německého zákonného úrazového pojištění 

3.2.4 Pojištění pro případ nezaměstnanosti 

Toto povinné pojištění pomáhá pojištěncům v případě ztráty zaměstnání, tedy 

nezaměstnanosti. Všechny osoby, které vykonávají placené zaměstnání, jsou pojištěny. 

V Německu funguje systém tzv. Spolkové agentury práce, která poskytuje podpory 

v nezaměstnanosti. Tyto podpory se váţou na řadu podmínek: 

- povinnost se osobně nahlásit u Spolkové agentury práce nejdéle tři měsíce před 

ukončením pracovního poměru (nejpozději v 1. den nezaměstnanosti), 

- vyplnění formuláře ţádosti o podporu v nezaměstnanosti 

- předloţení občanského průkazu s potvrzením o přihlášení, pracovní podklady 

(zápočtový list). 

Na podporu v nezaměstnanosti má nárok pouze pojištěnec, který v posledních dvou letech 

před nahlášením této skutečnosti byl min. 360 dnů zaměstnaný v pracovním poměru, který 

podléhal povinnému pojištění. Na délku zaměstnání a výši příjmů se váţe výše a délka 
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podpory v nezaměstnanosti. Např. svobodný a bezdětný pojištěnec dostane 60 % čisté mzdy. 

Právně je tato problematika upravena zákonem o podpoře v nezaměstnanosti z roku 1969, ten 

však jiţ byl několikrát novelizován.  

 

4. Srovnání rozdílů ve vybraných zemích 

4.1 Česká republika a Slovenská republika 

Česká i Slovenská republika spolu úřadovala jako „Československo“ od 28. října 1918. 

Sdílely spolu systém politický, hospodářský i sociální. K jejich rozdělení pak došlo 1. 1. 1993 

po vzájemné dohodě a vznikly tak dva nezávislé státy, Česká a Slovenská republika. Kaţdý 

stát má své bohaté kulturní a historické dědictví. Patří také mezi státy s nejniţším zdaněním 

příjmů fyzických osob v Evropě. 1. 5. 2004 se oba státy staly členy Evropské unie.  

 

Maximální limity  

Podstatný rozdíl mezi Českou republikou a Slovenskou republikou je v maximální výši 

vyměřovacího základu a to ten, ţe Slovenská republika má strop pojistného. U pojištění 

v nezaměstnanosti, důchodového pojištění (starobní, invalidní), zdravotního pojištění a 

rezervního fondu solidarity je to 3-násobek jedné dvanáctiny všeobecného vyměřovacího 

základu. U garančního fondu a nemocenského pojištění je to 1,5-násobek. Tyto stropy se 

dotýkají zaměstnavatelů i zaměstnanců (i OSVČ). Zavedením maximální výše vyměřovacího 

základu jde o významnou změnu. Jde o snahu řešit situaci, kde lidé s vyššími příjmy odvádějí 

do zdravotního a sociálního systému mnohem více ve srovnání s tím, kolik z tohoto systému 

mohou následně dostat. Tato solidarita, která je nucená, v důsledku podporuje šedou 

ekonomiku nebo ekonomickou pasivitu. Je to však věc názoru, zda-li je spravedlivá nebo ne. 

Dle ekonomického hlediska ovšem nucená solidarita a přerozdělování zpomaluje ekonomický 

růst. 

 

Sazby pro výpočet 

Na rozdíl od České republiky je na Slovensku sociální pojištění rozděleno na sedm 

druhů pojištění (starobní, invalidní, garanční, úrazové, nemocenské, v nezaměstnanosti a 

rezervní fond solidarity). Pro kaţdý druh pojistného je stanovena zvlášť sazba a celkovou 

sazbu (zaměstnavatel a zaměstnanec dohromady) tvoří součet všech těchto jednotlivých 

sazeb. Tohle podrobnější rozdělení je přehlednější a dává poplatníkům pojištění mnohem 



 - 40 -  

lepší přehled o tom, do jakého systému kolik přispívají. Na druhou stranu je však díky tomu 

velkou nevýhodou administrativní náročnost.  

 

Obyvatelstvo 

Věková struktura obyvatelstva je důleţitým ukazatelem pro důchodové  pojištění. Je 

důleţité mít dostatek ekonomicky aktivních obyvatel, kteří odvádějí ze své mzdy sociální 

pojištění, které zahrnuje důchodové pojištění a to je potřebné pro starobní důchod. Mezi 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo se povaţují osoby ve věku 15 – 64 let. Dalším ukazatelem je 

také přírůstek obyvatelstva v poměru ke starobním důchodcům. Tento přírůstek by měl být 

vyšší neţ počet starobních důchodců. Rozdíly mezi jednotlivými srovnávanými zeměmi 

zobrazuje následující tabulka.  

 

Tab. 4.1 Věková struktura obyvatelstva  

Věková struktura 

obyvatelstva 
Česká republika 

Slovenská 

republika 

Spolková republika 

Německo 

0 – 14 let 1 480 007 836 069 29 814 000 

15 – 64 let 7 431 383 3 921 880 38 513 000 

65 + 1 556 152 654 305 15 106 000 

Poměr EAO a 

důchodců 
5 6 3 

Průměrný věk 40,5 38,3 42 

Zdroj: Český statistický úřad, Slovenský statistický úřad, Statistický úřad Spolkové republiky 

Německo 

 

Průměrným věkem obyvatelstva je na tom nejhůře Spolková republika Německo. Také 

její poměr ekonomicky aktivních obyvatel na jednoho starobního důchodce není nejlepší. 

Avšak v budoucnu na tom bude dobře, neboť má velice vysoký přírůstek obyvatelstva, tj. dětí 

ve věku 0-14 let, kteří budou za pár let ekonomicky aktivní a změní se poměr ekonomicky 

činných ke starobním důchodcům. Slovenská republika v současné době na tom není 

nejhůře. Její poměr ekonomicky aktivních obyvatel na jednoho starobního důchodce je velice 

příznivý. Poměrně dobře je na tom i v poměru dětí 0-14 let ke starobním důchodcům 65+. I 

přesto by však mohl přírůstek obyvatel vzrůst, aby na tom SR nebyla v budoucnu hůře. 
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Česká republika na tom není moc dobře v souvislosti s průměrným věkem obyvatelstva, 

neboť populace zde stárne a počet dětí 0-14 let není nijak moc příznivý. Znamená to, ţe 

v budoucnu bude příliš veliký počet starobních důchodců a dojde k poklesu ekonomicky 

aktivního obyvatelstva. Je třeba tuto otázku řešit např. formou důchodové reformy.  

 

Spoření na důchod 

Povinnost odvádět pojistné ve výši 18 % hrubé mzdy na jednoho pojištěnce zachovává 

moţnost spoření do soukromých penzijních fondů. Oproti ČR se pojištěnec na Slovensku 

můţe rozhodnout, zda si bude z poloviny spořit na důchod prostřednictvím soukromých 

důchodových správcovských společností, tzn. ţe bude odvádět 9 % soukromým důchodovým 

správcovským společnostem a 9 % státní Sociální pojišťovně. I přes liberalizaci důchodového 

pojištění je individuální typ spoření funkční i při nepříznivém demografickém vývoji, posiluje 

zodpovědnost kaţdého občana sama za sebe a stát dává občanovi moţnost vybrat si druh 

spoření. 

Oproti stávajícímu systému je změnou přesun odvodů zaměstnavatele za zaměstnance 

na zaměstnance. Přehledným by se stal systém tehdy, kdy by všechny odvody ze mzdy 

odváděli zaměstnanci státu. Lépe by takto zaměstnanci ohodnotili kvalitu sluţeb, které stát 

zajišťuje.  

Srovnání důchodového věku v Evropě je zobrazeno v příloze č. 4. 

 

Důchodová reforma 

Významná reforma důchodového systému začala na Slovensku 1. 1. 2005, tím byl 

vytvořen systém tří pilířů. Prvním pilířem, který byl do té doby jediný, představuje Sociální 

pojišťovna, do které zaměstnavatel odvádí odvody ze mzdy za pracovníky (konkrétně na 

starobní důchod 18 % hrubé mzdy). Druhý pilíř vznikl 1. 1. 2005 a je zastoupen důchodovými 

správcovskými společnostmi. Veškeré odvody do tohoto pilíře jsou dobrovolné, avšak 

zabezpečení ve třetím pilíři stát daňově zvýhodňuje. Zdrojem financování tohoto 

důchodového systému jsou dle Ministerstva práce a sociálních věcí a rodiny SR příjmy 

z privatizace, přebytek státního rozpočtu a emise státních dluhopisů.  

V ČR dosud fungují dva pilíře. První pilíř je pro všechny pracující povinný, kdy vybrané 

peníze jdou dnešním důchodcům. Druhý pilíř představují penzijní fondy, fungují na 

dobrovolné bázi a kapitálovém principu. Hned několik skutečností však poukazuje na to, ţe 

Česká republika důchodovou reformu nutně potřebuje. Dochází totiţ k poklesu poměru 

důchodu k průměrné mzdě, za posledních 5 let je pokles o 3 % na 43 %. Další a mnohem 
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větším problémem je rostoucí podíl výdajů na důchody, v současné době jde přibliţně o 9 % 

HDP, ale v roce 2030 by to uţ mělo činit 12 %. Vychází to z poměru počtu důchodců a 

plátců.  

I přesto, ţe tyto dva státy tvořily Československo, v některých směrech mají odlišné 

důchodové zabezpečení. Moţná je to způsobeno tím, ţe jiţ 17 let fungují samostatně, jako 

Česká a Slovenská republika. Rozdíly se nacházejí zejména v důchodovém věku, počtu pilířů 

důchodového zabezpečení a jeho financování, ve státním příspěvku, v penzijním připojištění 

apod. Vše shrnuje následující tabulka. 

 

Tab. 4.2 Srovnání důchodového zabezpečení v ČR a SR 

 Česká republika Slovenská republika 

Důchodový věk 60 let muţi, 53 – 57 let ţeny 

6 
62 let muţi a ţeny 

Penzijní připojištění Samostatně Zaměstnanecké 

Státní příspěvek Ano Ne 

Počet pilířů 2 3 

Financování pilířů Průběţné Průběţné a kapitálové 

Doba pojištění pro nárok 

na starobní důchod 
25 let 10 let 

Sazba z hrubé mzdy 28 % 24,75 – 28,75 % 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statistický úřad České republiky 

 

Rozdíl věku pro odchod do důchodu mezi ČR a SR je hlavně u ţen, kdy v ČR se ţenám tato 

hranice sniţuje dle počtu dětí, které porodily. Avšak tato hranice bude jistě v budoucnu 

stoupat u obou států, neboť starobních důchodců přibývá a ekonomicky aktivního 

obyvatelstva ubývá. Proto je zde důleţité penzijní připojištění, které by se mělo stát 

povinným, jinak pro budoucí důchodce nebudou peníze na jejich starobní důchod. Na 

Slovensku je to z části zavedeno, neboť mají zaměstnanecké penzijní připojištění. Srovnání 

důchodového věku v Evropě pro odchod do důchodu naleznete v příloze č. 6. 

 

 

 

                                                 
6
 Od ročníku 1936 se důchodový věk zvyšuje vţdy o 2 měsíce. U osob narozených po roce 1968 se hranice 

důchodového věku zvyšuje u muţů na 65 let, u ţen 62 – 65 let. 
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Ale v Česku je penzijní připojištění individuální záleţitostí, i kdyţ se to stát snaţí 

zvýhodňovat formou nezdanitelné částky, kterou je moţno odečíst od základu daně po sníţení 

o částku 6 000 Kč. Maximálně lze však v ročním zúčtováním odečíst od základu daně 12 000 

Kč. Rozdíly v počtu pilířů budou pravděpodobně i v budoucnu, neboť v ČR se finance 

získané z privatizace státního majetku a ze zisku státních firem přerozdělují stále do jiných 

oblastí (např. infrastruktura, zdravotnictví). Doba pojištění pro nárok na starobní důchod se 

bude v ČR zvyšovat a to aţ na 35 let, stejně jako důchodový věk. Jde o snahu mít více 

ekonomicky aktivních obyvatel neţ starobních důchodců, avšak důchodová reforma ČR 

nemine, neboť počet důchodců bude narůstat, díky malému počtu narozených dětí.  

 

Zaměstnanost 

V Lisabonu v roce 2000 a ve Stockholmu v roce 2001 na zasedáních Evropské rady byly 

stanoveny v zemích EU do roku 2010 konkrétní cíle pro míru zaměstnanosti. Celkem by míra 

zaměstnanosti měla dosáhnout alespoň 70 %, míra zaměstnanosti starších osob ve věku 55-64 

let alespoň 50 % a míra zaměstnanosti ţen nejméně 60 %. Rozdíly mezi zeměmi EU jsou 

ovšem značné. V porovnání s ČR má SR dlouhodobě podstatně niţší míru zaměstnanosti a 

SRN naopak dlouhodobě vyšší míru zaměstnanosti, coţ zobrazuje následující graf. 

 

Graf 4.3 Míra zaměstnanosti 15-64letých v zemích Evropy 

Míra zaměstnanosti 15-64 letých v zemích Evropy 

65,6%

61,0%

70,4%
Česká republika

Slovenská republika

Spolková republika

Německo

 

Zdroj: Eurostat 
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4.2 Česká republika a Spolková republika Německo 

 

Důchodová reforma 

Srovnání důchodových systému na mezinárodní úrovni je docela problematické, neboť 

jsou ovlivněny historickými tradicemi a mnohými dalšími společenskými faktory. V Evropské 

unii existuje tzv. třípilířový důchodový systém. Zatímco Česká republika mám pouze dva 

pilíře, Slovensko a Německo pouţívá tři pilíře. Zejména Německo patří mezi země s velmi 

silným I. pilířem, stejně jako Rakousko a Itálie.  

Problémy s financováním důchodového systému se nevyhnuly ani Německu. Největším 

problémem je demografický vývoj, kdy roste počet důchodců a sniţuje se počet ekonomicky 

aktivních obyvatel. Dnes připadá na 22 osob (starších 65 let) na 100 ekonomicky aktivních. A 

tento poměr se bude měnit, v roce 2050 má být 52/100. Vláda jiţ také schválila zvýšení 

zákonné hranice pro odchod do důchodu z 65 let na 67 let. Navrhuje se také zvýšení sazby pro 

pojištění v roce 2020 na maximálně 20 % a v roce 2030 na maximálně 22 %. V současné době 

je tato sazba 19,5 %. Dalším navrhovanou změnou je zavedení přídavného kapitálového 

připojištění, které můţe zaměstnanec financovat ze svého příjmu do soukromého penzijního 

fondu. Tato platba by měly být osvobozena od daně. Problém je ovšem ve stanovení 

organizací, které by je spravovaly a vyplácely pak postupně penzi.  

 

Pojištění pro případ bezmocnosti 

Německo má toto pojištění zavedeno jako povinné jiţ od roku 1995. Je vyuţíváno 

osobami tělesně, duševně nebo mentálně postiţenými, o které pečují členové rodiny, sousedi, 

známí nebo organizace či ústavy. Úkolem pečovatele je pomoci nejen se základními 

potřebami, ale také při domácích pracích a při udrţení určité úrovně sociálních kontaktů. 

Česká republika toto pojištění zavedeno nemá, ale mohla by se nechat od Německa inspirovat. 

Např. v oblasti podpory péče v domácnosti, která se projevuje v poměru osob, které zůstávají 

v domácí péči oproti osobám v ústavech. Nebo ve výši dávek pro potřeby péče, které je 

účelné odvodit od potřebného času pro zajištění péče, přitom je třeba vzít v úvahu také čas i 

pro jinou nezbytně nutnou péči. Je třeba také zváţit účelnost dávky při potřebě malé péče. Při 

péči, kterou si osoba nezajistí sama, je dobré uvaţovat místo dávky pro potřeby péče o platbě 

agentuře, která zajistí domácí péči. Avšak agentury mají vyšší reţijní náklady.  
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Nezaměstnanost 

Obecně je míra nezaměstnanosti v ČR nadále niţší neţ průměrná míra v zemích Evropy. 

V porovnání se SRN je míra nezaměstnanosti v ČR znatelně niţší, coţ je způsobeno 

dlouhodobě nepříznivou situací v nových spolkových zemích. Oproti tomu na Slovensku je 

míra nezaměstnanosti jednou z nejvyšších v rámci celé EU. 

 

Tab. 4.4 Míra nezaměstnanosti 15-64 letých v zemích Evropy 

Země Celkem Muži Ženy 

Česká republika 5,8 % 5,1 % 6,9 % 

Slovenská republika 10, 4% 9,6 % 11,4 % 

Spolková republika 

Německo 
8,1 % 8,5 % 7,6 % 

Zdroj: Eurostat 

 

Rychleji rostla nezaměstnanost mezi muţi, takţe se míra nezaměstnanosti muţů dostala 

na úroveň míry nezaměstnanosti ţen. Za jednotlivá pohlaví míru nezaměstnanosti ovlivňuje 

zejména počet ekonomicky neaktivních, kterých je zpravidla více mezi ţenami. Přesto se však 

znatelně výrazněji projevil hospodářský pokles v profesích a odvětvích, kde se vyskytují 

převáţně muţi.  

 

Příspěvky na sociální zabezpečení 

V následujícím grafu se objevuje orientační výše příspěvků zahraničního pojistného na 

zdravotní a sociální pojištění, které má povinnost uhradit zahraniční zaměstnavatel v ČR, SR 

a SRN. Poplatník je povinen o toto pojistné zvýšit příjem ze zaměstnání dle § 6 odst. 13 a 14 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. OSVČ v Německu nemá povinnost platit 

příspěvky na zdravotní pojištění. Příspěvky povinného pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění v dalších vybraných státech naleznete v příloze č. 7. 
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Graf 4.5 Příspěvky na sociální zabezpečení (SP + ZP) v % 
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Zdroj: Ministerstvo financí České republiky 

 

Ve Spolkové republice Německo jsou příspěvky na sociální zabezpečení rovnoměrně 

rozloţeny mezi zaměstnance, zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné. V ČR a 

SR je poměrně málo zatíţen zaměstnanec a finanční břemeno nese zaměstnavatel a OSVČ. 

Nepoměr rozdělení finančního zatíţení odvodů na sociální zabezpečení vede k tomu, ţe 

zaměstnavatel nebo OSVČ tyto prostředky nemůţe pouţít na své vlastní firemní potřeby, 

např. nákup materiálu. Díky tomu můţe docházet ke krachu malého a středního podnikání. 

V budoucnu by mělo být vysoké zatíţení příspěvků na sociální zabezpečení zaměstnavatelů a 

OSVČ řešeno, a tím podpořit malé a střední podnikání.   
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5. ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na srovnání systému sociálního pojištění České 

republiky s vybranými zeměmi Evropy, a to se Slovenskou republikou a se Spolkovou 

republikou Německo.  

 

Cílem bylo seznámit se také se systémy sociálního pojištění v jiných zemích neţ 

v České republice a jejich srovnání, uvědomění si rozdílů a poukázání na nedostatky. Neboť 

stabilní systém sociálního pojištění je základem kaţdého státu, spokojenosti a blahobytu 

občanů.  

 

Rozdíly v systému sociálního pojištění, kterými se zabývala třetí kapitola, vyplývají 

z rozdílného přístupu kaţdé země k sociální politice, která vlastně systém sociálního pojištění 

zahrnuje. Značný význam odlišnosti způsobuje také demografický vývoj kaţdé země.  

 

Zajímavou informací bylo také srovnání těchto tří států v oblasti věkové struktury 

obyvatelstva. Zjištění kolik je ekonomicky aktivních obyvatel ve srovnání se starobními 

důchodci, a také dětí, kteří se postupujícím věkem stávají ekonomicky aktivní, a pak 

důchodci. Jak bude vypadat situace v budoucnu ohledně penze, neboť tento koloběh se stále 

opakuje a je důleţité mít dostatek nově narozených dětí.  

 

Co mají tedy všechny země společné je stárnutí populace a tím nárůst výdajů na starobní 

důchody, které v posledních letech neustále rostou a jednotlivé systémy důchodového 

zabezpečení mohou kolabovat, neboť na to nejsou uzpůsobeny. Roste totiţ počet starobních 

důchodců a ubývá ekonomicky aktivního obyvatelstva. Řešením této situace je důchodová 

reforma.  

 

Na Slovensku a v Německu jiţ důchodové reformy běţí, zatímco v České republice k ní 

zatím nedošlo. Budoucnost důchodového systému ČR je tedy prozatím nejasná. Výhodou 

Slovenska a Německa je, ţe zde funguje tzv. třípilířový důchodový systém zabezpečení, 

zatímco v České republice jsou aktivní pouze dva pilíře. Tento problém by se měl stát 

podstatou důchodové reformy v ČR. 
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Značný je také rozdíl v příspěvcích na sociální zabezpečení. V České republice a 

Slovenské republice jsou příspěvky téměř shodné s tím, ţe zaměstnavatelé a OSVČ přispívají 

z větší části neţ zaměstnanci. Dalo by se říci, ţe dochází ke zvýhodňování zaměstnanců. 

Zatímco ve Spolkové republice Německo je to zcela rovnoměrně rozděleno mezi 

zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ.   

 

První a druhá kapitola zobrazuje sociální zabezpečení v jednotlivých státech, České 

republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo. Zaměřuje se zejména na 

oblast sociálního pojištění, kde patří důchodové pojištění, nemocenské pojištění, státní 

politika zaměstnanosti a úrazové pojištění na Slovensku a v Německu. Předmětem třetí 

kapitoly je srovnání rozdílů mezi jednotlivými zeměmi.  

 

Práce mi přinesla nové poznatky v oblasti sociálního pojištění a rozšířila mé obzory i za 

hranice našeho státu. Je vhodné zjistit, ţe existence sociálního pojištění v jiných státech můţe 

být odlišná. A ještě lepší by bylo vzít si z toho ponaučení, ţe pokud se bude tvořit reforma 

sociálního pojištění, můţe se přihlíţet k těmto systémům jiných zemí, ale brát ohledy na 

demografický vývoj své země, na její moţnosti v oblasti mezd a hospodářského vývoje.  
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