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 Příloha č. 1 

Sociální zabezpečení v České republice 

 
Zdroj: http://www.mpsv.cz, vlastní zpracování 
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http://www.mpsv.cz/


 

Příloha č. 2 

Struktura denního vyměřovacího základu v ČR 

Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný 

zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před 

kalendářním měsícem, ve kterém vznikla pracovní neschopnost) dělí počtem 

„započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.  

Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci, která se provede tak, že:  

 do částky první redukční hranice se počítá 90%;  

 z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60%;  

 z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30% a  

 k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.  

Výši redukčních hranic platných od 1.1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.  

Redukční hranice od 1. 1. 2010 činí: 

 Částka v Kč 

1. redukční hranice 791 

2. redukční hranice 1 186 

3. redukční hranice 2 371 
Zdroj: http://www.cssz.cz, vlastní úprava 

 

http://www.cssz.cz/


 

Příloha č. 3 

Sociální zabezpečení na Slovensku 

 
Zdroj: http://www.socpoist.sk, vlastní zpracování 

http://www.socpoist.sk/


 

Příloha č. 4 

Vývoj podílu osob ve věku nad 65 let  

 
Zdroj: http://www.demografie.info, vlastní zpracování 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Itálie Švédsko Francie Česko Slovensko Albánie Turecko

%

Vývoj podílu osob ve věku nad 65 let ve vybraných 
evropských zemích v letech 2000 - 2050 (v %)

2000

2015

2030

2050

http://www.demografie.info/

