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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na přiblížení a popis systému sociálního pojištění  

v České republice, popis jednotlivých dávek v rámci důchodového a nemocenského pojištění 

a politiky zaměstnanosti.  

Cílem je přiblížit systém sociálního pojištění, způsob jakým komunikují a informují instituce 

sociálního zabezpečení a do jaké míry je veřejnost o sociálním pojištění informována. 
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Abstract 

Bachelor thesis is aimed to describe and define closely social insurance system in the Czech 

Republic, individual benefits in the frame of retirement and health insurance and labour 

policy. 

The aim is to draw near social insurance system, ways of communication and information by 

social security institutions and to what degree is public informed of social insurance. 
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ÚVOD 
 

Počátek sociálního pojištění sahá až do poloviny 19. století, do období Rakouska-Uherska. 

První ucelený systém sociálního pojištění v Československu vznikl přijetím zákona  

č. 99/1948 Sb., o národním pojištění. V období komunismu zesílily státní zásahy a kontrola 

systému, odpovědnost občanů se velkou měrou přenesla na stát. Společenské změny v roce 

1989 byly impulsem pro ekonomickou reformu a v rámci ní i reformu sociální oblasti. 

Sociální pojištění se týká všech lidí, každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude muset 

pobírat dávky sociálního pojištění, může to být nemoc, těhotenství, mateřství, invalidita, 

odchod do důchodu, nezaměstnanost a další.  

Rezervy v sociálním pojištění se nevytvářejí v závislosti na riziku, jako je to u pojištění 

komerčního, kde se výše pojistného vztahuje k výši pojistného plnění, ale výše sociálního 

pojistného je pro všechny účastníky stanovena stejně, obvykle určitým procentem z příjmů.   

Rezerva se vytváří z příspěvků všech zúčastněných na pojištění, ale dávky z pojistného jsou 

vypláceny pouze těm, kteří byli postiženi určitou sociální situací. Sociální pojištění je 

financováno příspěvky od jednotlivých pojištěnců, příspěvky od zaměstnavatelů, případně 

dotacemi od státu a nárok na dávky sociálního pojištění je závislý na splnění podmínky 

placení pojistného a výše dávek se odvíjí od výše příjmů pojištěného.  

V uplynulých dvou letech proběhly zásadní změny v sociálním pojištění a v rámci důchodové 

reformy, která má tři etapy, dojde k dalším změnám důchodového pojištění, neboť populace 

stárne a ubývá ekonomicky aktivních obyvatel, kteří odvádějí pojistné na sociální pojištění a 

přibývá lidí, kteří tyto dávky využívají.  

Cílem této práce je popsat systém sociálního pojištění v České republice, popsat jednotlivé 

dávky, na které může pojištěnci vzniknout nárok a popsat způsob, jakým komunikují a 

informují instituce sociálního zabezpečení a kde si může občan informace ohledně sociálního 

pojištění opatřit.  
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I  SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE 
 

Sociální pojištění patří vedle státní sociální podpory a sociální pomoci do sociálního 

zabezpečení  a vytváří spolu s nimi sociální systém českého státu.  

Pojem sociální pojištění označuje institucionální systém, jímž se občan sám povinně zajišťuje 

pro případ budoucí pojistné události nebo někdo jiný (např. zaměstnavatel nebo stát) zajišťuje 

občana. Platná česká právní úprava (zákon č. 589/1999 Sb.) mluví o pojistném na sociální 

zabezpečení, které zahrnuje pojištění důchodové, pojištění nemocenské a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti. Toto pojistné je příjmem státního rozpočtu. [9] 

Do systému sociálního pojištění odkládají občané část svých prostředků pro případ budoucí 

nepříznivé sociální události. Tato povinnost je vynucená zákonem nebo je dobrovolná. 

Určitou nástavbu nad základním systémem důchodového pojištění vytváří penzijní 

připojištění, kde se občané podle individuální situace aktivně podílejí na zabezpečení své 

budoucnosti formou dlouhodobého spoření. To je zvýhodněno příspěvky, které poskytuje stát 

ze státního rozpočtu.  

 

Za krátkodobá sociální pojištění se považují pojištění v nemoci, mateřství a nezaměstnanosti, 

za dlouhodobá (důchodová, penzijní) pojištění ve stáří, invaliditě a při ztrátě živitele.   

Sociální pojištění je v současném světě nejrozšířenější institucionální forma, protože je to 

systém, který nutí občany, aby se pro budoucnost postarali sami o sebe a o své rodiny na úkor 

odložené osobní spotřeby, nikoliv na úkor veřejných daní. [7] 

 

Základními pojmovými znaky sociálního pojištění jsou:  

 jde o povinné, zákonem uložené pojištění,  

 zákon stanoví osobní rozsah, tj. jak okruh povinně pojištěných osob, tak okruh 

povinných plátců pojistného,  

 zákon stanoví věcný obsah, tj. pojištěné sociální události, podmínky vzniku a trvání 

nároků a jejich výši,  

 zákon stanoví i způsob správy a financování. [7] 

Právní úpravu organizace a provádění sociálního zabezpečení obsahuje zákon č. 582/1991 

Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.  
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Sociální zabezpečení provádějí orgány, kterými jsou:  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) – je ústředním orgánem státní správy 

pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní 

vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové pojištění, nemocenské 

pojištění, úrazové pojištění, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a 

mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří 

potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky sociální politiky [2], 

 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) – podléhá MPSV, spravuje nemocenské 

a důchodové  pojištění. Má právní subjektivitu. Je organizační složkou státu 

financovanou ze státního rozpočtu. Pojistné a příspěvky odvádí do státního rozpočtu a 

z něho jsou hrazeny dávky [2], 

 Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), 

 Ministerstvo obrany (pokud jde o vojáky z povolání), 

 Ministerstvo vnitra (pokud jde o příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného 

sboru ČR a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních 

služeb), 

 Ministerstvo spravedlnosti (pokud jde o příslušníky Vězeňské služby ČR). 
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1 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 
 

Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném 

placení příspěvku – pojistného. Systém je financován průběžným způsobem, to znamená, že 

výdaje na dávky v daném období jsou hrazeny z příjmů z pojistného vybraného v tomto 

období. Právní úpravu financování obsahuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Ten stanoví zejména okruh poplatníků pojistného a způsob stanovení výše pojistného, odvod 

pojistného a povinnosti plátců pojistného. 

Poplatníkem pojistného jsou organizace, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a 

další kategorie osob vyjmenované v zákoně. Pojistné se stanovuje procentní sazbou 

z vyměřovacího základu za rozhodné období. Vyměřovací základ je úhrnem příjmů 

s výjimkou stanovených nezapočitatelných příjmů. 

Částka, kterou ČSSZ na pojistném vybere, tvoří víc než třetinu příjmů státního rozpočtu. 

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.  

Pojistné vybírají okresní správy sociálního zabezpečení.  

1.1 Platba pojistného  

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a 

důchodového pojištění, popř. pouze důchodového pojištění, osoby samostatně výdělečně 

činné (OSVČ) a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.  

Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. 

Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. U OSVČ se jedná o 

kalendářní rok. [13] 

Sazby pojistného z vyměřovacího základu jsou: 

 u zaměstnavatele 25 %, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové 

pojištění a 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

 u zaměstnanců 6,5 % na důchodové pojištění, zaměstnanec pojistné na nemocenské 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neplatí,  

 u OSVČ 29,2 %, z toho 28 % na důchodové pojištění, 1,2 %  na státní politiku 

zaměstnanosti a 1,4 % na nemocenské pojištění, pokud se k tomuto pojištění 

dobrovolně přihlásila,  



Bakalářská práce                                  Současný systém sociálního pojištění v ČR – informovanost veřejnosti 

7 

 

 u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 % z minimálního 

vyměřovacího základu, tj. 1660 Kč. [13] 

 

1.2 Vyměřovací základ pro odvod pojistného  

Příjem plynoucí z činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění (typicky mzda, zisk ze 

samostatné výdělečné činnosti), přičemž se započítává i náhrada za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti náležející z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání (renta za pracovní úraz nebo nemoc z povolání). [10] 

 

1.2.1 Vyměřovací základ zaměstnance  

 

Vyměřovacím základem zaměstnance pro odvod pojistného (tj. částkou rozhodnou pro 

výpočet dávek nemocenského a důchodového pojištění) je úhrn příjmů, které jsou předmětem 

daně z příjmů fyzických osob a zaměstnavatel je zaměstnanci zúčtoval v souvislosti se 

zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění.  

Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného v kalendářním roce 

2010 je částka ve výši 72násobku průměrné měsíční mzdy (23 709 Kč), tj. částka 1 707 048 

Kč. Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o 

kterou ji přesáhne, nebude platit pojistné. Částka nad maximální vyměřovací základ, z níž 

zaměstnanec nebude platit pojistné, se nezahrnuje ani do vyměřovacího základu 

zaměstnavatele. [13] 

 

1.2.2 Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 

 

Vyměřovací základ OSVČ pro odvod pojistného na důchodové pojištění činí nejméně  

50 % daňového základu. To platí pro ty OSVČ, které jsou účastny důchodového pojištění. 

Maximálním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti je stejně jako u zaměstnanců, 72násobek průměrné mzdy, 

tedy 1 707 048 Kč. Maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na 

pojistné v roce 2010 činí 94 836 Kč, tedy 4násobek průměrné mzdy. [13] 
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1.2.3 Vyměřovací základ osoby účastné dobrovolného důchodového 
pojištění 

 

Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na 

důchodové pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny 

průměrné mzdy. Průměrná mzda platná v roce 2010 činí 23 709 Kč. Od 1.1.2010 do 

31.12.2010 činí tedy nejnižší měsíční vyměřovací základ 5 928 Kč a minimální měsíční 

pojistné na dobrovolné důchodové pojištění pak činí 28 % z této částky, tj. 1660 Kč. [13] 

 

2 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ  

Důchodové pojištění se určitým způsobem dotýká každého občana. Dávky důchodového 

pojištění pobírá zhruba 2,5 milionů občanů, což je 24,4 % celé populace. 

Placením příspěvků na důchodové pojištění jsou zatíženi všichni ekonomicky aktivní občané. 

Výše příspěvků na důchodové pojištění má tak vliv na jejich příjmy a životní úroveň jejich 

rodin. Příspěvky platí také zaměstnavatelské organizace, což se projevuje v nákladech na 

pracovní sílu a tím i v ceně výrobků. Výdaje na důchodové pojištění představují v současné 

době 9 % hrubého domácího produktu. 

Financování důchodového pojištění je založeno na principech průběžného financování, tzn., 

že výdaje na dávky v daném období jsou hrazeny z příjmů z pojistného vybraného v tomto 

období. [4] 

V rámci základního důchodového pojištění jsou zabezpečeny všechny případy dlouhodobého 

ohrožení následkem sociální události, při které dochází ke ztrátě zdroje výdělku a schopnosti 

si takový zdroj opatřit. 

Systém dávek zahrnuje jen obligatorní dávky, které jsou odvozeny z příjmu z výdělečné 

činnosti a jejichž výši mohou vlastním přičiněním ovlivnit jejich příjemci a na něž též 

přispívají do fondu sociálního pojištění. 

 

V důchodovém pojištění se poskytují tyto dávky: 

a) starobní důchod,  

b) invalidní důchod, 

c) vdovský důchod, 

d) vdovecký důchod, 

e) sirotčí důchod. [5] 
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Základním hmotněprávním předpisem, který upravuje nároky ze základního povinného 

důchodového pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí uživatele, je zákon č. 155/1995 Sb. 

o důchodovém pojištění, který Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila dne 30.6.1995. 

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1.1.1996 a byl již několikrát novelizován.  

 

2.1 Účast na důchodovém pojištění 

Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 589/1992 Sb. platit  

a) zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance , 

b) zaměstnanci v pracovním poměru (§ 3 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb.). 

OSVČ jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém 

pojištění. 

Osoby starší 18-ti let se mohou účastnit dobrovolného důchodového pojištění, pokud podaly 

přihlášku k účasti na tomto pojištění.  

Při splnění zákonem stanovených podmínek vzniká právní nárok na důchod.  

Základní důchodové pojištění je ekonomicky garantováno státem, protože důchodce nelze 

ponechat bez zdroje příjmu, na kterém jsou existenčně závislí. [15] 

 

2.2 Dávky důchodového pojištění  

2.2.1 Starobní důchod 

 

Starobní důchod je základní dávka systému důchodového pojištění a nárok na něj má 

pojištěnec, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl důchodového věku, popřípadě 

splňuje další podmínky stanovené v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.  

Dosud platilo, že pojištěnec musel dosáhnout důchodového věku a získat minimálně 25 let 

doby pojištění. Nově se potřebná doba pojištění bude postupně zvyšovat až na 35 let podle 

toho, kdy pojištěnec dosáhne důchodového věku, viz. Tabulka č. 1 

Do doby pojištění se započítávají i tzv. náhradní doby pojištění, za které nejsou odváděny 

žádné platby.  
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Tabulka č.1 

Kalendářní věk dosažení 

důchodového věku  

Potřebná doba 

pojištění  

před rokem 2010 25 let 

2010 26 let  

2011 27 let  

2012 28 let 

2013 29 let 

2014 30 let  

2015 31 let  

2016 32 let 

2017 33 let 

2018 34 let  

po roce 2018 35 let  

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

 

Důchodový věk pojištěnců se dělí do tří skupin podle data narození pojištěnců, pohlaví a 

počtu vychovaných dětí takto:  

 u pojištěnců narozených před rokem 1936 činí důchodový věk u mužů 60 let a u žen 

53 až 57 let podle počtu vychovaných dětí,  

 u pojištěnců narozených v období od roku 1936 do roku 1968 se důchodový věk 

postupně zvyšuje až na 65 let pro muže a pro ženy, které nevychovaly žádné dítě nebo 

vychovaly jedno dítě a dále na věk 62 až 64 let u ostatních žen podle počtu 

vychovaných dětí. Princip zvyšování důchodového věku zůstává nezměněn, tzn. o 2 

měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen za každý i započatý kalendářní rok z doby po 

31.12.1995,  

 u pojištěnců narozených po roce 1968 činí důchodový věk 65 let u mužů a 62 až 65 let 

pro ženy podle počtu vychovaných dětí.  

Předčasný odchod do starobního důchodu je možný až o tři roky dříve před dosažením 

důchodového věku a snížení za předčasný odchod do starobního důchodu je trvalé.  
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2.2.2 Invalidní důchod  

 

Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění určená k vyrovnání příjmu občana, jehož 

schopnost soustavné výdělečné činnosti je snížena dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem, tzv. invaliditou.  

Invaliditu můžeme chápat jako významnější přechodné nebo trvalé tělesné či duševní 

poškození nebo ztrátu určité funkce či části organismu a v důsledku toho i sníženou pracovní 

schopnost nebo společenské uplatnění. [7] 

Od 1.1.2010 dochází k zásadním změnám v posuzování nároku na invalidní důchody a ve 

způsobu stanovení jejich výše. Dávky plného invalidního důchodu a částečného invalidního 

důchodu jsou nahrazeny jedinou dávkou – invalidním důchodem prvního až třetího stupně, 

jehož výše se stanoví v závislosti na zjištěném stupni invalidity.  

 

Stupně invalidity podle poklesu pracovní schopnosti jsou následující: 

 1.stupeň – pokles pracovní schopnosti 35 až 49 %, 

 2.stupeň – pokles pracovní schopnosti 50 až 69 %, 

 3.stupeň – pokles o 70 % a více.  

 

Mění se i podmínky nároku na invalidní důchod. Nárok na něj vznikne pojištěnci při 

současném splnění následujících podmínek:  

 nedosáhl ještě 65 let,  

 stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého či třetího stupně,  

 získal potřebnou dobu pojištění (viz. Tabulka č. 2) nebo se stal invalidním v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,  

 nesplnil podmínky na starobní důchod podle § 29 zákona,  

 nedosáhl ještě důchodového věku, byl-li mu přiznán předčasný strarobní důchod.  

Nárok na invalidní důchod ze zákona zaniká dnem, kdy poživatel dosáhl věku 65 let.  
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Tabulka č. 2 – Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod  

do 20 let věku  méně než 1 rok 

od 20 let do 22 let věku  1 rok 

od 22 let do 24 let věku 2 roky 

od 24 let do 26 let věku 3 roky 

od 26 let do 28 let věku 4 roky 

nad 28 let věku  5 let  

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení  

 

2.2.3 Vdovský a vdovecký důchod  

 

Vdovský nebo vdovecký důchod je důchod poskytovaný z důchodového pojištění.  

Pozůstalá osoba má nárok na důchod po svém manželovi (manželce), který byl poživatelem  

starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu nebo splnil ke dni smrti 

podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku 

na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu  

(§ 49 zákona č. 155/1995 Sb.). 

Nárok na důchod trvá po dobu jednoho roku od úmrtí manžela (manželky) bez dalších 

podmínek, po uplynutí této doby musí být splněna některá z podmínek stanovených zákonem 

o důchodovém pojištění: 

 péče o nezaopatřené dítě 

 péče o dítě závislé na péči jiné osoby 

 péče o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela (manželky) žijícím ve společné 

domácnosti 

 pozůstalý manžel (manželka) je plně invalidní  

 pozůstalý manžel (manželka) dosáhl stanoveného věku ( 55 let u žen a 58 let u mužů). 

 

Nárok na důchod vzniká znovu, pokud je některá z těchto podmínek splněna do 5 let od 

dřívějšího zániku nároku na důchod. 

Nárok na důchod zaniká uzavřením nového manželství. 

 



Bakalářská práce                                  Současný systém sociálního pojištění v ČR – informovanost veřejnosti 

13 

 

2.2.4 Sirotčí důchod  

 

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě v případě, že zemřel rodič (osvojitel) tohoto 

dítěte nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době 

její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče.  

Podmínky nároku: 

 zemřelý rodič splnil nebo by splňoval podmínky nároku na vlastní důchod,  

 pozůstalé dítě je nezaopatřené, tj. do skončení povinné školní docházky nebo nejdéle 

do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání.  

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi a zaniká osvojením. 

[15] 

 

2.3 Výpočet dávek  

Důchod se skládá ze dvou složek: 

 ze základní výměry stejné pro všechny druhy důchodů nezávislé na době pojištění a 

dosahovaném výdělku, která k 1.1.2010 činí 2170 Kč měsíčně, 

 z procentní výměry odvozené z doby pojištění a dosahovaného výdělku. 

 

Konstrukce výpočtu důchodu obsahuje celou řadu prvků, z nichž ty, které se týkají výdělků 

rozhodných pro výši důchodu, se každoročně mění s ohledem na obecný mzdový vývoj.  

 

2.3.1 Starobní důchod 

 

K základní výměře 2 170 Kč se přičítá procentní výměra, výše procentní výměry starobního 

důchodu činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod  

1,5 % výpočtového základu, nejnižší procentní výměra činí 770 Kč měsíčně.  

Redukční hranice  pro stanovení výpočtového základu z průměrného měsíčního výdělku jsou 

následující: 

 plně se započítává částka do 10 500 Kč, 

 z částky přesahující 10 500, nejvýše však do 27 000 Kč, se započítává 30 %, 

 z částky přesahující 27 000 se započítává 10 %. 
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2.3.2 Invalidní důchod 

 

Výše procentní výměry invalidního důchodu, která se přičítá k základní výměře 2 170 Kč,  se 

stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění a dopočtené 

doby získané do dosažení důchodového věku, a to v závislosti na stupni invalidity. Dopočtená 

doba je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dne dosažení důchodového věku.  

 

Procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění činí: 

 0,5 % u invalidního důchodu pro invaliditu 1.stupně, 

 0,75 % u invalidního důchodu pro invaliditu 2.stupně, 

 1,5 % u invalidního důchodu pro invaliditu 3.stupně.  

 

2.3.3 Vdovský a vdovecký důchod 

 

Vdovský i vdovecký důchod se rovněž skládá ze základní výměry 2 170 Kč a procentní 

výměry. Procentní výměra činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, 

na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době smrti. Pro stanovení výše vdovského 

nebo vdoveckého důchodu, na který opětovně vznikl nárok po 31.12.2009, platí, že výše 

procentní výměry nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého 

důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. 

 

2.3.4 Sirotčí důchod  

 

Sirotčí důchod se také skládá ze základní výměry 2 170 Kč a procentní výměry, jejíž výše činí 

40 % procentní výměry starobního důchodu, nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího 

stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.  

Od 1.1.2010 již nelze za nezaopatřené dítě považovat dítě, které pobírá invalidní důchod pro 

třetí stupeň invalidity. [8] 
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3 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ  

Pojistné na nemocenské pojištění je určeno na úhradu dávek nemocenského pojištění. Cílem 

dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v situaci, 

kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek.  

Nemocenské pojištění upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, obsahuje zejména osobní rozsah pojištění, přehled dávek nemocenského 

pojištění a vysvětlení pojmu ochranná lhůta, dále zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje problematiku nemocenského pojištění 

OSVČ a přehled dávek a další. [14] 

 

3.1 Účast na nemocenském pojištění  

Nemocenského pojištění se účastní zaměstnanci, kterým účast na nemocenském pojištění 

vzniká ze zákona a při splnění zákonem stanovených podmínek. Osoby samostatně výdělečně 

činné (OSVČ) jsou povinny platit pojistné na nemocenské pojištění jen tehdy, pokud se samy 

dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění. 

 

Povinná účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnance, pokud splňuje 3 základní 

podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění a to: 

 výkon práce na území České republiky v zaměstnání vykonávaném v pracovně-

právním či pracovním vztahu, který může účast na nemocenském pojištění založit, 

 rozsah zaměstnání, který je určen minimálním počtem dnů (zaměstnání trvalo nebo 

mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů), 

 minimální výši sjednaného příjmu (jedná se o tzv. rozhodný příjem, jehož hranice je 

stanovena na 2000 Kč a je zvyšována podle vývoje průměrné mzdy). 

U OSVČ vzniká účast na nemocenském pojištění na základě přihlášky k nemocenskému 

pojištění a zaplacením pojistného na nemocenské pojištění. Nemocenské pojištění OSVČ 

zaniká prvním dnem kalendářního měsíce, za který OSVČ řádně nezaplatila pojistné.[14] 
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3.2 Dávky nemocenského pojištění 

Z nemocenského pojištění se poskytují tyto druhy peněžitých dávek: 

 nemocenské dávky, 

 peněžitá pomoc v mateřství, 

 ošetřovné, 

 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 

 

Podle změny nemocenského systému, platné od 1.ledna 2009, náleží nemocenské dávky až od 

15.dne trvání pracovní neschopnosti. Za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní 

neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny, při 

pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne a při karanténě od 1. pracovního dne a není 

dávkou nemocenského pojištění. Podmínky jejího poskytování upravuje zákoník práce. 

Peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se 

vyplácejí od vzniku sociální události, a to za kalendářní dny.  

Při souběhu nároků na tutéž dávku z více zaměstnání zakládajících účast na nemocenském 

pojištění se poskytuje ze všech zaměstnání pouze jedna dávka, která se vypočte z příjmů 

dosažených ve všech těchto zaměstnáních.  

 

3.2.1 Nemocenské dávky 

 

Jsou jednou z nejdůležitějších dávek nemocenského pojištění z hlediska jejich čerpání. 

Podmínky stanovené pro tyto dávky jsou:  

 pracovní neschopnost či karanténa zaměstnance,  

 ztráta započitatelného příjmu z jeho zaměstnání,  

 účast zaměstnance na nemocenském pojištění v den vzniku pracovní neschopnosti. 

Tato podmínka se považuje za splněnou i tehdy, jestliže v den vzniku pracovní 

neschopnosti (karantény) plyne zaměstnanci ochranná lhůta ze skončeného 

nemocenského pojištění anebo z něj pobírá peněžitou pomoc v mateřství anebo 

podporu při ošetřování člena rodiny. [4] 

 

Nárok na nemocenské dávky má zaměstnanec, který je uznán ošetřujícím lékařem dočasně 

práce neschopným a to od 15. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti do 
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konce dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však 380 kalendářních dnů a to i v případě, 

že je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným v důsledku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání. Pracovní neschopnost je nemožnost ekonomické činnosti pro nemoc nebo 

úraz. [7] 

Nemocenské dávky náleží rovněž v případech, jestliže ke vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti došlo po skončení pojištěného v zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě, která činí 7 

kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání. [14] 

 

3.2.2 Peněţitá pomoc v mateřství 

 

Ve vysokém stupni těhotenství a v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě žena 

potřebuje pracovní volno – mateřskou dovolenou. Ta je důvodem pro přiznání dávky, která 

ženu hmotně zabezpečuje po dobu, kdy pro těhotenství a mateřství nemůže pracovat. 

V den, od něhož je dávka přiznávána, 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 aspoň 270 dnů.  

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje po dobu 28 týdnů, a to od počátku šestého týdne 

před očekávaným porodem, nejdříve však od počátku osmého týdne před dnem očekávaného 

porodu. U pojištěnky, která porodila zároveň dvě a více dětí je podpůrčí doba 37 týdnů. [6] 

 

3.2.3 Ošetřovné 

 

Jedna z dávek nemocenského pojištění, která náleží zaměstnanci (ženě nebo muži), jenž 

nemůže pracovat, poněvadž musí: 

 ošetřovat nemocné dítě mladší 10 let, 

 pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů uzavření základní nebo mateřské školy, 

péče o dítě jemuž byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama 

onemocněla, 

 ošetřovat jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje 

nezbytně ošetřování jinou osobou.  
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Podmínkou pro poskytování podpory je, že dítě nebo nemocný člen rodiny žije s pojištěncem 

v domácnosti. Toto neplatí, pokud jde o ošetřování dítěte mladšího 10let rodičem. 

Ošetřovné se poskytuje nejdéle 6 kalendářních dnů. Osamělému zaměstnanci, který má 

v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, 

se dávka poskytuje nejdéle 13 kalendářních dnů. Podpůrčí doba počíná běžet od 4. 

kalendářního dne potřeby ošetřování nebo péče. 

Zaměstnanec nemůže uplatnit nárok na ošetřovné na dítě, na které již druhý z rodičů uplatnil 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. [6] 

 

3.2.4 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství  

 

Vyrovnávací příspěvek náleží zaměstnankyni, která splňuje tyto podmínky:  

 zaměstnankyně vykonává práci, která je zakázána,  

 došlo k poklesu jejího výdělku z důvodu převedení na jinou práci, a to bez vlastního 

zavinění, 

 účast na nemocenském pojištění, 

 převedení těhotné zaměstnankyně nebo matky do konce devátého měsíce po porodu na 

jinou práci z důvodu, že dosavadní práce ohrožuje její zdraví.[6] 

 

3.3 Výpočet dávek nemocenského pojištění 

Pojistné je příjmem státního rozpočtu a jeho výše se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího 

základu zjištěného za rozhodné období.  

Výši tří redukčních hranic platných od 1. ledna kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí formou Sdělení ve Sbírce zákonů. 

V roce 2010 činí první redukční hranice 791 Kč, druhá redukční hranice 1 186 Kč a třetí 

redukční hranice 2 371 Kč. 

 

Redukce se v roce 2010 provede tak, že se započte u všech dávek 

 do první redukční hranice 90 % denního vyměřovacího základu,  

 z části denního vyměřovacího základu mezi první a druhou redukční hranicí se 

započte 60 %,  
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 z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 % a k části nad třetí redukční 

hranici se nepřihlédne. [14] 

 

Výše dávek nemocenského pojištění 

 Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního 

dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (v roce 2010 je tato sazba platná po celou 

dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti).  

 Výše peněžité pomoci v mateřství činí v roce 2010 60 % denního vyměřovacího 

základu ( do konce roku 2009 byla výše 69 % denního vyměřovacího základu). 

 Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu od 4. kalendářního dne 

potřeby ošetřování nebo péče. [14] 

 

4 PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI  
 

Státní politika zaměstnanosti  

Právo na práci se realizuje prostřednictvím státní politiky zaměstnanosti, ta směřuje 

k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, produktivnímu 

využití zdrojů pracovních sil a k zabezpečení práva občanů na práci. Státní politiku 

zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na trhu práce, zejména 

zaměstnavatelé a odborové organizace. [1] 

Základním předpisem pro oblast zabezpečování státní politiky zaměstnanosti je  

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon také 

upravuje podmínky nároku pro poskytování podpory v nezaměstnanosti. 

Státní politiku zaměstnanosti tvoří aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. 

 

4.1 Aktivní politika zaměstnanosti   

Je to souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní 

politiku zaměstnanosti zabezpečuje MPSV a Úřady práce (ÚP) a podle situace na trhu práce 

spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.  

Nástroje, kterými je realizována aktivní politika zaměstnanosti jsou rekvalifikace, investiční 

pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací 
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příspěvek, příspěvek na dopravu zaměstnanců, příspěvek na zapracování a příspěvek při 

přechodu na nový podnikatelský program. 

Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou rovněž poradenství, které provádějí nebo 

zabezpečují ÚP za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů pro volbu 

povolání, podpora zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním a cílené programy k řešení 

zaměstnanosti. [4] 

 

4.2 Pasivní politika zaměstnanosti - podpora 

v nezaměstnanosti  

Řeší dočasné zabezpečování životních podmínek formou dávek podpor v nezaměstnanosti.  

Nepodaří-li se úřadu práce zprostředkovat uchazeči vhodné zaměstnání do sedmi pracovních 

dnů, vzniká mu podle zákona o zaměstnanosti nárok na podporu v nezaměstnanosti.  

 

4.2.1 Nárok na podporu v nezaměstnanosti 

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který je evidovaný na úřadu 

práce a v posledních třech letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání a 

poskytnutí podpory v nezaměstnanosti byl alespoň 12 měsíců zaměstnaný nebo výdělečně 

činný.  

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání  

 se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o 

zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení 

pracovních povinností 

 který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání sám 

opakovaně bez vážného důvodu ukončil zaměstnání zprostředkované úřadem práce 

 kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora 

v nezaměstnanosti. Pokud je příspěvek nižší, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve 

výši rozdílu mezi podporou v nezaměstnanosti a příspěvkem.  
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4.2.2 Rozhodné období pro posuzování nároků na podporu 
v nezaměstnanosti  

 

Rozhodným obdobím pro posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední  

3 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.  

 

Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba 

 přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,  

 pobírání plného invalidního důchodu, 

 osobní péče o dítě ve věku do 4 let,  

 péče o osobu blízkou nebo závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

 výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby nebo výkonu veřejné služby 

 osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se považuje za osobu závislou na 

pomoci jiné fyzické osoby. 

 

 

4.2.3 Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti  

 

Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání, 

kterému je ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti  

 do 50 let – 5 měsíců 

 nad 50 do 55 let – 8 měsíců 

 nad 55 let – 11 měsíců.  

 

4.2.4 Výše podpory v nezaměstnanosti  

 

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého 

výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo vyměřovacího základu, pokud uchazeč o 

zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost.  
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Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí: 

 65 % první 2 měsíce,  

 50 % další 2 měsíce,  

 45 % po zbývající dobu.  

Podpora nesmí přesahovat 0,58 % průměrné mzdy, tj. částku, která nyní činí  13 280,- Kč. 

 

5 PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ  

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je zavedeno od r. 1994. Je to určitá nadstavba nad 

základním systémem důchodového zabezpečení, která rozšiřuje možnosti, v rámci nichž se 

mohou občané podle individuální situace aktivně podílet na zabezpečení své budoucnosti 

formou dlouhodobého spoření, zvýhodněného příspěvky poskytovanými státem nebo 

zaměstnavateli.  

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je založeno jako systém na dlouhodobém spoření. 

Cílem je vytvořit kapitál, ze kterého účastník bude čerpat ve starobním důchodu doplňkový 

příjem pro krytí svých potřeb formou doživotní starobní penze, invalidní penze, pozůstalostní 

a výsluhové penze. Penzí se rozumí pravidelná výplata peněžní částky. 

Je bezesporu výhodnější než spoření ve spořitelně, především proto, že pojištěnec nespoří 

pouze ze svých prostředků, ale k jim vložené částce adekvátně přispívá stát a zaměstnavatel. 

[4] 

Základním právním předpisem je zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů. 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem provozují penzijní fondy jako akciové společnosti, 

které získají licenci od České národní banky (ČNB), ve spolupráci s MPSV a Ministerstvem 

financí (MF), které nad penzijními fondy vykonává dozor. 

 

5.1 Účast na penzijním připojištění  

Účastníkem penzijního připojištění se může stát osoba starší 18 let s trvalým pobytem na 

území České republiky, která uzavře s penzijním fondem smlouvu o penzijním pojištění.  

Uzavřením smlouvy se účastník zavazuje pravidelně platit příspěvek určité výše a penzijní 

fond poskytovat dávky po splnění podmínek.  

Pro případ své smrti může účastník ve smlouvě určit osobu s nárokem na odbytné. 
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5.2 Jak funguje penzijní připojištění  

Na účet klienta přispívá sám klient, stát, zaměstnavatel a vložené finanční prostředky se 

zhodnocují. Z naspořených peněz se buď vyplácí pravidelná penze, jednorázová výplata 

naspořených peněz nebo při předčasném zrušení odbytné, viz. Obrázek č. 1 

 

Obrázek č.1 

 

Zdroj: Penzijní fond České spořitelny 

 

5.3 Výhody penzijního připojištění 

 Stát přispívá účastníkům penzijního připojištění příspěvkem ze státního rozpočtu ve 

výši až 150 Kč měsíčně  a penzijní fond tyto peníze ještě dále zhodnocuje; 

 stát poskytuje daňové úlevy občanům, účastným na penzijním připojištění a také 

zaměstnavatelům, kteří svým zaměstnancům na pojistné přispívají; 

 bezpečné zhodnocení prostředků – dohled České národní banky a státní dozor nad 

poskytováním státního příspěvku Ministerstvem financí ČR. 
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5.4 Výše státního příspěvku na penzijní připojištění  

Stát poskytuje státní příspěvek a daňové výhody tak, že zaplacené příspěvky (kromě prvních 

500 Kč) mohou být započitatelné do nákladů.  

Státní příspěvek činí od 50 do 150 Kč podle výše vkladu, viz. Tabulka č. 3 

 

Tabulka č.3 – Výše poskytovaného příspěvku (v Kč) 

Měsíční příspěvek klienta 100 200 300 400 500 

Měsíční státní příspěvek 50 90 120 140 150 

Roční úhrn státních příspěvků 600 1080 1440 1680 1800 

Zdroj: Penzijní fond České spořitelny 

 

5.5 Dávky penzijního připojištění  

Penzijní fond poskytuje několik druhů dávek podle výběru účastníka: 

 jednorázové vyrovnání,  

 odbytné, 

 penzi.  

 

5.5.1 Jednorázové vyrovnání 

 

Dávka vyplacená účastníkovi při ukončení penzijního pojištění, skládá se ze souhrnné částky, 

kterou účastník naspořil, státních příspěvků a podílu na výnosech fondu z obou těchto částek. 

 

5.5.2 Odbytné 

 

Nárok na odbytné má účastník, který vypoví pojištění a nepřechází k jinému penzijnímu 

fondu, po zaplacení dvanácti měsíčních příspěvků. Na odbytné mají nárok v případě úmrtí 

účastníka jeho dědicové, pokud však nebyla sjednána pozůstalostní penze. Výše odbytného 

odpovídá úhrnu příspěvků účastníka a jim odpovídajících podílů na výnosech hospodaření 

fondu. Státní příspěvky a jim odpovídající výnosy v tomto případě musí vrátit MF. [1] 
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5.5.3 Penze  

 

Penze je pravidelná výplata peněžní částky po stanovenou dobu. 

Z penzijního fondu lze poskytovat následující penze:  

a) starobní – účastník má nárok na starobní penzi, pokud dosáhl 60 let věku a odváděl 

příspěvky včas a ve smluvené výši nejméně po dobu 60 měsíců,  

b) výsluhová – účastník má nárok na výsluhovou penzi, pokud si ji sjednal a pokud platil 

příspěvky včas a ve smluvené výši po dobu 180 měsíců, 

c) invalidní – invalidní penzi je třeba sjednat ve smlouvě, účastník má na ni nárok pokud 

platil příspěvky včas a ve smluvené výši po dobu 36 měsíců a je mu přiznán invalidní 

důchod, 

d) pozůstalostní – nárok na pozůstalostní penzi, pokud byla sjednána, mají osoby 

uvedené účastníkem ve smlouvě, pokud účastník platil příspěvky včas a ve smluvené 

výši alespoň 36 měsíců a pokud mu ještě nezačala být vyplácena starobní nebo 

výsluhová penze. [3] 
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II   INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI 
 

Jelikož se každým rokem prohlubuje finanční zadluženost státu a ten se snaží finanční deficit  

snížit, dochází též ke změnám v sociálním pojištění, jak ve výši pojistného, tak v dávkách 

sociálního pojištění, které stát vyplácí.  
O těchto změnách se občan dozvídá většinou prostřednictvím médií. Informuje o nich televize 

ve zprávách, denní tisk, časopisy, rozhlas i různé webové stránky na internetu.  

Dalším zdrojem informací bývají různé informační letáčky, které vydává Ministerstvo práce a 

sociálních věcí nebo Česká správa sociálního zabezpečení. 

Jinou možností, kde se lidé mohou informovat jsou různé informační linky nebo kontaktní 

místa České správy sociálního zabezpečení.  

Poskytování informací se řídí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění.  Podle tohoto zákona vydávají státní orgány Výroční zprávy o 

své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející období. Musí být zveřejněny do 

1. března.  

 

6 STYK S VEŘEJNOSTÍ 

Odbornou pomoc ve věcech sociálního pojištění jsou občanům a organizacím povinny 

poskytovat okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), v Praze Pražská správa sociálního 

zabezpečení (PSSZ) a její územní pracoviště.  

Činnost OSSZ a PSSZ řídí a kontroluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která 

také rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě.  

Pro příslušníky ozbrojených sil (vojáky z povolání, policisty, příslušníky Vězeňské služby a 

další) a pozůstalé po nich plní obdobné povinnosti orgány sociálního zabezpečení 

ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti.  

Česká správa sociálního zabezpečení má hlavní sídlo v Praze na Křížové ulici a Ministerstvo 

práce a sociálních věcí v Praze Na Poříčním právu.  
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6.1 Česká správa sociálního zabezpečení  

Klienti ČSSZ se mohou obrátit na informační kancelář ústředí ČSSZ, klientská centra a 

informační pracoviště jednotlivých OSSZ, call centrum a v neposlední řadě se podívat na 

webové stránky http:// www.cssz.cz. 

Klientská centra jsou pro veřejnost otevřena každý pracovní den a lidé si své záležitosti 

mohou vyřídit v kultivovaném, moderním prostředí, vybaveném zpravidla vyvolávacím 

systémem a bezbariérovým přístupem.  

Informační kancelář pražského ústředí ČSSZ poskytuje klientům informace obecného 

charakteru o pojistném na sociální zabezpečení, podmínkách vzniku nároku na dávky 

důchodového pojištění, postupu při vyřizování žádostí o dávky důchodového pojištění, 

podmínkách a způsobu výplaty dávek důchodového pojištění v ČR, do zahraničí i ze 

zahraničí, způsobu realizace srážek z důchodů prováděných na základě výkonu rozhodnutí. 

Informační kancelář také poskytuje informace týkající se vyřizování žádostí o důchod, 

zejména rozsah nároku na dávku důchodového pojištění, či stav řízení o dávku důchodového 

pojištění.  

Služby veřejnosti z oblasti důchodového a nemocenského pojištění poskytuje také moderní 

call centrum. V ústředí ČSSZ vzniklo v roce 2002 a za tu dobu vyřídilo stovky tisíců dotazů 

klientů.  

 

6.2 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Pod správu MPSV spadají Úřady práce. Pobočky Úřadu práce působí na celém území České 

republiky a poskytují podporu v nezaměstnanosti evidovaným uchazečům o zaměstnání. Dále 

poskytují informace z oblasti pracovního trhu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, 

evidují uchazeče o zaměstnání a provozují Informační a poradenská střediska při úřadech 

práce. 

MPSV poskytuje bezplatné konzultace pro veřejnost, konzultační hodiny se konají každou 

středu v budově MPSV ČR. 

Kromě toho MPSV provozuje Call centrum služeb zaměstnanosti a Integrovaný portál MPSV.  
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7 ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

7.1 Klientská centra a informační pracoviště 

Klientská centra a informační pracoviště příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské 

správy sociálního zabezpečení poskytují informace z oblasti sociálního zabezpečení týkající 

se konkrétního problému a pro veřejnost jsou otevřena každý pracovní den.  

Úřady práce poskytující podporu v nezaměstnanosti a informace z oblasti pracovního trhu 

jsou občanům k dispozici v pracovní dny.  

 

7.2 Call centra 

Česká správa sociálního zabezpečení provozuje dvě call centra, call centrum důchodového 

pojištění a call centrum nemocenského pojištění.  

Call centrum důchodového pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o 

důchodech denně v pracovní dny na telefonním čísle 257 062 860 a call centrum 

nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách 

nemocenského pojištění denně v pracovní dny na telefonním čísle 840 406 040. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí provozuje Call centrum služeb zaměstnanosti-

poradenskou linku, na které poskytují obecné informace v pracovní dny na telefonním čísle 

844 844 803 nebo na emailové adrese callcentrum@mpsv.cz. 

 

7.3 Tiskové zprávy  

ČSSZ pravidelně vydává tiskové zprávy. Přináší aktuální informace o novinkách a změnách 

v sociálním zabezpečení a v České správě sociálního zabezpečení jako takové. 

Po dohodě s tiskovým mluvčím tyto zprávy dostávají novináři e-mailem.  

 

7.4 Informační materiály 

Česká správa sociálního zabezpečení vydává různé druhy informačních materiálů. Jedná se o 

publikace, letáky, Výroční zprávy, Zprávy o činnosti nebo Statistickou ročenku. Jsou určeny 

pro širokou i odbornou veřejnost a zpravidla jsou zdarma dostupné na všech pracovištích 

České správy sociálního zabezpečení v celé České republice. Navíc se dají stáhnout 

z webových stránek ČSSZ v elektronické podobě. Jedná se o tyto informační materiály: 
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Publikace – přinášejí detailnější informace z oblasti sociálního zabezpečení včetně vzorových 

příkladů výpočtů jednotlivých dávek. Jsou tematicky zaměřeny na konkrétní oblasti. Jsou to: 

- Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2010 

- Sociální zabezpečení v roce 2010 

- Příručka budoucího důchodce.  

Česká správa sociálního zabezpečení vydává také odborný měsíčník s názvem Národní 

pojištění, který má 35letou tradici. Přináší aktuální zprávy týkající se důchodového, 

nemocenského a zdravotního pojištění, pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče a 

další. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezistátních smluv. 

V rubrice Konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů. Snahou časopisu je být 

dobrým rádcem široké veřejnosti, a to nejen v oblasti sociálního zabezpečení.  

Přehled všech čísel a texty vybraných článků jsou na webových stránkách ČSSZ na adrese: 

www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni. 

 

Letáky – stručnější formou zpravidla ve formátu A4 s dvojitým překladem informují veřejnost 

o konkrétním tématu. Nechybí v nich kontakty, na nichž je možné získat více informací. Jsou 

to například tyto:  

- Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2010   

- Povinnosti dočasně práceneschopného pojištěnce 

- Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

- e – Podání Evidenční listy důchodového pojištění 

- e – Podání Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění  

- Nemocenské pojištění od 1. ledna 2008 

- Dávky důchodového pojištění (ČSSZ a sociální zabezpečení v EU) 

- Peněžité dávky v nemoci a mateřství (ČSSZ a sociální zabezpečení v EU). 

 

Výroční zprávy – ČSSZ vydává dva druhy Výročních zpráv: s informacemi o všech jejích 

činnostech v jednotlivých letech a věnované poskytování informací podle zákona               

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podle něj má povinnost vydávat a 

zveřejňovat Výroční zprávy také Česká správa sociálního zabezpečení . 

 

Zprávy o činnosti – vychází dva druhy Zpráv o činnosti o ČSSZ. Nejobsáhlejší jsou Zprávy o 

činnosti s detailními informacemi o dění v ČSSZ v každém roce, druhý typ Zpráv o činnosti 

ČSSZ se věnuje vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic.  
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Statistické ročenky – přinášejí pravidelné informace z oblasti důchodového pojištění.  

Základním zdrojem informací jsou tabulky doplněné vysvětlujícími texty a vybrané grafy. 

Pohled na danou oblast je doplněn základními informacemi demografického charakteru a 

údaji ilustrujícími některé fáze zpracování důchodové agendy.  

Tuto statistickou ročenku lze najít na webových stránkách ČSSZ na adrese: 

http://www.cssz.cz/cz/informace. 

 

Slovníčky – nedílnou součástí sociálního zabezpečení je odborná terminologie. Vychází 

z platných zákonů, vyhlášek, nařízení a jiných právních předpisů. Termíny jsou pro tuto 

oblast ve specifické podobě. Stručný výklad vybraných termínů, tedy slovníčky podle 

jednotlivých oblastí sociálního zabezpečení jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ.  

 

Časopisy – Ministerstvo vnitra ČR vydává čtrnáctideník Veřejná správa, internetové stránky 

časopisu v elektronické podobě jsou http://www.mvcr.cz/vespra. 

Dále vydává měsíčník Práce a sociální politika, v elektronické podobě noviny najdeme na 

http://archiv.noviny.mpsv. 

 

 

7.5 Webové stránky  

 

Webové stránky ČSSZ 

Na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení se občan dozví veškeré 

informace o důchodovém a nemocenském pojištění.  

Dále jsou zde kontakty na klientská centra a informační pracoviště ČSSZ, call centra, které 

poskytují informace o důchodech a dávkách nemocenského pojištění, lze si zde stáhnout 

elektronickou podobu různých informačních materiálů a také zobrazit odpovědi na nejčastější 

dotazy v oblasti důchodového a nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, 

dotazy OSVČ a další.  

Adresa webových stránek je http://www.cssz.cz 
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Webové stránky Ministerstva práce a  sociálních věcí  

Kromě celé řady informací ohledně důchodového pojištění a nemocenského pojištění 

poskytuje informace o dávkách státní sociální podpory, dávkách v hmotné nouzi, sociálních 

službách a další.  

Jsou zde také online kalkulačky pro výpočet výše nemocenských dávek a peněžité pomoci 

v mateřství, důchodová kalkulačka k orientační představě o výši důchodu nebo věková 

kalkulačka ke stanovení dne vzniku nároku na starobní důchod. 

Dále webové stránky MPSV informují o změnách v působnosti ministerstva práce a 

sociálních věcí mezi které aktuálně patří Přehled změn v pojistném na sociální zabezpečení od 

1. ledna 2010, Přehled nejvýznamnějších změn v nemocenském pojištění od 1. ledna 2010, 

Přehled nejvýznamnějších změn v důchodovém pojištění od 1. ledna 2010 a další.  

Lze si zde stáhnout také informační materiály týkající se sociálního zabezpečení ve formátu 

typu .pdf, např.  

- Příručka nezaměstnaného v roce 2010, která má za cíl usnadnit orientaci v oblasti 

zaměstnanosti a přináší odpovědi na otázky: co dělat při ztrátě zaměstnání, na koho se 

obrátit, na co má občan nárok od státu a také tipy, jak efektivně najít novou práci,  

- Invalidní důchody: Změny v posuzování invalidity od 1. ledna 2010 

- Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2010 a jiné.  

Dále zde jsou noviny Práce a sociální politika v elektronické podobě, které MPSV vydává i 

v podobě tištěné a přináší informace o důchodech, nemocenské a jiné aktuální informace. 

Adresa, na které je najdeme je http://archiv.noviny.mpsv. 

Adresa webových stránek je http://www.mpsv.cz a emailová adresa kontaktního centra služeb 

zaměstnanosti, které Ministerstvo práce a sociálních věcí provozuje a kde mohou občané 

směřovat své případné dotazy je kontaktni.centrum@mpsv.cz.   

 

BusinessInfo.cz 

BusinessInfo.cz je oficiálním portálem pro podnikání a export. Cílem portálu je zjednodušit 

zejména malým a středním podnikatelům orientaci v informacích a službách poskytovaných 

státní správou. 

V oblasti sociálního pojištění informuje o aktuálních změnách v platbách sociálního pojištění 

a o změnách v nemocenském a důchodovém pojištění. 

Najdeme ho na http://businessinfo.cz 
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Portál veřejné správy České republiky 

Portál veřejné správy ČR informuje taktéž o důchodovém pojištění, nemocenském pojištění a 

pojistném na sociální zabezpečení.  

Adresa webových stránek je http://portal.gov.cz 

 

Finance.cz 

Na těchto webových stránkách funguje online poradenské centrum, kde odborníci odpovídají 

na dotazy nejen z oblasti investování, mezd, financování bydlení, ale také z oblasti sociálního 

pojištění. Je zde k dispozici i online kalkulačka pro výpočet důchodu. 

Adresa webových stránek: http://www.finance.cz 

 

7.6 Knihy, časopisy a denní tisk  

Aktuální informace přináší denní tisk, například Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, 

MF Dnes a další. MPSV vydává měsíčně noviny Práce a sociální politika. 

Z časopisů je to například ekonomický týdeník EURO, který přináší kromě informací ze světa 

byznysu současně i komplexní pohled na rozhodující události a trendy v oblasti ekonomiky, 

politiky a sociálního vývoje, časopis Profit nebo Ekonomika.  

Každoročně také vycházejí knihy, které se týkají oblastí sociálního pojištění, například 

Nemocenské pojištění v praxi, Kdy do důchodu a za kolik, Pojistné na sociální zabezpečení a 

jiné.  
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ZÁVĚR 
 

Vývoj sociálního pojištění je ovlivňován řadou vnějších faktorů. Politická situace, 

hospodářský vývoj a demografický vývoj země významně ovlivňují financování systému a 

jeho stabilitu. Tyto faktory mají konkrétně vliv např. na výši příspěvků odváděných do 

systému, dobu pojištění, výši vyplácených dávek, stanovení věku pro odchody do důchodu, 

zneužívání nemocenských dávek.  

Významný dopad má růst nezaměstnanosti, následkem jsou klesající příjmy státního rozpočtu 

a rostoucí výdaje na dávky v nezaměstnanosti. Dalším faktorem je proces stárnutí populace. 

Prodlužuje se střední délka života, klesá úmrtnost ale i porodnost, to má za následek velký 

podíl na důchodovou politiku, roste počet vyplácených důchodů a snižuje se počet osob, které 

do systému odvádějí prostředky. Vybrané peníze na sociální pojištění nestačí na krytí výdajů 

v této oblasti, systém je značně finančně nákladný. V případě inflace (růstu cenové hladiny, 

kdy ceny a životní náklady rostou) musí stát reagovat pomocí valorizace, to znamená, že 

inflaci musí přizpůsobit i dávky.  Protože příjmy do státního rozpočtu klesají a rostou výdaje 

na dávky sociálního pojištění, dochází opětovně ke změnám a úpravám v celém sociálním 

systému.Ty motivují lidi zůstat v sociálním síti co možná nejkratší dobu. Dochází k úpravám 

nemocenských dávek, peněžité pomoci v mateřství, dávek v nezaměstnanosti, důchodů a mění 

se i podmínky penzijního připojištění se státním příspěvkem.  

Od letošního roku došlo k výrazné změně výše peněžité pomoci v mateřství. Za kalendářní 

den náleží ženě 60 % denního vyměřovacího základu, oproti loňskému roku, kdy to bylo  

69 % denního vyměřovacího základu. V současné době se jedná o vrácení původní výše 

dávek. V případě nemocenských dávek došlo ke změnám od 1.1. 2009. Podle nové úpravy 

náleží nemocenské dávky až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Za prvních 14 

kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy. Náhrada 

mzdy není dávkou nemocenského pojištění, podmínky jejího poskytování upravuje zákoník 

práce. Od letošního roku se dále změnila redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského 

pojištění.  

Od 1.1.2009 došlo také ke změnám výše podpory v nezaměstnanosti a doby jejího 

poskytování. Do konce roku 2008 byla doba jejího poskytování 6 měsíců do 50 let věku, od 

50 do 55 let 9 měsíců a nad 55 let věku 12 měsíců. Nyní je doba poskytování do 50 let 5 

měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. Vyplácení podpory se sice 

zkrátilo o měsíc, ale zvýšila se výše podpory v prvních měsících. Původně byla první 3 
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měsíce 50 % průměrného čistého výdělku a po zbytek podpůrčí doby 45 % průměrného 

čistého výdělku. Nyní je první 2 měsíce 65 % průměrného čistého výdělku, další 2 měsíce  

50 % průměrného čistého výdělku a po zbytek podpůrčí doby 45 % průměrného čistého 

výdělku.  

Tato opatření mají lépe motivovat uchazeče o zaměstnání, aby se v co možná nejkratší době 

opětovně začlenili do pracovního procesu. Zároveň však zohledňuje komplikovanější pozici 

starších ročníků na trhu práce, a proto u nich ponechává podpůrčí dobu delší.  

Největšími změnami prochází v současné době důchodový systém. 

Protože nedokáže čelit dopadům demografického vývoje, kterými jsou především prodlužující 

se střední délka života a růst počtu důchodců při současném poklesu počtu ekonomicky 

aktivních obyvatel a je v důsledku toho dlouhodobě finančně neudržitelný, prochází 

v současné době změnami, které zahrnují tři etapy důchodové reformy. V první etapě 

důchodové reformy , která již proběhla, se zvýšil důchodový věk. U pojištěnců narozených po 

roce 1968 teď činí důchodový věk 65 let u mužů a žen s jedním dítětem, 62 let, pokud 

vychovaly 4 děti, 63 let, pokud vychovaly 3 děti a 64 let, pokud vychovaly 2 děti. Důchodový 

věk 65 let je již v současné době základním důchodovým věkem v celé řadě evropských zemí. 

Dále se novelou postupně zvyšuje potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod z 25 

na 35 let a to včetně náhradních dob pojištění. Ruší se také doba studia jako náhradní doby 

pojištění. Doba studia získaná po 31. prosinci 2009 se nebude započítávat do náhradní doby 

pojištění pro nárok na starobní důchod. Doba studia získaná před datem účinnosti navrhované 

změny se bude posuzovat a započítávat i nadále podle právní úpravy platné před tímto datem. 

Od 1.1.2010 už není plný invalidní důchod (byl uznán pokud poklesla schopnost soustavné 

výdělečné činnosti nejméně o 66 %) ani částečný invalidní důchod (byl uznán pokud poklesla 

schopnost výdělečné činnosti nejméně o 33 %), ale jsou tři stupně invalidity v závislosti na 

procentním poklesu pracovní schopnosti.  

V druhé etapě důchodové reformy dojde ke změnám v oblasti soukromých důchodů. Klíčový 

je v tomto nový zákon o penzijním spoření, který přivede změny v minimální výši příspěvku, 

který bude činit 100 Kč a minimální státní příspěvek 50 Kč se bude pojit s vkladem 300 Kč. 

Nebude se mluvit o penzijních fondech, ale penzijních společnostech; zaměstnavatel nebude 

moci ovlivňovat zaměstnance při výběru penzijní společnosti; penzijní společnost bude moci 

účtovat poplatek za převod prostředků k jiné penzijní společnosti a účastník si bude moci 

vybrat mezi povinným konzervativním, povinným smíšeným a povinným dynamickým 

fondem.  
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V rámci třetí etapy důchodové reformy bude řešena diversifikace zdrojů pro příjmy ve stáří 

s možností částečné volby pojištěnců k vyvázání se ze základního důchodového pojištění do 

soukromého systému. Pojištěncům bude dána možnost volby, zda jejich důchod bude plynout 

pouze ze základního důchodového pojištění nebo částečně i ze spořícího pilíře důchodového 

systému. Pojištěnci by si tedy nevolili, zda budou či nebudou platit příspěvky na důchodové 

pojištění, ale pouze jaké budou zdroje financování jejich budoucích důchodů.  

Co se týká informovanosti veřejnosti, je využíváno všech dostupných médií – denního tisku, 

rozhlasu, televize. Významný nárůst využívání zaznamenává v poslední období internet, jehož 

prostřednictvím má prakticky každý občan možnost aktuálně získat všechny informace.  

K internetu má přístup většina obyvatel, podle statistického úřadu v České republice mělo 

v roce 2008 připojení k internetu 42 % domácností a dále je internet k dispozici ve většině 

knihoven, v informačních centrech měst nebo na úřadech. Informace o sociálním pojištění 

nenabízejí jen webové stránky České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva práce a 

sociálních věcí, ale i další, které lze snadno vyhledat pomocí zadání klíčových slov do 

internetového vyhledávače. Aktuální informace o připravovaných i realizovaných změnách 

poskytují média, informuje o nich hlavně denní tisk, některé časopisy a stručně televizní 

stanice ve zprávách. Podrobnější informace pak lze najít na zmiňovaných internetových 

stránkách, dále ČSSZ a MPSV vydávají brožurky a příručky nejen o změnách v tištěné i 

elektronické podobě, např. Invalidní důchody: Změny v posuzování invalidity od 1. ledna 

2010, Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2010 a další. 

S případnými dotazy se může občan také obrátit na pracovníky kontaktních a informačních 

center ČSSZ, buď osobně, telefonicky nebo formou emailového dotazu.  

Většina lidí se o systém sociálního pojištění a dávek mnoho nezajímá do té doby, než se jich 

dotkne, ale pak mají mnoho příležitostí a způsobů jak si informace k danému sociálnímu 

problému opatřit. 
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EU – Evropská unie  
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ČNB – Česká národní banka  
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