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1  ÚVOD 

 

Sociální zabezpečení zastává ve všech vyspělých zemích nezastupitelnou roli a svou 

podstatou je nastaveno tak, aby pokrývalo adekvátně a cíleně potřeby obyvatel své země. 

V průběhu vývoje společnosti dochází ke celospolečenským změnám, které s sebou přinášejí  

i nárůst sociálních rizik pro určité skupiny obyvatel. Někteří jedinci se těţko sami vypořádají  

z moţnými riziky, a proto zde nastupuje stát se svoji nezastupitelnou rolí a snaţí  

se předcházet, zmírňovat a odstraňovat tato rizika a vzniklé situace. Pro tuto úlohu má Česká 

republika nastaven ucelený systém sociálního zabezpečení, jehoţ součástí je i státní sociální 

podpora, o které bude pojednávat diplomová práce. 

Pilíř státní sociální podpory je zaměřen na pomoc lidem ve společensky uznaných 

situacích a je primárně orientován především na podporu rodin s nezaopatřenými dětmi.  

Z tohoto systému, jsou poskytovány dávky, které jsou systémově zakotveny v zákoně o státní 

sociální podpoře. V České republice je systém státní sociální podpory koncipován jako 

jednotný na celém území a je svoji podstatou zaloţen na celospolečenské solidaritě. Zcela 

nepochybně lze označit státní sociální podporu v naší zemi za systém dynamický, který  

se snaţí přizpůsobovat aktuálním změnám a potřebám společnosti. 

Téma diplomové práce je zaměřeno na problematiku státní sociální podpory v Ostravě, 

přičemţ hlavní účel práce je orientován na jednotlivé dávky státní sociální podpory, které 

poskytuje tento systém.  

Cílem diplomové práce je na základě analýzy dávek státní sociální podpory 

poskytovaných v okrese Ostrava v letech 2006 – 2010, navrhnout moţné zlepšení  

a doporučení v systému činnosti Úřadu práce v Ostravě na úseku, který se problematikou 

dávek státní sociální podpory zabývá. Analýza je prováděna na objemu finančních prostředků, 

které vynakládá zmiňovaná instituce na jednotlivé dávky a vývoji počtu vyplácených dávek 

ve sledovaném období 2006 – 2010. Na podporu cíle jsou stanoveny dvě hypotézy.  

Hypotéza č. 1:  Dávky poskytované v závislosti na příjmu rodiny jsou v rámci Úřadu 

práce v Ostravě dávkami nejobjemnějšími, co se týče růstu nákladů za sledované období. 

Hypotéza č. 2: Specifické faktory, které svou povahou mohou působit na dávky státní 

sociální podpory, nemají výrazný vliv na objem nákladů vyplácených Úřadem práce 

v Ostravě. 

Mezi metody, které jsou pro dosaţení stanoveného cíle v práci pouţity se řadí 

především metoda analýzy. Dále je v práci aplikována metoda časové komparace, která  
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je vyuţita zejména v souvislosti sledovaných vývojových změn dávek státní sociální podpory  

a v neposlední řadě také metoda sběru statistických dat a metoda popisu.  

Teoretická část práce, která nese název „Účel a nástroje státní sociální podpory“  

je orientována na popis jednoho z hlavních pilířů sociálního zabezpečení – státní sociální 

podporu. Po zařazení systému státní sociální podpory do sociálního zabezpečení  

je popsán historický vývoj státní sociální podpory, charakteristika systému, dávky plynoucí 

prostřednictvím systému a základní pojmy, které jsou nezbytné pro výpočet a stanovení 

nároku na dávky.  

Praktická část nazvaná „Analýza státní sociální podpory v rámci Úřadu práce Ostrava“ 

se zabývá analýzou dávek státní sociální podpory vyplácených Úřadem práce v Ostravě 

v letech 2006 - 2010. Důleţitou součástí analýzy dávek bude rovněţ rozbor faktorů, které 

mají vliv na objem a strukturu vyplácených dávek státní sociální podpory v Ostravě.  

Část nazvaná „Návrhy a doporučení na zlepšení systému v rámci činnosti Úřadu práce 

Ostrava“ zahrnuje jednak zhodnocení analýzy dávek státní sociální podpory v okrese Ostrava 

a dále pak obecná doporučení pro celý systém státní sociální podpory. V následující části  

je vypracován také návrh, na základě kterého, by mohlo dojít k zlepšení v systému činnosti 

Úřadu práce v Ostravě. 

Podklady pro řešení tématu diplomové práce, jsou čerpány ze zdrojů Úřadu práce 

v Ostravě, odboru státní sociální podpory, včetně konzultací s tímto pracovištěm. Dále  

diplomová práce vychází z odborné kniţní literatury, článků, platné legislativy České 

republiky. V diplomové práci jsou vyuţity taktéţ internetové zdroje zabývající  

se problematikou státní sociální podpory, mezi které se řadí především portál Ministerstva 

práce a sociálních věcí, portál Českého statistického úřadu a internetová stránka Úřadu práce 

v Ostravě. 
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2   ÚČEL A NÁSTROJE STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY V ČR 
 

 

Státní sociální podpora je součástí sociální politiky v České republice a lze ji chápat 

jako prostředek rodinné a populační politiky.   

 

2.1  Sociální politika v České republice  
 

 Sociální politika se primárně orientuje na člověka, přispívá k jeho rozvoji, kultivaci 

ţivotních podmínek, předpokladů, rozvoji jeho osobnosti a kvality celého ţivota.
1
 Sociální 

politika je součástí určitého společenského celku a ve všech vyspělých zemích  

je rovněţ jako důleţitý společenský celek vnímána. Sociální politiku můţeme vymezit dle 

dvou přístupů: 

o širší pojetí sociální politiky, které ji vymezuje jako jednání států a ostatních subjektů, 

pomocí nichţ je ovlivňována sociální sféra společnosti v širokém měřítku.  

o zatímco uţší pojetí sociální politiky se zaměřuje mnohem úţeji na sociální rizika 

vznikající ve společnosti. Často je v tomto smyslu sociální politika ztotoţňována  

se sociálním zabezpečením.
2
  

Sociální zabezpečení je součástí sociální politiky a má mnoho definic a vymezení, přesto 

bychom jej mohli chápat jako systém, který je tvořen institucemi a organizacemi, 

prostřednictvím nichţ se stát snaţí předcházet, zmírňovat a odstraňovat následky sociálních 

událostí občanů, které mohou být vyvolány různými situacemi v ţivotě člověka. 

Ve světě můţe být na sociální zabezpečení nahlíţeno různě, neboť různé země 

přikládají sociálnímu zabezpečení rozdílný obsah a to vede k mnoha odlišnostem 

v charakteru, formě, cílech a vymezení okruhu sociálních událostí. Obecně můţeme  

na sociální zabezpečení nahlíţet ze dvou různých pohledů, a to z širšího a uţšího hlediska. 

V uţším pojetí je sociální zabezpečení charakterizováno jako soustava fungujících sluţeb 

sociální péče. Z pohledu širšího pojetí obsahuje sociální zabezpečení řadu aktivit, mezi které 

patří: 

o zabezpečení při dočasné pracovní neschopnosti a úrazu,  

o zabezpečení ve stáří a invaliditě,  

                                                 
1
 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5 přepracované a aktualizované vydání. Praha: WOLTERS KLUWER 

2010. s 17. 
2
 TOMEŠ, I. a kol. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha 2010.  
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o zabezpečení v nezaměstnanosti, 

o péče o zdraví,  

o zabezpečení matek v době těhotenství a mateřství,  

o zabezpečení (pomoc) při výchově dětí v rodině, 

o zabezpečení rodin a pozůstalých.
3
  

Současná podoba sociálního zabezpečení v České republice je zformována do tří základních 

pilířů, které jsou povaţovány za systémy relativně navazující, ale jako takové  

se pokládají za samostatné. Mezi tyto tři systémy řadíme sociální pojištění, státní sociální 

podporu a sociální pomoc. Jednotlivé systémy se od sebe liší svým účelem, strukturou 

sociálních dávek, způsobem financování, konstrukcí dávek a  organizačním zabezpečením.  

Sociální pojištění řeší typ sociálních situací, na které se můţe člověk dopředu 

připravit (pojistit) formou odloţení části současné spotřeby na krytí budoucí krátkodobé  

či dlouhodobé sociální situace, kdy důvodem je ztráta pracovní schopnosti jedince. Systém 

sociálního pojištění je tvořen: 

o důchodovým pojištěním,
4
  

o nemocenským pojištěním.
5
 

Financování systému je zabezpečeno prostřednictvím pojistného, které odvádí  

dle stanovených podmínek zaměstnanec, zaměstnavatel a osoby samostatně výdělečné činné.  

Státní sociální podpora řeší sociální situace, které jsou uznány na základě 

společenského konsenzu za situace, kdy je účelné podpořit především rodinu s dětmi. 

Financování systému je zabezpečeno prostřednictvím daní, tedy ze státního rozpočtu v rámci 

nejširší celospolečenské solidarity. Státní sociální podpora odlišuje dva typy dávek: 

o plošné, 

o adresné. 

Sociální pomoc řeší obtíţné sociální situace, které občan není schopen řešit sám  

či s pomocí vlastní rodiny a předcházející nástroje nejsou účinné. Sociální pomoc  

se poskytuje ve dvou základních formách, a to: 

o sociální sluţby, 

o forma sociálně-právní ochrany a dávky sociální pomoci, které poskytuje stát 

prostřednictvím pověřených obecních úřadů.  

                                                 
3
 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5 přepracované a aktualizované vydání. Praha: WOLTERS KLUWER 

2010. s 176. 
4
 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

5
 Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, který pozbyl 

účinnosti k 1. lednu 2009 a byl nahrazen zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Systém sociální pomoci je financován prostřednictvím státního rozpočtu a rozpočtu obcí. 

V tomto případě je nutné od sebe oddělit kompetence státních a samosprávných orgánů,  

aby bylo zřejmé, co je v působnosti státu a co v působnosti územních orgánů  samosprávy. 

S ohledem na téma diplomové práce se následně jiţ bude zabývat podrobně 

problematikou státní sociální podpory.  

 

2.2  Státní sociální podpora v České republice 
 

Státní sociální podpora je v odborných literaturách definována různě. Například 

Tomeš (Igor Tomeš a kol., 2009) definuje státní sociální podporu jako „systém pomoci 

rodinám ze státního rozpočtu, tedy státem organizovaný transfer prostředků mezi bohatými  

a chudými rodinami a mezi rodinami s dětmi a bezdětnými rodinami.“
6
 Podle Ministerstva 

práce a sociálních věcí je státní sociálním podpora definována jako „systém, prostřednictvím 

něhoţ stát přispívá především rodinám s nezaopatřenými dětmi v případě uznané sociální 

situace, na jejíţ řešení rodina vlastními silami a vlastními prostředky nestačí.“
7
 Uvedené 

definice potvrzují, ţe státní sociální podpora je subvencí zaměřující se především na rodiče 

s nezaopatřenými dětmi, plynoucí z prostředků státního rozpočtu, konkrétněji pak z kapitoly 

Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Systém státní sociální podpory je financován prostřednictvím státního rozpočtu  

a vyuţívá nejvyšší stupeň státem organizované solidarity. Jak bylo uvedeno v předchozí 

kapitole, financování systému je zajištěno prostřednictvím daňových poplatníků. 

Zjednodušeně lze tedy tvrdit, ţe do systému vkládají prostředky i ti, kteří je v konečném 

důsledku nevyuţijí, čímţ se projevuje solidarita. V případě státní sociální podpory  

je to solidarita dvojího typu. 

1. Solidarita od bezdětných rodin k rodinám s dětmi. 

2. Solidarita od vysokopříjmových k nízkopříjmovým rodinám.   

Pomocí solidarity se stát snaţí zmírňovat nerovnosti, které mohou v průběhu ţivota vznikat. 

Finanční prostředky ve formě dávek se nepřidělují všem bez rozdílů, ale systém přesně 

vymezuje dle zadaných kritérií, kdo má či nemá nárok na čerpání dávek. 

                                                 
6
 TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. Praha 2009. 

7
 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Státní sociální podpora: stručný průvodce dávkami SSP. 

Praha 2005.  
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„Základem principu solidarity je přerozdělování.“
8
 (Kolínská/Tomeš, 2003). Tak jako 

solidarita, má i redistribuce v tomto případě dvojí formu. V této souvislosti rozlišujeme dva 

druhy redistribucí. 

1. Horizontální redistribuce, pomocí ní dochází k přerozdělování finančních prostředků 

od bohatých k chudým. 

2. Vertikální redistribuce, kdy dochází k přerozdělování financí od rodin, které děti 

mají, k bezdětným rodinám. 

 

2.2.1  Současná právní úprava systému státní sociální podpory v ČR 

 

Systém státní sociální podpory, fungující v současné době v České republice,  

je systémem, který prošel v průběhu času svým vývojem. Systém, který u nás fungoval  

do roku 1995 byl zcela jiný. Zahrnoval mnoho sociálních dávek a dá se říci, ţe nebyl zcela 

adekvátně nastaven, to znamená, ţe nebyl zcela komplexní. Z toho důvodu bylo nezbytně 

nutné systém přetvořit na nový a nastavit jej cíleněji dle vzniklých sociálních událostí  

a potřeb. Tvorba současné koncepce systému státní sociální podpory byla ovlivněna třemi 

základními přístupy, které hrají v systému důleţitou roli a stát je uznal za nezbytnou část  

při řešení nového systému. Mezi tyto tři přístupy patří: 

o ţivotní úroveň občanů a rodin bude vycházet zejména z pracovních příjmů, 

o dodrţování principů hospodárnosti, účelnosti a ve stanovených případech hledisko 

adresnosti,  

o sociální přerozdělování, které usměrní rozdíly v příjmech, tak, aby se dávky nestaly 

náhradou rodinných příjmů, ale aby pomáhali rodinám s dětmi při řešení různých 

sociálních situací.
9
 

Pro nastavení nového systému státní sociální podpory bylo nutné stanovit cíle a hlediska, 

podle kterých se bude vycházet při tvorbě nového systému. Mezi tyto hlediska řadíme: 

o sjednocení dávek poskytovaných rodinám s dětmi do jednoho systému, 

o nově nadefinovat základní podmínky a principy jednotlivých dávek, přičemţ velký 

důraz klást na transformaci nejvýznamnějších dávek,  

o zavést nové dávky, které budou řešit ty sociální situace, které doposud systém 

neřešil.
10

 

                                                 
8
 TOMEŠ, I.; KOLDÍNSKÁ, K. Sociální právo Evropské unie. Praha 2003. 

9
 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha 2010. s. 254. 
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Podstatná změna v systému nastala rovněţ v organizaci státní sociální podpory, 

protoţe původně o dávkách rozhodovaly okresní úřady, které byly zrušeny v roce 2003.  

Po okresních úřadech přebraly rozhodovací pravomoc nad dávkami obecní úřady s rozšířenou 

působností, které dávky spravovaly pouze krátkou dobu, tj. od 31. března do 30. dubna roku 

2004. Od 30. dubna 2004 aţ do dnešní doby jsou věcně příslušnými orgány státní sociální 

podpory úřady práce, přičemţ odvolacími orgány jsou krajské úřady. Výjimkou v poskytování 

dávek aţ do roku 2008 bylo hlavní město Praha, kde o dávkách rozhodovaly úřady městských 

částí, ale od 1. ledna 2009 přešla také v Praze působnost na úřad práce.
11

 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie je důleţité poukázat  

na změnu, která nastala v rámci státní sociální podpory v souvislosti s touto událostí.   

Ke změně došlo dnem 1. května 2004, kdy ve státní sociální podpoře začalo mít přednost 

právo Evropské unie před právem vnitrostátním. Od tohoto dne se začali posuzovat občané 

členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci ve vztahu k některým dávkám jako 

by šlo o občany České republiky, s pouţitím příslušné právní úpravy a výkladů nařízení 

Evropských společenství.
12

 V tomto případě se jedná především o Nařízení 1408/71
13

  

a Nařízení 1612/68
14

, kdy tato nařízení jsou pro orgány, které jsou odpovědné za provádění 

státní sociální podpory přímo závazná a musí je bezpodmínečně aplikovat. 

Systém, který je realizován v současnosti, vznikl v roce 1995 jako systém rodinných 

dávek a je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů (nabyl účinnosti 1. října 1995 a v plném rozsahu 1. ledna 1996). V roce 2010 má jiţ 

tento zákon 54 novel, přičemţ některé nabývají účinnosti aţ v roce 2011 nebo dokonce 

později.
15

 Na zákon státní sociální podpory taktéţ navazují i jiné právní předpisy, jako 

například:  

o Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

o Zákon č.110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu.  

o Zákon č. 94/1993 Sb., o rodině. 

o Zákon č. 586/1992., o dani z příjmů. 

o Zákon č. 99/1963., občanský soudní řád.  

                                                                                                                                                         
10

 KREBS, V. a kol. Sociální politika, Praha 2005. s 247. 
11

 KAHOUN, V. a kol. Sociální zabezpečení vybrané kapitoly. Praha 2009. 
12

 BŘESKÁ, N.; BURDOVÁ, E.; VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora z komentářem a příklady. Olomouc 

2010. s 8. 
13

 Nařízení Rady (ES) o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny 

pohybující se v rámci Společenství. 
14

 Nařízení Rady (EHS) o svobodě pohybu pracovníků v rámci Společenství. 
15

 BŘESKÁ, N.; BURDOVÁ,  E.; VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora z komentářem a příklady. Olomouc 

2010. s 7. 
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o Vyhlášky o zdravotním postiţení. 

o Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství.  

o Nařízení vlády č. 449/2008 Sb., o stanovení výše příspěvku na bydlení, aj. 

 

Funkce systému státní sociální podpory se odvíjí od ţivotního minima (dále jen ŢM)  

a dalších nastavených parametrů, např. koeficientů. Koeficienty ve spojení s ţivotním 

minimem plní v systému následující funkce. 

o Výpočetní funkce, kdy ţivotní minimum slouţí k výpočtu určitých dávek. Mezi dávky 

státní sociální podpory, které institutu ţivotního minima vyuţívají, je sociální 

příplatek, přídavek na dítě, část dávek pěstounské péče a porodné
16

. V případě 

sociálního příplatku se ţivotní minimum vyuţije jako základ pro výpočet této dávky.  

o Kriteriální funkce, kdy u adresných dávek ţivotní minimum určuje rozsah příjemců. 

o Nároková funkce, kdy násobkem ŢM a koeficientu se určuje hranice příjmů nároku 

pro přiznání dávky. 

ŢM je vymezeno zákonem č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, ve znění 

pozdějších předpisů. Je částkou, která je nezbytná pro domácnost k zajištění základních 

ţivotních potřeb členů na velmi skromné úrovni.
17

 

V roce 2007 došlo k výrazné změně v konstrukci ţivotního minima. Do roku 2007 

bylo ŢM upraveno zákonem č. 463/1999 Sb., o ţivotním minimu, ve znění pozdějších 

předpisů, který částku ŢM vymezoval jako dvousloţkovou. Dvousloţková proto, neboť  

se skládala z částky, která je potřebná k zajištění výţivy a ostatních základních osobních 

potřeb a dále z částky, která je potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost. 

V rámci nové koncepce ŢM, upravené jiţ zmíněným zákonem je částka pojímána jako 

jednosloţková, kdy jiţ nejsou zohledňovány nezbytné náklady na bydlení. 

 

Tabulka č. 2.1: Aktuální částky ţivotního minima (měsíčně v Kč) 

Posuzovaná osoba Částka 

Jednotlivec 3.126,- 

První dospělá osoba v domácnosti 2.880,- 

Druhá a další dospělá osoba v domácnosti 2.600,- 

Nezaopatřené dítě do věku 6 let 1.600,- 

Nezaopatřené dítě ve věku 6 – 15 let 1.960,- 

Nezaopatřené dítě ve věku 15 – 26 let 2.250,- 
Zdroj: Zákon č. 110/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vlastní zpracování. 

                                                 
16

 Porodné bylo na ŢM závislé do roku 2007, v období 2008 – 2010 se nevázalo k ŢM a v roce 2011 bylo 

opětovně nastaveno jako dávka, jejiţ výše se odvíjí od ţivotního minima. 
17

 KREBS, V.; PRŮŠA, L. Státní sociální podpora. Praha 2002. s. 20. 



 9 

Výše částek ŢM je rozdílná u jednotlivců a pro další dospělé osoby ţijící v domácnosti, 

přičemţ se zohledňuje i jejich pořadí (tabulka č. 2.1). V případě nezaopatřeného dítěte  

je částka odstupňována do tří intervalů dle věku.  

Příjmem pro účely státní sociální podpory se rozumí okruh započitatelných příjmů, 

které jsou taxativně vymezeny v § 5 zákona o státní sociální podpoře, přičemţ souhrn těchto 

příjmů je důleţitý pro stanovení rozhodného příjmu, ze kterého se následně vypočte výše 

přiznaných dávek. Zákon taktéţ stanovuje, ţe měsíční průměr rodiny se stanoví jako součet 

jednotlivých měsíčních průměrů osob, u nichţ se příjem pro stanovení rozhodného příjmu 

zjišťuje.  

 Vedle rozhodného příjmů je nutné si vymezit také pojem rozhodné období, které  

je chápáno jako doba, za kterou je zjišťován rozhodný příjem. Je však nutné říci, ţe rozhodné 

období se můţe u jednotlivých druhů dávek odlišovat a nelze jej jednotně vymezit jako 

období jednoho roku. U přídavku na dítě je rozhodným obdobím kalendářní rok,  

ale u sociálního příplatku a příspěvku na bydlení je rozhodným obdobím kalendářní čtvrtletí.
18

  

Nezaopatřenost dítěte definuje taktéţ zákon o státní sociální podpoře § 11, který 

uvádí, ţe nezaopatřené dítě je chápáno jako dítě, které plní povinou školní docházku a dále 

pak dítě, které se nadále po ukončení povinné školní docházky připravuje na budoucí 

povolání, přičemţ v případě přípravy na budoucí povolání je stanovena hranice 

nezaopatřenosti do 26 let.
19

 Po skončení povinné školní docházky se taky povaţuje  

za nezaopatřené dítě,  které je vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, 

pokud nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nejdéle však 

do 18 let věku. Pro účely státní sociální podpory však nelze povaţovat nezaopatřené dítě, 

které je poţivatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího 

stupně.
20

  

Pojem společně posuzovaných osob můţeme pro tyto účely vymezit názvem rodina. 

Dle zákona o státní sociální podpoře se rodinou míní společné souţití rodičů a nezaopatřených 

dění ve společné domácnosti. Pro účely některých příspěvků, např. na bydlení, který je jednou 

z dávek státní sociální podpory, se do společně posuzovaných osob zahrnují také osoby, které 

jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu, přičemţ se nemusí jednat o rodinné příslušníky.
21

  

 

                                                 
18

 PŘIB, J. a kol. Průvodce sociálními dávkami 2010. Praha 2010. 
19

 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.  
20

 § 11 zákona č. 117/1995., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.  
21

 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Státní sociální podpora: stručný průvodce dávkami státní 

sociální podpory. Praha 2005. 
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Za společně posuzované osoby se povaţují především:
22

 

o nezaopatřené dítě do skončení povinné školní docházky a dítě do 26 let, které  

se připravuje soustavně na své budoucí povolání, 

o nezaopatřené dítě, které je po skončení přípravy na budoucí povolání vedeno na úřadu 

práce jako nezaměstnané, a to do 18 let přičemţ nemá nárok na podporu 

v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, 

o rodiče nezaopatřeného dítěte a rodiče rodičů nezaopatřeného dítěte (za rodiče  

se povaţují i osoby, jimţ bylo svěřeno dítě do péče na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu), 

o manţel, druh nebo druţka (partneři – dle zákona o registr. partnerství
23

), 

o nezaopatřené dítě v plné přímé péči ústavu pro děti a mládeţ se také povaţuje  

za rodinu, tzn. osobu společně posuzovanou. 

Do okruhu společně posuzovaných osob zahrnujeme všechny osoby, které společně uhrazují 

náklady, nebo osoby včetně těch, kteří se přechodně zdrţují mimo, z důvodů soustavné 

přípravy na povolání nebo z důvodu zdravotních faktorů a podobně.  

Nepříznivý zdravotní stav je pro účely státní sociální podpory neméně důleţitý, 

neboť zákon jej vymezuje jako stav, který dle lékařských poznatků trvá déle neţ jeden rok.
24

 

Zákon o státní sociální podpoře vymezuje tři stupně zdravotního postiţení, a to: 

o od 20 % do 49 % - dlouhodobě nemocné nezaopatřené dítě, 

o od 50 % do 79 % - dlouhodobě zdravotně postiţená osoba, 

o od 80 % do 100 % - dlouhodobě těţce zdravotně postiţená osoba.
25

 

Klasifikaci a posuzování zdravotního postiţení stanovuje vyhláška Ministerstva práce  

a sociálních věcí č. 207/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav zvyšuje ţivotní náklady rodiny a této skutečnosti se vyuţívá při konstrukci 

určitých dávek státní sociální podpory, mezi které patří především sociální příplatek, 

rodičovský příspěvek a příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který je dávkou v rámci dávek 

pěstounské péče. Například při sociálním příplatku, je tento ukazatel uplatňován při stanovení 

koeficientu, který je nutný pro určení výše dávky, neboť koeficient se zvyšuje se zvyšujícím 

se stupněm zdravotního postiţení.  

                                                 
22

 TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. Praha 2009. s. 265. 
23

 Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů.  
24

 BŘESKÁ, N.; BURDOVÁ, E.; VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady. Olomouc 

2010. 
25

 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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Nárok na dávku vzniká splněním podmínek, které stanovuje zákon o státní sociální 

podpoře. Tím, ţe osoba splní stanovené podmínky nároku na dávky, se stává osobou 

oprávněnou čerpat dávky dle stanovených kritérií.  

Zákon o státní sociální podpoře uvádí pro vznik nároku na dávky obecnou podmínku 

(§3) o trvalému pobytu na území ČR. U situace, kdy cizinec nesplňuje tuto podmínku, zákon 

definuje případy, kdy i při nesplnění hlášení k trvalému pobytu můţe nárok vzniknout. Vedle 

toho je třeba také rozlišovat, jestli jde o posouzení nároku na dávky: 

o před 1. květnem 2004 nebo po 30. dubnu 2004, kdy se Česká republika stala členským 

státem Evropské unie, 

o v případě osob, které nejsou občany zemí EU, přičemţ se na tyto osoby nevztahuje ani 

právo Evropských společenství.
26

  

Oprávněnou osobou, se rozumí fyzická osoba, nikoli právnická, která má oprávnění 

dávky systému státní sociální podpory čerpat. Pro oprávněnou osobu a osoby společně  

posuzované je důleţité, aby měli pobyt na území České republiky. Vedle osob, které mají 

trvalý pobyt na území ČR mohou dávky SSP náleţet také osobám a společně posuzovaným 

osobám, které nemají trvalý pobyt na území ČR v případě, ţe splňují určité podmínky, které 

jsou uvedeny v zákoně o státní sociální podpoře v §3 odstavci 2. 

 

2.2.2  Dávky státní sociální podpory 

 

 Systém státní sociální podpory (dále jen SSP) je vymezen soustavou dávek, které  

se poskytují na základě předem stanovených podmínek a kritérií. Jak jiţ bylo uvedeno, systém 

SSP vznikl v roce 1995 a vývojem času se také měnil a přizpůsoboval konkrétním potřebám.  

Dávky se dle potřeby vyvíjely, měnily, upravovaly, některé se zrušily. Z tohoto důvodu jsou 

zde uvedeny nejen dávky platné do konce roku 2010 i nově od roku 2011, ale velice stručně 

jsou zde také uvedeny jiţ zrušené dávky SSP. Mezi dávky, které v současné době jiţ 

neexistují řadíme příspěvek na dopravu, zaopatřovací příspěvek, příspěvek na školní pomůcky 

a příspěvek na péči o dítě v zařízení o děti vyţadující okamţitou pomoc. 

Příspěvek na dopravu, jehoţ cílem bylo přispívat rodinám na krytí nákladů 

spojených s dojíţděním nezaopatřeného dítěte do školy mimo místa jeho trvalého pobytu. 

Tato dávka se řadila mezi dávky, které testovaly příjem rodiny. Příspěvek na dopravu byl 

                                                 
26

 BŘESKÁ, N.; BURDOVÁ, E.; VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady. Olomouc 

2010. 
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zrušen k 1. 7. 2004. Dávka byla zrušena z důvodu zavedení adresnějšího a sociálně 

spravedlivějšího způsobu poskytování příspěvku pro ţáky a studenty formou ţákovského  

a studentského jízdného. 

Zaopatřovací příspěvek, kdy hlavním cílem bylo přispívat rodině vojáka v době jeho 

základní vojenské sluţby, civilní sluţby nebo vojenského cvičení. Zaopatřovací příspěvek byl 

zrušen k 1. 1. 2005, z důvodů zrušení základní vojenské sluţby, neboť příspěvek přestal plnit 

funkci, pro kterou byl zaveden.  

Příspěvek na školní pomůcky („pastelkovné“), byl jednorázový příspěvek pro dítě, 

které mělo nárok na přídavek na dítě za měsíc květen v roce, kdy bylo přihlášeno k zápisu 

k povinné školní docházce. Příspěvek byl zrušen k 1. 1. 2008, neboť se ukázalo, ţe jde  

o velice neefektivní dávku, která se vyplácela širokému počtu osob a chyběla lépe 

organizovaná kontrola správného vyuţívání. 

Příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, hlavním 

účelem tohoto příspěvku je pomoc dítěti, které potřebuje okamţitou pomoc a jedná  

se o opakující se a příjmově netestovanou dávku. Do systému byla zařazena z důvodu 

nesystémové poslanecké iniciativy a dávkou v tomto systému byla od 1. října 2005  

do 1. ledna 2007. Nyní je dávka obsaţena v zákoně č 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 

dění, ve znění pozdějších předpisů.
27

 

V současnosti, coţ je rok 2011, systém umoţňuje čerpat celkově deset dávek státní 

sociální podpory, které jsou dále seskupeny dle způsobu poskytování na dvě části, a to dávky 

plošného charakteru a dávky adresného charakteru. Mezi testované dávky SSP patří:  

o přídavek na dítě,  

o sociální příplatek, 

o příspěvek na bydlení, 

o porodné.
28

   

V rámci nároku na adresnou dávku se u společně posuzovaných osob zkoumá (testuje) jejich 

výše čistého příjmu a výše sociálních příjmů. Mezi plošné dávky státní sociální podpory patří:  

o rodičovský příspěvek,  

o dávky pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, 

příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla), 

o pohřebné.  

                                                 
27

 BŘESKÁ, N.; BURDOVÁ, E.; VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady. Olomouc 

2010. 
28

 Závislé na příjmu od 1. 1. 2011. Do roku 2011 se porodné řadilo mezi plošné dávky. 
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Na rozdíl od testovaných dávek, nárok na tyto dávky není spojen se zkoumáním příjmové 

stránky rodiny, neboť při splnění podmínek nároku jsou dávky poskytnuty všem, tzn. ţe tyto 

dávky můţeme označit jakou skupinu ostatních, nebo-li netestovaných dávek.  

Přídavek na dítě je nejrozšířenější adresná dávka systému státní sociální podpory, 

která je poskytovaná nezaopatřeným dětem. Přídavek na dítě je poskytován na základě 

příjmové situace společně posuzovaných osob, přičemţ hlavní účel směřuje na krytí nákladů 

spojených s výchovou a výţivou nezaopatřeného dítěte.
29

  

Jiţ z názvu vyplývá, ţe přídavek na dítě je dávkou, na kterou má primárně nárok 

oprávněná osoba (v tomto případě nezaopatřené dítě). Při posuzování nároku na dávku  

se vychází z rozhodného příjmu společně posuzovaných osob za předchozí rok, přičemţ tento 

rozhodný příjem je dán součinem částky ţivotního minima a koeficientu 2,4. Pokud jsou 

příjmy rodiny niţší neţ rozhodný příjem, vzniká nárok na přídavek na dítě. Dávka  

je vyplácená v pevné výši a závisí na věku dítěte. V současné době jsou tři moţné varianty 

výše čerpání přídavku na dítě dle věkové hranice, přičemţ výše jednotlivých variant zobrazuje 

následující tabulka číslo 2.2. 

 

Tabulka č. 2.2: Výše přídavku na dítě (měsíčně v Kč) 

Věk nezaopatřeného dítěte Výše dávky 

Dítě do věku 6 let 500,- 

Dítě ve věku 6 – 15 let 610,- 

Dítě ve věku 15 – 26  700,- 
Zdroj: Břeská, N.; Burdová, E.; Vránová, L. Státní sociální podpora. Olomouc : ANAG, 2010. 

 

Na přídavek na dítě má primárně nárok nezaopatřené dítě, ale při vyplácení této dávky hraje 

velice důleţitou roli zletilost posuzovaného dítěte. Máme několik případů vyplácení dávky: 

o v případě zletilého nezaopatřeného dítěte se dávka vyplácí přímo tomuto dítěti, není-li 

stanoveno jinak, 

o v případě nezletilého nezaopatřeného dítěte se dávka vyplácí osobě, která má dítě 

v přímém zaopatření,
30

 

o v případě nezletilého nezaopatřeného dítěte v plném přímém zaopatření
31

 ústavu  

pro péči o děti nebo mládeţ se dávka vyplácí zaopatřovacímu ústavu.
32

  

                                                 
29

 BŘESKÁ, N.; BURDOVÁ, E.; VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady. Olomouc 

2010. 
30

 Přímé zaopatření je chápáno jako osobní péče o dítě.  
31

 Plné přímé zaopatření je situace, kdy je dítěti poskytováno stravování, ubytování a ošacení. 
32

 § 19 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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Při vyplácení dávek mohou nastat jisté okolnosti, kdy není moţno vyuţít výše popsané 

postupy pro vyplácení dávek; například situace, kdy dítě dosáhne zletilosti po přiznání dávky. 

V tomto případě se dávka vyplatí osobě, která má dítě v zaopatření za celý kalendářní měsíc, 

kdy došlo ke zletilosti dítěte. Následující měsíc je jiţ dávka vyplácena přímo  

jiţ zletilému dítěti, přičemţ dítě má moţnost uplatit způsob úhrady. Pokud dítě nesdělí jiný 

způsob výplaty dávky, je mu vyplácena v hotovosti.  

Další adresnou dávkou systému státní sociální podpory je sociální příplatek, který 

rovněţ jako přídavek na dítě vyuţívá institutu ţivotního minima. Sociální příplatek je určen 

pro nízkopříjmové rodiny se zdravotně postiţeným členem, kdy hlavním účelem je přispět 

takové rodině na náklady, které souvisejí s výchovou a výţivou dětí.  

Nárok na sociální příplatek vzniká rodině, která pečuje alespoň o jedno nezaopatřené 

dítě v případě, ţe je: 

 dlouhodobě nemocné, 

 dlouhodobě zdravotně postiţené, 

 dlouhodobě těţce zdravotně postiţené. 

Nárok na sociální příplatek vzniká také v případě, kdy alespoň jeden z rodičů je: 

 dlouhodobě těţce zdravotně postiţený, 

 nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postiţené nebo dlouhodobě 

nemocné.
33

  

Důleţitý je fakt, ţe nárok na sociální příplatek je vázán jak na péči o nezaopatřené dítě, tak  

na stanovenou hranici příjmů v rodině (rozhodný příjem). Rozhodný příjem se stanovuje jako 

součin částky ţivotního minima a koeficientu 2,0. Pro sociální příplatek se zkoumá rozhodný 

příjem za čtvrtletí, přičemţ se navíc do příjmů započítají i případné dávky, jako  

je rodičovský příplatek a přídavek na dítě. Sociální příplatek má podobný charakter jako 

přídavek na dítě, ale hlavní rozdíl spočívá v tom, ţe sociální příplatek náleţí rodiči, nikoli 

nezaopatřenému dítěti. Koncepce je tedy rozdílná a má pomoci rodiči, tzn., ţe nelze přiznat 

samostatně ţijícímu nezaopatřenému dítěti, a to ani v případě, kdy dítě osiřelo. 

Výše sociálního příplatku je ovlivněna nejen rodinnými příjmy, kdy s rostoucím 

příjmem sociální příplatek postupně klesá, ale také sociální situací dítěte a rodiče v rodině.  

Níţe uvedená tabulka č. 2.3 zobrazuje výši sociálního příplatku dle věku 

nezaopatřeného dítěte v rodině, v případě, kdy je rozhodný příjem na úrovni ţivotního minima 

                                                 
33

 MPSV, Státní sociální podpora [online] 2010. [cit. 12.4. 2010]. Dostupné z WWW: 

<http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/soc_priplatek>. 
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rodiny. Z tabulky lze vysledovat, ţe sociální situace v rodině ovlivňuje výši příplatku, kdy 

s horším stavem zdravotního postiţení roste výše sociálního příplatku. 

 

Tabulka č. 2.3: Výše sociálního příplatku rodiny (měsíčně v Kč) 

Věk 

nezaopatřeného 

dítěte v rodině 

Sociální příplatek dle stupně zdravotního postiţení dítěte 

dlouhodobá nemoc 
dlouhodobé 

zdravotní postiţení 

dlouhodobé těţké 

zdravotní postiţení 

do 6 let 
1.006

1)
 

1 072
2)

 
2.136

3)
 2.400

3)
 

6 aţ 15 let 1.314 2.617
3)

 2.940
3)

 

15 aţ 26 let 1.508 3.004 3.375 
Zdroj: MPSV, Státní sociální podpora [online] 2011. [cit. 24. 1. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/soc_priplatek>. 
Poznámky: 

1) Rodina má v případě této částky nárok na rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte ve výši 7.600 Kč 

2) Rodina nemá v tomto případě nárok na rodičovský příspěvek (v případě dětí starších 6 let). 

3) Rodina má v těchto případech nárok na rodičovský přípěvek do 7 let věku dítěte – 7.600 Kč, do 15 let – 3.000, 

v případě, ţe dítě nepobírá příspěvek na péči.  

 

 

Účelem příspěvku na bydlení je přispět na pokrytí nákladů spojených s bydlením  

jak rodinám, tak i jednotlivcům s nízkými příjmy. Jak je uvedeno v předcházející větě,  

tak dávka má přispívat, nikoliv pokrývat veškeré náklady na bydlení. Příspěvek na bydlení 

vychází ze zásady, ţe kaţdá osoba či rodina je schopna na bydlení vynaloţit jen určitou část 

svých příjmů.
34

 Hodnota, která se na bydlení vynakládá, se dá vymezit jako sociálně únosné 

náklady na bydlení. V současnosti hodnota sociálně únosných nákladů činí 30 % (v Praze 35 

%) příjmů osoby či rodiny.  

Nárok na tuto dávku vzniká vlastníkovi či nájemníkovi bytu, uţivateli druţstevního 

bytu, který je přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliţe jeho sociálně únosné náklady  

na bydlení nestačí na pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů je niţší, neţ 

jsou dané normativní náklady stanovené zákonem.
35

  

Náklady na bydlení se dají označit jako skutečné náklady konkrétních posuzovaných 

osob a tvoří je: 

o u nájemních bytů -  nájemné, náklady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu, aj., 

o u druţstevních bytů  a bytů vlastníků – srovnatelné náklady, coţ jsou náklady uvedené 

v zákoně  a jejich výše je odstupňována dle počtu posuzovaných osob, 

                                                 
34

 BŘESKÁ, N.; BURDOVÁ, E.; VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady. Olomouc 

2010. 
35

MPSV, Státní sociální podpora [online] 2010. [cit. 14.4. 2010]. Dostupné z WWW:   

< http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni >. 
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o u nájemních bytů, druţstevních bytů a bytů vlastníků – náklady na plyn, elektřinu, 

vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění. Tato část nákladů se vţdy přičte 

k nákladům za samotné nájemné nebo normativním nákladům – vlastníci  

a druţstevníci.  

Pro nárok na příspěvek na bydlení a stanovení výše příspěvku se náklady na bydlení stanovují 

formou průměru za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející čtvrtletí, na které se nárok 

na dávku uplatňuje.
36

 

Výše příspěvku na bydlení je dána rozdílem mezi normativními náklady a rozhodným 

příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 (pro Prahu 0,35). V případě, kdy náklady  

na bydlení jsou niţší, neţ stanovené normativní náklady, je příspěvek poskytnut. 

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení dle 

velikosti obce a počtu členů domácnosti.
37

 Normativní náklady se stanovují nařízením vlády  

a jejich výše pro období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 jsou stanoveny v následujících 

tabulkách č. 2.4 a 2.5. 

 

Tabulka č. 2.4: Normativní náklady na bydlení v nájemních bytech za období 1. ledna aţ 31. 

prosince 2011 

Počet osob 

v rodině 

Počet obyvatel obce 

Praha nad 10.000 50.000 - 99.999 10.000 - 49.999 do 9.999 

1 6.363 5.117 4.863 4.406 4.293 

2 9.183 7.478 7.130 6.505 6.350 

3 12.557 10.328 9.872 9.056 8.852 

4 a více 15.744 13.055 12.506 11.521 11.276 
Zdroj: MPSV, Státní sociální podpora [online] 2011. [cit. 23. 1. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/145>. 

 

Tabulka č. 2.5: Normativní náklady na bydlení v druţstevních bytech a bytech vlastníků za 

období 1. ledna aţ 31. prosince 2011 

Počet osob v 

rodině 

Počet obyvatel obce 

Praha nad 10.000 50.000 - 99.999 10.000 - 49.999 do 9.999 

1 3.723 3.723 3.723 3.723 3.723 

2 5.584 5.584 5.584 5.584 5.584 

3 7.818 7.818 7.818 7.818 7.818 

4 a více 9.950 9.950 9.950 9.950 9.950 
Zdroj: MPSV, Státní sociální podpora [online] 2011. [cit. 23. 1. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/145>. 

 

 

                                                 
36

 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
37

 MPSV, Státní sociální podpora [online] 2010. [cit. 14.4. 2010]. Dostupné z WWW:   

< http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni>. 
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Rodičovský příspěvek lze charakterizovat jako peněţitou, opakující se a netestovanou 

dávku, určenou pro rodinu s nezaopatřenými dětmi. Hlavní účel této dávky spočívá ve formě 

zlepšení podmínek pro rodinu, která pečuje o malé děti.  

Současná koncepce rodičovského příspěvku spočívá v tom, ţe nárok na dávku vzniká 

rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které  

je nejmladší v rodině.
38

 Čerpání rodičovského příspěvku lze nárokovat ve čtyřech výměrách 

dle rychlosti čerpání: 

o zvýšená výměra – 11.400 Kč, 

o základní výměra – 7.600 Kč, 

o sníţená výměra – 3.800 Kč, 

o niţší výměra – 3.000 Kč, 

přičemţ rodič rozhoduje, zda bude čerpat příspěvek do dvou, tří nebo čtyř let věku dítěte.  

Při volbě čerpání příspěvku se musí rodič řídit určitými pravidly, která stanovuje zákon. 

Pokud rodič neuvede, zda chce čerpat příspěvek ve zvýšené či základní míře,  

je mu po 9. měsíci věku dítěte vyplácen příspěvek v reţimu pomalejšího čerpání,  

coţ je ve sníţené výměře.  

 

Tabulka č. 2.6: Výše a rychlost čerpání rodičovského příspěvku (měsíčně v Kč) 

Výše dávky Rychlost čerpání příspěvku 

11.400,- 

Zvýšená míra čerpání (rychlejší)  
- čerpání do 24 měsíců věku dítěte, ţádat můţe rodič, který má nárok 

na peněţitou pomoc v mateřství ve výši alespoň 380,- za kalendářní 

den 

7.600,- 

Základní míra čerpání (klasické)  
- čerpání do 36 měsíců věku dítěte, ţádat můţe rodič, který má nárok 

na peněţitou pomoc v mateřství 

- čerpání do 9 měsíce věku dítěte, ţádat můţe rodič po peněţité 

pomoci v mateřství (nebo ihned po narození, nevznikl-li nárok na 

peněţitou pomoc v mateřství) 

3.800,- 

Sníţená míra čerpání (pomalejší) 
- čerpání do 48 měsíců věku dítěte, ţádat můţe rodič po peněţité 

pomoci v mateřství (nebo ihned po narození, nevznikl-li nárok na 

peněţitou pomoc v mateřství) 

3.000,- 

Nejniţší míra čerpání 
39

 

- čerpání od 7 do 15 let věku dítěte, které je dlouhodobě těţce 

zdravotně a ţádat můţe rodič v případě, ţe není poskytnut 

příspěvek na péči  
Zdroj: Zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vlastní zpracování. 

                                                 
38

 § 30 Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
39

 Tato forma je vyuţívána jen při zdravotním postiţení dítěte. 
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Výše uvedená tabulka č. 2.6 znázorňuje souhrnný náhled na moţnosti čerpání rodičovského 

příspěvku, přičemţ tabulka uvádí i podmínky, které jsou stanoveny pro vybraný typ čerpání 

tohoto příspěvku. Tabulka zahrnuje čerpání, kdy dítě není zdravotně postiţené, kromě dávky 

dle nejniţší míry čerpání. Při zdravotním postiţení dítěte je odlišné čerpání.
40

 

 

Dávky pěstounské péče se řadí mezi plošné dávky systému státní sociální podpory. Jejich 

hlavním účelem je krýt nezbytné náklady, které vznikají náhradní rodině, takzvanému 

poručníkovi, při péči o svěřené dítě. Dávky pěstounské péče mají narozdíl od ostatních dávek 

systému SSP sloţitější koncepci, neboť v sobě zahrnutí čtyři různé dávky, které můţe pěstoun 

čerpat. Mezi tyto dávky se řadí: 

o příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 

o odměna pěstouna, 

o příspěvek při převzetí dítěte, 

o příspěvek na zakoupení motorového vozidla.
41

 

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je dávkou, která představuje nárok dítěte svěřeného  

do pěstounské péče.
42

 Na tuto dávku má nárok nezletilé dítě a nezaopatřené zletilé dítě  

do věku 26 let, které je v pěstounské péči. Výše příspěvku je dána součinem ţivotního minima  

a daného koeficientu, kdy rozlišujeme dvě moţnosti stanovení: 

o koeficient 1,40 se vyuţije u zaopatřeného dítěte a 

o koeficient 2,30 se pouţije u nezaopatřeného dítěte.  

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte také zohledňuje sociální situaci dítěte, jako je to v případě 

sociálního příplatku. Koeficient se tedy mění v závislosti na dané situaci, mezi které se řadí: 

o dlouhodobá nemoc dítěte (koeficient 2,35), 

o dlouhodobé zdravotní postiţení dítěte (koeficient 2,90), 

o dlouhodobé těţké zdravotní postiţení dítěte (koeficient 3,10).
43

 

 

Níţe uvedené tabulky č. 2.7 a 2.8 znázorňují jiţ vypočtené částky příspěvku na úhradu potřeb 

dítěte, na které má nárok zaopatřené nezletilé dítě – tabulka č. 2.8 a nezaopatřené nezletilé 

                                                 
40

  Důleţitá změna, která se týká rodičovského příspěvku týkající se péče o dlouhodobě zdravotně postiţené dítě, 

nastala 1. ledna 2010, kdy tento příspěvek náleţí rodičům pečujícím o dítě celodenně a řádně od sedmi aţ do 

deseti let věku dítěte. Do roku 2010 náleţel příspěvek nejdéle do osmi let věku. 
41

 § 36 Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
42

  MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Státní sociální podpora: stručný průvodce dávkami státní 

sociální podpory. Praha 2005. 
43

 § 37 Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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dítě tabulka č. 2.7. Částky, uvedené v tabulce jsou vypočteny dle základního  

výpočtu – ŢM * koeficient. 

 

Tabulka č. 2.7: Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte za měsíc (v Kč) - nezaopatřené 

nezletilé dítě  

Nezaopatřené 

dítě 

zdravé dítě 
dlouhodobě 

nemocné dítě 

dlouhodobě zdrav. 

postiţené dítě 

dlouhodobě těţce 

zdrav. postiţené dítě 

2,30 2,35 2,90 3,10 

do 6 let 3.680 3.760 4.640 4.960 

od 6 do 15 let 4.508 4.606 5.684 6.076 

od 15 do 26 let 5.175 5.288 6.525 6.975 
Zdroj: Břeská, N., Burdová, E., Vránová, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady. Olomouc: ANAG, 

2010. 

 

Tabulka č. 2.8: Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte za měsíc (v Kč) - zaopatřené nezletilé 

dítě  

 
zdravé dítě 

dlouhodobě 

nemocné dítě 

dlouhodobě zdrav. 

postiţené dítě 

dlouhodobě těţce 

zdrav. postiţené dítě 

od 15 let do 

zletilosti 

1,40 2,35 2,90 3,10 

3.640 6.110 7.540 8.060 
Zdroj: Břeská, N., Burdová, E., Vránová, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady. Olomouc: ANAG, 

2010. 

 

Odměna pěstouna je dávkou, která je poskytována pěstounovi za jeho zájem se starat  

o dítě, které fakticky není jeho. Dávka slouţí jako poděkování ze strany státu a zároveň  

je snahou státu, aby došlo ke zvýšení počtu rodin brát si děti do pěstounské péče. Při společné 

pěstounské péči manţelů, vţdy dávka náleţí pouze jednomu z manţelů. Odměna pěstouna  

je opakující se dávka, přičemţ nárok je dán: 

o dobou, po kterou bylo svěřeno dítě do péče aţ do zletilosti tohoto dítěte, 

o dobou, po kterou má dítě po jeho zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb, 

o dobou, kdy svěřené dítě jiţ nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, 

ţe uţívá důchod z důchodového pojištění, jehoţ výše je stejná nebo vyšší neţ uvedený 

příspěvek.
44

  

U této dávky lze tedy tvrdit, ţe je z velké části závislá na předešlé dávce pěstounské péče,  

a to příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Výše dávky se odvozuje od částky ţivotního minima 

jednotlivce a násobkem koeficientu 1,00, coţ je 3.126 Kč za kaţdé dítě.  

                                                 
44

 BŘESKÁ, N.; BURDOVÁ, E.; VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady. Olomouc 

2010. s 137. 
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 Vedle klasické dávky odměny pěstouna upravuje zákon č. 117/1997 Sb. také případ 

odměny pěstouna ve zvláštních případech. Tento zvláštní případ je stanoven pro pěstouny, 

kteří mají v pěstounské péči:  

o tři a více děti, 

o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV
45

  

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. 

Výše odměny v tomto případě je stanoven násobkem částky ţivotního minima a koeficientu 

5,50. Uvedená odměna se dále můţe zvýšit o součin částky ţivotního minima a koeficientu 

0,5 za péči o kaţdé další dítě nebo o součin částky ţivotního minima a koeficientu 0,75  

za péči o kaţdé dítě ve stupni závislosti II, III, IV.  V tomto případě odměny pěstouna je nutné 

ale podotknout, ţe odměna náleţí pouze pěstounovi, který není po celý kalendářní měsíc 

výdělečně činný. 

 

Tabulka č. 2.9: Výše měsíční odměny pěstouna (v Kč) 

Počet dětí v pěstounské péči Výše odměny Výpočet 

1 3.126 ŢM 3.126 * 1,00 

2 6.252 ŢM 6.252 * 1,00 

3       17.193 ŢM 3.126 * 5,50 

4       18.756 (ŢM 3.126 * 5,50) + (ŢM 3.126 * 0,5) 

1 závislé na pomoci jiné 

osoby ve stupni I,II,III 
      17.193 ŢM 3.126 * 5,50 

Zdroj: MPSV, Státní sociální podpora [online] 2010. [cit. 13.11. 2010]. Dostupné z WWW:  

<http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pestounska_pece>. 

 

Výše uvedena tabulka č. 2.9 upravuje ucelený souhrn výše částek odměny pěstouna při 

různém počtu dětí, o které pěstoun pečuje. V tabulce je pro názornost také rozepsán podrobný 

výpočet, kaţdé částky. 

 

Příspěvek při převzetí dítěte, jak jiţ název vypovídá, je dávkou jednorázovou, která náleţí 

pěstounovi, při převzetí dítěte do pěstounské péče.  Nárok na tuto dávku je dán dnem převzetí 

dítěte. Hlavním účelem dávky je přispět pěstounovi na nákup potřebného vybavení pro dítě, 

coţ zahrnuje ošacení, obuv a věci, které jsou nezbytné pro dítě. Výše dávky se odvozuje  

od věku dítěte, které je převzato do pěstounské péče, kdy částka je stanovena absolutní 

hodnotou: 

 dítě do 6 let – 8.000 Kč, 

 dítě od 6 do 15 let – 9.000 Kč, 

                                                 
45

 Stupeň II – středně těţká závislost, III – těţká závislost, IV – úplná závislost. 
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 dítě od 15 do 18 let – 10.000 Kč.
46

 

 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je jednorázová dávka, která slouţí  

pro zakoupení motorového vozidla, které je nezbytné pro děti v pěstounské péči. Příspěvek  

se poskytuje pěstounovi, který pečuje alespoň o čtyři děti. Příspěvek se poskytuje  

jak na nákup motorového vozidla, tak i na jeho opravu. Výše příspěvku je stanovena  

na úrovni 70 % pořizovací ceny motorového vozidla  nebo 70 % prokázaných výdajů  

na opravy, přičemţ ale tato částka nesmí v souhrnu převyšovat 100.000 Kč. Příspěvek  

lze poskytnou i opakovaně, ale vyplacená  částka nesmí přesáhnout v posledních deseti 

kalendářních letech výši 200.000 Kč.  

Pohřebné je obdobně jako porodné dávkou systému státní sociální podpory, která  

je poskytnuta jednorázově v peněţní formě. Účelem pohřebného je přispět na náklady, které 

souvisejí s vypravením pohřbu.
47

 Způsob jakým se poskytuje pohřebné v současné době  

je jiný, neţ jak tomu bylo do roku 2007. Do roku 2007 bylo pohřebné poskytováno kaţdé 

osobě, která pohřeb vypravila. Po roku 2008 došlo ke zpřísnění podmínek poskytování této 

dávky, kdy nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb: 

o dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem,  

o osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a to za určitých podmínek.
48

  

Výše pohřebného je stanovena absolutní částkou ve výši 5.000 Kč. Existují i případy, kdy 

podmínky na nárok pohřebného splňuje více osob najednou. Tento případ je řešen  

tak, ţe nárok má pouze osoba, která uplatní nárok jako první.  

Porodné je jednorázovou peněţitou dávkou, kdy jeho hlavním účelem je přispět  

na zvýšené náklady, které vznikají v souvislosti s narozením dítěte. Porodné se dá označit 

jako dávka náleţící dítěti, tzn., pro potřeby, které nově narozené dítě potřebuje. Porodné tedy 

není myšleno jako odměna, která je poskytnuta matce za porození dítěte a v nadsázce řečeno  

za zvyšování populace. Samozřejmě v dnešní době je zvyšování populace důleţité, neboť  

se nacházíme ve stavu stárnutí populace a nízkou porodností, ale současně lze konstatovat,  

ţe v částce porodného se odráţí také vděk ţenám ze strany státu za zvyšování populace.  

 V souvislosti s novelou zákona o státní sociální podpoře platnou od 1. 1. 2011 je nutné 

uvést, ţe porodné v současnosti náleţí do příjmově testovaných dávek státní sociální podpory, 

                                                 
46

 BŘESKÁ, N.; BURDOVÁ, E.; VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady. Olomouc: 

2010. 
47

 TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. C. H. BECK, Praha 2010. s 277. 
48

 Za podmínek, kdy dítě nebo osoba měly trvalý pobyt na území České republiky.  
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tzn., ţe nárok na dávku je stanoven odlišně v porovnání s předešlou koncepcí porodného, kdy 

nárok náleţel rodičce
49

 při kaţdém narozeném dítěti v pevné částce 13.000,-.  

V současnosti, coţ je v roce 2011, má nárok na porodné ţena pouze při prvním ţivě 

narozeném dítěti, přičemţ se posuzuje zároveň příjem rodiny, který nesmí přesáhnout  

2,4 násobek ţivotního minima rodiny za  předcházející kalendářní čtvrtletí. Důleţitým faktem 

je i to, ţe do posuzovaného ţivotního minima je započítáno i ţivotní minimum narozeného 

dítěte (popřípadě více dětí). Aktuální údaje a částky vypláceného porodného uvádí následující 

tabulka č. 2.10.  

 

Tabulka č. 2.10:  Aktuální výše porodného stanovené (v Kč) 

Sloţení rodiny 

Ţivotní minimum 

rodiny (v Kč za 

měsíc) 

Maximální 

hranice příjmů 

pro nárok na 

porodné 

Výše 

porodného 

(v Kč) 

osamělá matka – první ţivé 

narozené dítě 
4.480,- 10.752 13.000,- 

osamělá matka – první ţivé 

narozené dítě (dvojčata) 
6.080,- 14.592 19.500,- 

rodina (matka + otec) – první ţivé 

narozené dítě 
7.080,- 16.992 13.000,- 

rodina (matka + otec) – první ţivé 

narozené dítě (dvojčata) 
8.680,- 20.832 19.500,- 

rodina (matka + otec) – první 

narozené ţivé dítě (trojčata) 
10.280,- 24.672 19.500,- 

Zdroj: MPSV, Státní sociální podpora [online] 2011. [cit. 29.1. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/cs/10046>. 

 

Systém státní sociální podpory má, jako kaţdý jiný systém, také své institucionální 

zázemí, mezi které patří instituce, spravující státní orgány, respektive orgány samosprávy 

v rámci přenesené působnosti. Nejvyšší orgán, který je do státní sociální podpory zapojen  

je Ministerstvo práce a sociální věcí, přičemţ je povaţován za orgán vrcholový, spravující  

a řídící celý systém. Mezi věcně příslušné orgány státní sociální podpory v prvním stupni patří 

úřady práce a v případě hlavního města Praha to je Úřad práce hlavního města Prahy. Věcně 

příslušné orgány státní sociální podpory v druhém stupni, tzv. odvolací orgány,  jsou krajské 

úřady a v případě hlavního města Prahy je odvolacím orgánem Magistrát hlavního města 

Prahy. Vedle věcné příslušnosti je zde důleţitá také místní příslušnost, kdy místní příslušnost 

                                                 
49

 V určitých případech můţe jít i o jinou osobu: otec, pokud matka při porodu zemřela nebo osoba, která do 1 

roku převzala dítě do trvalé péče. 
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úřadu práce se řídí místem, kde je oprávněná osoba přihlášená k trvalému pobytu.
50

 Místní 

příslušnost je určená dle trvalého pobytu:
51

 

o nezaopatřeného dítěte (přídavek na dítě, příspěvek na úhradu potřeb dítěte), 

o osoby pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě (sociální příplatek), 

o rodiče (rodičovský příspěvek), 

o pěstouna (odměna pěstounovi, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek při zakoupení 

motorového vozidla), 

o ţeny, která porodila dítě, nebo otce dítěte nebo osoby, které bylo svěřeno do péče 

nahrazující péči rodičů dítě do jednoho roku věku (porodné), 

o osoby, která vypravila pohřeb (pohřebné). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 § 66 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.  
51

 BŘESKÁ, N.; BURDOVÁ, E.; VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady. Olomouc 

2010. s 191. 
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3 ANALÝZA DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY 

POSKYTOVANÝCH ÚŘADEM PRÁCE OSTRAVA 
 

Dávky státní sociální podpory jsou vypláceny prostřednictvím úřadu práce, který  

je dle místa trvalého pobytu oprávněné osoby příslušný k rozhodování o dávce. V další části  

je provedena analýza dávek státní sociální podpory v rámci Ostravy, jakoţto krajského města 

Moravskoslezského kraje a rozlohou druhého největšího a počtem obyvatel třetího největšího 

města v České republice. 

 

3.1  Charakteristika Úřadu práce v Ostravě 
 

Úřad práce v Ostravě je organizační sloţkou státu, dle § 51 odst. 1 zákona  

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů. Zřizovatelem Úřadu práce v Ostravě je Ministerstvo práce a sociálních 

věcí České republiky, přičemţ zřízení je dáno zakládající listinou ze dne 24. 8. 1990, která 

byla Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. 6. 1998 doplněna a změněna  

na zřizovací listinu.
52

 

Úřad práce v Ostravě, tak jako jiné úřady práce, je správním úřadem, který zabezpečuje 

státní politiku zaměstnanosti a jiné úkoly, které vyplývají ze zvláštních předpisů. 

Na úřadech práce se evidují občané dle správního obvodu, ve kterém mají své trvalé 

bydliště, přičemţ rozdíl je u občanů se zdravotním postiţením a mladistvých uchazečů  

o zaměstnání, neboť ti se musí zaevidovat pouze na hlavní pobočce v Ostravě a to bez ohledu 

na místo jejich trvalého bydliště. Ostrava se v současnosti dělí na 23 městských obvodů a také 

je správním obvodem obce s rozšířenou působností pro 12 obcí. 

Úřad práce v Ostravě je rozdělen na čtyři pobočky, přičemţ za hlavní sídlo úřadu  

je povaţována pobočka v centru Ostravy. Ostatní tři pobočky mají pozici dislokovaných 

pracovišť úřadu práce. Následující výčet uvádí souhrn správních obvodů, které spadají pod 

jednotlivé pobočky a v rámci nichţ jsou řešeny situace, vztahující se svým charakterem pod 

úřad práce – ţadatelé a příjemci dávek státní sociální podpory, uchazeči a zájemci  

o zaměstnání, příjemci sluţeb aktivní politiky zaměstnanosti, osoby vyuţívající poradenství 

v oblasti volby povolání, a jiní.  

                                                 
52

 Roční zpráva Úřadu práce v Ostravě za rok 2006. 
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 Pobočka Ostrava, pod kterou spadá správní obvod: Moravská Ostrava a Přívoz, 

Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Slezská Ostrava, Petřkovice, Hošťákovice, Lhotka, 

Šenov, Václavovice. 

 Pobočka Poruba, pod kterou spadá správní obvod: Poruba, Svinov, Pustkovec, 

Krásné Pole, Třebovice, Martinov, Plesná, Polanka nad Odrou, Čavisov, Dolní Lhota, Horní 

Lhota, Velká Polom, Klimkovice, Olbramice, Vřesina a Zbyslavice.  

 Pobočka Vítkovice, pod kterou spadá správní obvod: Vítkovice, Mariánské Hory  

a Hulváky, Nová Ves, Ostrava – Jih (Výškovice a Zábřeh). 

 Pobočka Zábřeh, pod kterou spadá správní obvod: Ostrav-Jih (Hrabůvka, Dubina  

a Bělský Les), Hrabová, Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Vratimov. 

 

Vedle těchto poboček má Úřad práce v Ostravě tři kontaktní místa, která mají na starosti 

přímo problematiku státní sociální podpory a vyplácení dávek z tohoto systému. Příslušnost 

k jednotlivým místům státní sociální podpory je určena trvalým pobytem oprávněných osob. 

Tato kontaktní místa mají také charakter dislokovaných pracovišť Úřadu práce v Ostravě.  

 Kontaktní místo Ostrava - centrum, pro: Antošovice, Bartovice, Heřmanice, 

Hošťákovice, Hrušov, Hulváky, Koblov, Kunčice, Kunčičky, Lhotka, Mariánské Hory, 

Michálkovice, Moravská Ostrava, Muglinov, Petřkovice, Přívoz, Radvanice, Slezská Ostrava, 

Šenov, Václavovice, Vítkovice a Zábřeh.  

 Kontaktní místo pro západ města Ostravy: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, 

Velká Polom, Klimkovice, Olbramice, Vřesina, Zbyslavice, Nová Ves, Poruba, Martinov, 

Pustkovec, Svinov, Polanka nad Odrou, Krásné Pole, Třebovice, Plesná. 

 Kontaktní místo pro jih města: Dubina, Hrabůvka, Hrabová, Bělský Les, Výškovice, 

Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Vratimov, Vratimov-Horní Datyně, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Stará Ves nad Ondřejnicí-Košatka.  
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3.2 Faktory působící na dávky státní sociální podpory v Ostravě 

 

Na dávky státní sociální podpory mají vliv dvě skupiny faktorů. V první řadě se jedná 

o faktory, které působí na celou Českou republiku, a tudíţ se dotknout kaţdého úřadu práce. 

Skupina takovýchto činitelů je označena jako plošné faktory, mezi které beze sporu patří 

zákonné normy a vládní nařízení. Vedle toho na dávky státní sociální podpory má vliv i řada 

jiných faktorů, které nepůsobí jiţ plošně, ale vyskytují se výrazněji v rozdílných místech nebo 

v určitých okresech. Výskyt těchto faktorů je dán regionálními rozdíly, kdy se jedná  

např. o: nezaměstnanost, demografii (sňatečnost, rozvodovost, úmrtnost, plodnost), příjmovou 

situaci obyvatelstva, územní rozmístění společensky nepřizpůsobivého obyvatelstva, aj.  

Mimo úlohu jejich místa působení lze faktory dále rozčlenit dle vlivu, jakým na dávky 

státní sociální podpory působí. Vliv takovéhoto působení je dvojího charakterů -  přímý  

a nepřímý vliv. Jiţ z názvu je patrné, ţe přímé faktory mají bezprostřední účinek a jejich vliv 

je výraznější neţ u faktorů nepřímých, u kterých se předpokládá, ţe by svým výraznějším 

působením mohly ovlivnit dávky státní sociální podpory.  

Ostravský okres je charakteristický svými příznačnými rysy, které by mohly mít svou 

podstatou vliv na výši nákladů vyplácených Úřadem práce v Ostravě za jednotlivé dávky 

státní sociální podpory, potaţmo na počty těchto vyplácených dávek. Na základě tohoto 

zjištění lze uvést, ţe v tomto případě zde nepůsobí jen plošné faktory, ale právě ostravský 

okres je jedním z míst, kde mají vliv výrazněji i ostatní faktory. Níţe jsou vybrány a popsány 

jednotlivé faktory, přičemţ v následující kapitole č. 3.3 v rámci analýzy dávek, je zkoumáno, 

zda se opravdu tyto vybrané faktory promítly do dávek státní sociální podpory, jako hlavní 

příčiny změn ve sledovaném období.  

Dávky státní sociální podpory jsou upraveny zákonnou normou, tudíţ uţ ze samotné 

podstaty vyplývá, ţe nejvýraznější vliv na dávky budou mít změny v legislativě, které působí 

plošně v přímém ovlivnění. Legislativa a zákonné předpisy lze souhrnně zařadit do politicko-

společenských faktorů, které formují konkrétní soustavu státní sociální podpory v daném 

státě. Politicko-společenské faktory mají dominantní vliv na vývoj počtu příjemců dávek 

státní sociální podpory, na objem vyplácených prostředků ze státního rozpočtu,  

na komplexnost  celého systému státní sociální podpory.  

Jiţ rok 2007 s sebou přinesl nový zákon, který mají přímý vliv na dávky státní sociální 

podpory. Zákon č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, v platném znění. V rámci 

této změny bylo ovlivněno především ţivotní minimum, které je důleţitou sloţkou  
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pro konstrukci několika dávek SSP a určuje podmínky poskytování. V roce 2007 se změna 

dotkla zejména příspěvku na bydlení, sociálního příplatku a přídavku na dítě. 

Další důleţitá legislativní změna v oblasti státní sociální podpory nastala  

v následujícím roce 2008, kdy nabyl účinnosti zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, který novelizoval zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů. Provedené zákonné úpravy se dotkly všech dávek, s výjimkou dávky 

„příspěvek na bydlení“. Změna spočívala v odstranění kaţdoroční automatické valorizace 

dávek (automatické navyšování dávek) a výše téměř všech dávek byla stanovena v pevné 

částce. Cílem této změny, nebo-li reformy, bylo mimo jiné sníţení vládního deficitu  

a zpomalení nárůstu vládního dluhu, podpora rodin s dětmi, posílení adresnosti  

a spravedlnosti sociálního systému.  

Zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, v platném 

znění je dalším právním předpisem, který novelizoval zákon o státní sociální podpoře. 

Zavedená novela se týkala přídavku na děti, kdy zvyšovala tento přídavek od 1. července 

2009 za kalendářní měsíc o 50 Kč a také ke stejnému datu vzrostla hranice příjmů rozhodná 

pro nárok na přídavek na dítě (z 2,4 násobku ŢM na 2,5 násobek ŢM). Tato změna trvala 

pouhé dva měsíce, poté byl přídavek na dítě vrácen do původního stavu, tj. rozhodná hranice 

příjmů pro nárok se sníţila zpět na 2,4 násobek ŢM a dávka byla sníţena o původně 

navýšených 50 Kč.  

Rok 2011 přinesl do systému státní sociální podpory další změny, které byly 

provedeny v rámci úsporných opatření, přičemţ stěţejním cílem bylo a stále je sníţení 

deficitu veřejných výdajů v sociální oblasti. Změny v rámci státní sociální podpory mají 

zavést do systému přehlednost a nastavení poskytovaných dávek má být co nejadresnější, tzn. 

přiblíţení k nejvíce potřebným. Změna se dotkla nejvýrazněji dávky porodné, kdy došlo 

k přesunu z plošných dávek do dávek adresných (testovaných), dále byl změněn sociální 

příplatek, který nově náleţí pouze rodině se zdravotně postiţeným členem a rodičovský 

příspěvek zaznamenal také změnu v posunech termínů čerpání této dávky.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce provést v roce 2011 další legislativní proces 

sociální reformy, kdy většina plánovaných změn by měla nabýt účinnosti jiţ od ledna 2012. 

Cílem této reformy je zjednodušení systému, jeho zlevnění, zefektivnění a moţnost větší 

kontroly systému státní sociální podpory.
53

 Změna předpokládá zavedení jednotného 

formuláře pro podávání ţádosti o dávky a stanovení jednoho výplatního místa dávek, přičemţ 
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plánem je značně zredukovat počet dávek a seskupit je do větších celků (sníţit administrativní 

náročnost, sníţit počet státních úředníků). Důleţité je podotknout, ţe reforma nebude 

prováděna na úkor příjemců dávek, ale její účel bude převáţně zaměřen na sníţení nákladů, 

které plynou v rámci administrativních činností státní sociální podpory. 

Vedle právních norem, lze charakterizovat několik dalších faktorů, které  

se od legislativy odlišují tím, ţe nepůsobí jiţ přímo na dávky státní sociální podpory, ale 

mohou svou podstatou a intenzitou změnit strukturu příjemců dávek. Mezi takovéto faktory 

lze zařadit míru nezaměstnanosti, jakoţto ukazatel který nepřímo ovlivňuje dávky státní 

sociální podpory. Dávky systému SSP jsou povaţovány za rodinné dávky, coţ znamená,  

ţe pokud jeden z rodičů je nezaměstnaný, druhý zaměstnaný být můţe, tudíţ nezaměstnanost 

nemá na dávky tak přímý vliv. Lze uvést, ţe pokud jeden z rodičů ztratí zaměstnání, tak má 

právo při splnění podmínek čerpat určitou dobu podporu v nezaměstnanosti (dále jen PvN),
54

 

coţ znamená, ţe není vykazován tak podstatný propad v rodinných příjmech. Po vyčerpání 

doby, za kterou se poskytuje PvN dochází k většímu propadu rodinných příjmů a z tohoto 

důvodů některým rodinám vzniká nárok na dávky SSP. I přesto, ţe je nezaměstnanost 

nepřímý faktor, má vliv na státní sociální podporu, neboť v důsledku poklesu příjmu 

nezaměstnaných se zvyšuje počet příjemců jednotlivých dávek i jejich výše.
55

  

 Moravskoslezský kraj je charakteristický poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti  

ve srovnání s ostatními kraji v České republice. Ostrava se společně s Karvinou řadí 

k okresům v Moravskoslezském kraji, které mají nejvyšší míru nezaměstnanosti. Ostravský 

region patří mezi nejvíce strukturálně postiţené oblasti v rámci republiky, kdy hlavní příčina 

této nezaměstnanosti je charakterizována přílišným útlumem těţkého průmyslu a vysokou 

strukturální nezaměstnaností. (Ostrava byla charakterizována specifickými profesemi jako 

jsou: horníci, oceláři, odlévači, valcíři apod.). 

 V roce 2010 se míra nezaměstnanosti pohybovala okolo 11,5 %, kdy na konci roku 

v měsíci prosinci činila 12 %, coţ udává meziroční nárůst o 0,7 procentního bodu oproti 

minulému období. Vývoj míry nezaměstnanosti v Ostravě roce 2010 téměř totoţně kopíruje 

trend vývoje míry nezaměstnanosti v celé České republice, coţ vypovídá o tom,  

ţe nezaměstnanost v tomto období nevznikala specificky pouze v okrese Ostrava, ale rostla 

v celé ČR. Lze říci, ţe se nezaměstnanost v okrese Ostrava v průběhu roku 2010 nevyvíjela 

zcela příznivě. Během prvního čtvrtletí se nezaměstnanost podstatně zvýšila,  
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ale v následujícím čtvrtletí opět vykazovala pokles, aţ pod hranici 21 tisíc registrovaných 

uchazečů o zaměstnání. Výrazný růst nezaměstnanosti byl zaznamenán znova na konci roku 

2010 (nárůst o 960 uchazečů), kdy příčina v takovémto nárůstu je spatřována ve zvýšeném 

zájmu nových klientů, kteří se zaregistrovali do konce roku z důvodu, kdy ještě nebyly 

zpřísněny legislativní podmínky pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti.
56

 Celkově  

se dá shrnout, ţe během roku 2010 bylo evidováno průměrně měsíčně 21.175 uchazečů, coţ  

je v meziročním srovnání o 1.563 (+ 8 %) osob více a lze říci, ţe je to nejvyšší měsíční 

průměr od roku 2006.  

 Pro aktuální pohled je vhodné si nastínit vývoj nezaměstnanosti v roce 2011, kdy 

předpokladem je stagnace nezaměstnanosti, či její mírné zlepšení. I přesto, ţe v roce 2011  

je předpokládán růst ekonomiky, tak k poklesu nezaměstnanosti by mělo dojít v okrese 

Ostrava se zpoţděním. Míra nezaměstnanosti v roce 2011 je odhadována v průměru na 12 %. 

 Souhrnný náhled na vykazované míry nezaměstnanosti v okrese Ostrava za sledované 

období 2006 – 2010 zobrazuje příloha č. 1, dle které je patrné, ţe nejvyšší zaznamenaná míra 

nezaměstnanosti byla v roce 2006 (v průměru na úrovni 14,3 %), přičemţ nejniţší hodnota 

v tomto roce byla vykázaná v listopadu na úrovni 13,2 %. Naproti tomu nejniţší vykazované 

míry nezaměstnanosti byly naměřeny v roce 2008 (v průměru na úrovni 8,4 %), kdy nejniţší 

hodnota míry nezaměstnanosti byla zaznamenána v říjnu tohoto roku na úrovni 7,8 %, coţ byl 

pro okres Ostravu pozitivní vývoj.  

Změny v demografii lze uvést jako další z faktorů, které svým způsobem mohou mít 

vliv na dávky státní sociální podpory. V tomto případě se jedná o další nepřímý faktor, neboť 

struktura změny obyvatel přímo neovlivňuje dávky. Počet obyvatel ţijící v okrese Ostrava  

má bezpochyby vliv na dávky státní sociální podpory, neboť čím více je obyvatel, tím více  

je potencionálních ţadatelů a příjemců dávek státní sociální podpory. Ostrava se řadí počtem 

svých obyvatel k třetímu největšímu městu v České republice, a to za Brnem  

a Prahou. Na 1 km
2
 připadá 1.447,5 osob, coţ je největší hustota osídlení v celém 

Moravskoslezském kraji, proto byla vybrána demografie, jako jeden z faktorů ovlivňující 

dávky státní sociální podpory. Dle statistických ukazatelů je ke dni 1. 1. 2011 hlášeno 

310.464 obyvatel ve statutárním městě Ostrava a 30.024 obyvatel ve 12 obcích, pro které  

je Ostrava správním obvodem obce z rozšířenou působností.  
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Změny v demografii jsou obtíţně srovnatelné v čase a lze říct, ţe do jisté doby  

se mohly zařadit jako přímý faktor ovlivňující dávky státní sociální podpory, a to ve spojení 

s plošnými dávkami  - porodné a pohřebné. Tyto dvě uvedené dávky, byly spojeny 

s porodností a úmrtností obyvatel, kdy Úřad práce poskytnul peněţní plnění v případě 

narozeného dítěte nebo v případě pohřbu. V současné době se dávky natolik změnily a jejich 

čerpání se výrazně zpřísnilo, ţe jiţ nelze vývoj porodnosti a úmrtnosti spojit vţdy s dávkou 

státní sociální podpory. Dávka porodné se jiţ od roku 2011 nevyplácí vţdy při narození dítěte, 

ale jen v určitých situacích, které jsou specifikovány v kapitole charakterizující dávky SSP 

(kap. 2.2.2). Dávka pohřebné, se také jiţ neposkytuje vţdy pří kaţdém úmrtí, a to od roku 

2008, kdy došlo ke změně, která je opět charakterizována ve výše uvedené kapitole.  

Ostrava je charakteristická vyšším počtem společensky obtíţně přizpůsobivých 

obyvatelů, kteří svým postavením ovlivňují dávkový systém státní sociální podpory. Územní 

rozmístění takovéhoto obyvatelstva lze uvést jako faktor, který ovlivňuje pobírání dávek 

státní sociální podpory. Společensky obtíţně přizpůsobivé obyvatelstvo je skupinou, která  

se ve vztahu k sociálním systémům chová odlišně neţ majoritní populace a dávkové systémy, 

které jsou stanovovány pro chování většiny, působí u těchto obyvatel jinak. Ve většině 

případů lze uvést, ţe sociálně slabí a problémoví obyvatelé jsou ve většině případů 

nezaměstnaní, tudíţ mohou být potencionálními uchazeči dávkového systému státní sociální 

podpory.         

 

3.3   Analýza nákladů na dávky v Ostravě v letech 2006 - 2010 
 

 

Systém státní sociální podpory je stejně jako v jiných okresech i v Ostravě řízen 

zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. V další 

části je provedena analýza nákladů na dávky a analýza vyplácených dávek v Ostravě a jsou 

zde zjišťovány příčiny změn a výkyvů, které v průběhu analyzovaného období vznikaly a zda 

lze tyto změny spojit s okresem Ostrava nebo zda mají celorepublikovou příčinu.  

 

 

3.3.1  Přídavek na dítě  

 

Přídavek na dítě, jakoţto dlouhodobá a příjmově testovaná dávka poskytována 

prostřednictvím Úřadu práce v Ostravě, je v obecné rovině charakterizována v předchozí 
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kapitole. Z tabulky č. 3.1 lze vysledovat, ţe náklady na tuto dávku mají klesající trend.  

Od roku 2006 do roku 2007 se náklady pohybovaly na relativně stejné výši, a to v průměru 

okolo 364 mil. korun, přičemţ v roce 2007 byl zaznamenán jen nepatrný pokles o 0,3 %.  

Do roku 2007 se u přídavku na dítě uplatňoval automatický valorizační mechanismus, kdy 

s valorizací částek ţivotního minima docházelo k automatické valorizaci přídavku na dítě.
57

 

Zrušením automatické valorizace v roce 2008 došlo k výraznému sníţení nákladů na dávky, 

kdy vlivem legislativních změn klesly náklady na tuto dávku v absolutním vyjádření  

o 131 043 tisíc Kč (- 36,0 %).  

 

Tabulka č. 3.1: Vývoj přídavku na dítě v okrese Ostrava za sledované období 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady na dávky  364.937.000    363.974.000 232.931.000 183.443.000 156.067.000 

Počet vyplácených 

dávek 
675.564 686.876 397.445 324.373 257.619 

Zdroj: Analýzy stavu trhu a práce v okrese Ostrava za období 2006 - 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

Rok 2009 je spojen s opětovným poklesem nákladů, a to o 21,2 %. Přijetím novely 

zákona o státní sociální podpoře, která je charakterizována v předchozí kapitole by mohlo 

dojít k mírnému navýšením nákladů, neboť od 1. července se zvedl přídavek na dítě o 50 Kč  

a byla taktéţ zvýšena rozhodná hranice příjmů pro nárok na přídavek na dítě. K nárůstu 

nedošlo, naopak je vykazován pokles, proto je zkoumána moţná příčina v míře 

nezaměstnanosti v Ostravě.  

 

Graf č. 3.1: Srovnání míry nezaměstnanosti v okrese Ostrava v letech 2008 - 2009  

(měsíčně v %) 
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Zdroj: Analýzy stavu trhu a práce v okrese Ostrava za období 2008 - 2009, vlastní zpracování, 2011. 
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Z grafu č. 3.1 je patrné, ţe míra nezaměstnanosti v roce 2009 vzrostla jiţ v měsíci 

únoru a celý rok si drţela trend okolo 11 %, oproti předešlému roku, kdy míra 

nezaměstnanosti byla podstatně niţší. Dle údajů z grafu vyplývá, ţe v tomto případě nelze 

míru nezaměstnanosti přiřadit k faktoru, který by sníţil náklady na přídavek na dítě, z tohoto 

důvodu není shledána přímá závislost mezi mírou nezaměstnanosti a sníţením nákladu  

na přídavek na dítě.  

Z pohledu počtu vyplácených dávek přídavku na dítě lze opět z výše uvedené tabulky 

č. 3.1 vyvodit, ţe od roku 2008 byl počet vyplacených dávek značně zredukován, přičemţ 

příčina této redukce je odrazem značných změn v právních předpisech. Ve srovnání s léty 

2007 a 2008 klesl počet vyplacených přídavků na dítě o 42,1 %, coţ je v absolutním vyjádření 

o 289.431 dávek méně. Rok 2009 byl spojen opět s poklesem vyplácených dávek, avšak tento 

pokles nebyl tak významný a nelze ho přisoudit specifickým faktorům, kterými  

je charakterizován okres Ostrava. 

Přídavek na dítě z pohledu celkových nákladů na dávky státní sociální podpory 

vyplácených Úřadem práce v Ostravě zatěţuje pouze okolo 20 % celkových nákladů, přičemţ 

postupem roku tento poměr klesá aţ pod 15 %. Konkrétní údaje o tomto poměru zobrazuje 

příloha č. 2. Pokud ale srovnáme počet vyplácených dávek přídavku na dítě, tak ten zatěţuje 

z celkového pohledu vyplácených dávek v průměru 53,4 % ročně, coţ vypovídá o tom,  

ţe přídavek na dítě je nejvíce pobíranou dávkou v okrese Ostrava. Přesný poměr procentních 

částek udává příloha č. 3. Z těchto závěrů vyplývá, ţe přídavek na dítě je sice dávkou 

nejpočetnější pokud se posuzuje mnoţství dávek, ale přesto není dávkou nejnákladnější. 

 

3.3.2  Sociální příplatek 

 

Sociální příplatek je významným transferem pro domácnosti a je jednou z dávek státní 

sociální podpory, do které vstupuje několik proměnných, které je nutno brát v úvahu 

pro posouzení nároku. Celkové náklady na sociální příplatek uvádí tabulka č. 3.2 a dokládá, 

ţe se v okrese Ostrava tyto náklady pohybují ve sledovaném období v průměru okolo  

197 mil. Kč, přičemţ od roku 2007 je zaznamenán kaţdoroční postupný pokles.  

Za povšimnutí stojí především rok 2007, kdy vzrostly náklady na sociální příplatek o 17,3 % 

oproti předcházejícím roku, kdy důvodem byla změna koeficientů násobku ŢM na 2,2. 
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Tabulka č. 3.2: Vývoj sociálního příplatku v okrese Ostrava za sledované období 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady na dávky  207.335.000 243.121.000 177.724.000 160.789.000 162.385.000 

Počet vyplácených 

dávek 
166.278 144.467 107.147 93.259 91.578 

Zdroj: Analýzy stavu trhu a práce v okrese Ostrava za období 2006 - 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

V roce 2008 nastala opět změna v koeficientu, kdy byl sníţen na 2,0 násobek ŢM, 

čímţ došlo ke sníţení počtu příjemců, neboť se zúţil okruh rodin, které mají nárok na sociální 

příplatek. Touto změnou se zvýšila adresnost dávky, která je spojena také se sníţením nákladů 

o 26,9 % (-65.397 tis. Kč). V roce 2009 byl zaznamenán další pokles nákladů, kdy příčinou 

poklesu je sníţení počtu příjemců této dávky. V roce 2010 je vykázán opětovný nárůst 

nákladů, přičemţ počet vyplácených dávek se oproti minulému období sníţil. Tato nepřímá 

úměra je vyvolána čerpáním dávky ve vyšších výměrách, tzn. ţe jsou zatíţeny vyšším 

koeficientem a spojeny s horší zdravotní situací rodiny. 

 Sociální příplatek, jakoţ i jiné příjmově testované dávky, je spojena s testováním 

příjmové situace rodiny, kdy s růstem příjmů klesá sociální příplatek, proto je v následujícím 

grafu č. 3.2 zobrazen vývoj průměrných příjmů domácností. 

 

Graf č. 3.2: Vývoj průměrných ročních čistých peněţních příjmů domácnosti 

v Moravskoslezském kraji za sledované období 2006 - 2009 
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Zdroj: ČSÚ, Příjmy a životní podmínky domácností, vlastní zpracování, 2011. 

 

Z grafu znázorňujícího vývoj průměrných čistých ročních příjmů jasně vyplývá,  

ţe kaţdoročně se příjmy rodin zvyšují, coţ má za následek sniţování sociálního příplatku  

a při porovnání tohoto grafu a tabulky č. 3.2 lze jasně dokázat, ţe sniţování nákladů lze spojit 

s kaţdoročním nárůstem rodinných příjmů.  
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Vedle příjmové situace má na sociální příplatek vliv i další faktor, který lze zařadit 

mezi demografické faktory a jeho projevením můţe docházet k mírnému navýšení sociálního 

příplatku. Narození více dětí současně, které bylo zaznamenáno v okrese Ostrava  

je kaţdoročně v průměru okolo 65 dvojčat (66 dvojčat za rok 2006, 53 dvojčat za rok 2007,  

78 dvojčat za rok 2008 a 61 dvojčat za rok 2009). Z výčtu lze usoudit, ţe tento faktor nelze 

uvádět jako hlavní příčinu v nárůstu či poklesu nákladů, neboť jeho výskyt není tak 

markantní, aby ve větší míře ovlivnil vývoj nákladů na sociální příplatek.  

Podíl sociálního příplatku na celkových nákladech lze pozorovat z přílohy č. 4 , kdy 

lze tvrdit, ţe sociální příplatek se na celkových nákladech nepodílí významnou částkou.  

Za sledované období sociální příplatek zatěţuje celkové náklady v průměru okolo 13 %, 

přičemţ kaţdoročně se tento podíl sniţuje. V letech 2009 a 2010 jsou náklady na sociální 

příplatek na poměrně totoţné úrovni, a to na 10,5 %. 

 

3.3.3  Příspěvek na bydlení  

 

Příspěvek na bydlení je příjmově testovaná dávka, která je odvíjena od skutečných 

nákladů na bydlení, které se porovnávají s výši příjmů a tzv. normativními náklady  

na bydlení.
58

 

 

Tabulka č. 3.3: Vývoj příspěvku na bydlení v okrese Ostrava za sledované období 2006-2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady na dávky  138.712.000 134.417.000 135.729.000 167.931.000 245.771.000 

Počet vyplácených 

dávek 
166.888 106.123 81.925 80.884 96.966 

Zdroj: Analýza stavu trhu a práce v okrese Ostrava za období 2006 - 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

Náklady na příspěvek na bydlení znázorňuje tabulka č. 3.3, kdy lze uvést, ţe náklady nejsou 

charakteristické výrazným kolísáním. Od roku 2006 do roku 2008 se pohybují na poměrně 

stejné výši v průměru na 136 mil. Kč. V roce 2009 zaznamenán patrnější nárůst o 23,7 %,  

coţ je v absolutním vyjádření o 32 mil. Kč více oproti roku 2008. Nárůst není spojen s ţádnou 

legislativní změnou, proto je zkoumána příčina v nárůstu nákladů na bydlení, které mají přímý 

vliv na výši příspěvku na bydlení. 

                                                 
58

 Do roku 2006 konstrukce příspěvku na bydlení vycházela z rozdílu mezi částkou nákladů na domácnost rodiny 

a podílem, v jehoţ čitateli byl součin částky nákladů na domácnost rodiny  a  rozhodného příjmy rodiny a ve 

jmenovateli součin částky ŢM rodiny a koeficientu 1,60. 
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  Náklady na bydlení uvedené v grafu 3.6 jsou zjišťované za Moravskoslezský kraj, 

neboť za samostatný okres Ostravu je sloţité a problematické zjistit průměrné roční náklady 

na bydlení. Okres Ostrava můţe mít nepatrně vyšší náklady na bydlení, neboť u velkých 

městských aglomerací dochází ke zvýšení nákladů za bydlení.  

Z níţe uvedeného grafu lze usoudit, ţe náklady na bydlení kaţdoročně rostou, přičemţ 

nárůst je postupný a není vypozorováno prudké navyšování nákladů. Pokud jsou porovnány 

léta 2008 a 2009, tak nebyl zaznamenán markantní nárůst, coţ dokazuje, ţe vývoj nákladů  

na bydlení nemá výrazný vliv na zvýšení nákladů na příspěvek na bydlení v okrese Ostrava. 

Přesto nelze zcela vyloučit, ţe náklady na bydlení měly určitý vliv na růst nákladů  

(viz tabulka č. 3.3), ale zároveň sledovaný nárůst musí být ovlivněn i jinými faktory, které lze 

přisoudit okresu Ostrava. Rok 2009 byl spojen s rostoucí mírou nezaměstnanosti, která  

se v průměru pohybovala okolo 11 %. Nezaměstnanost jednoho člena v rodině, sniţuje čisté 

příjmy celé domácnosti, tudíţ se potencionálně zvyšuje výše příspěvku na bydlení a tím 

dochází k určitému zvyšování nákladů. 

Z  těchto uvedených faktorů, které byly podrobeny analýze lze konstatovat, ţe nárůst 

nákladů sledovaný u příspěvku na bydlení v roce 2009 je vyvolán působením mnoha faktorů, 

které mají převáţně regionální příčinu. 

 

Graf č. 3.3: Náklady na bydlení
59

 v Moravskoslezském kraji za sledované období 2006 – 2009 
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Zdroj: ČSÚ, Příjmy a životní podmínky domácnosti, vlastní zpracování, 2011. 

 

V roce 2010 došlo opět k výraznému navýšení nákladů na příspěvek na bydlení, kdy 

lze zhodnotit, ţe se oproti předešlému období zvýšil o 46,4 % (+ 77.840 Kč). Důvod 

přílišného nárůstu lze spatřit v několika příčinách. V prvním případě v nárůstu vyplacených 

příspěvků, kdy oproti roku 2009 se počet vyplacených příspěvků na bydlení vzrostl  

o necelých 20 % (+ 16.082). Dalším příčinou bylo rozhodnutí vlády, která navýšila 

                                                 
59

 Jedná se o průměrné náklady na bydlení, přičemţ do nákladů je zahrnuto: nájemné, elektřina, plyn, vodné a 

stočné, teplo, ostatní sluţby.  
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normativní náklady na bydlení. Vláda kaţdoročně mění normativní náklady na bydlení,  

kdy lze spatřovat v kaţdém roce určité navýšení. Pokud jsou porovnány částky normativních 

nákladů z let 2009 a 2010, lze spatřit vyšší nárůsty, neţ je kaţdoročně obvyklé a ty určitým 

způsobem ovlivnily také zvýšení nákladů na příspěvek na bydlení. Náhled na výši částek 

normativních nákladů za léta 2008, 2009, 2010 a 2011 zobrazuje příloha č. 5, přičemţ  

je uvedena výše částek v bytech uţívaných na základě nájemní smlouvy, kde nárůsty byly 

vyšší neţ u druţstevních bytů a bytů vlastníků. Pro názornost jsou zvýrazněny částky u měst 

s více neţ 100.000 obyvateli, protoţe Ostrava se svým počtem obyvatel řadí do tohoto 

sloupce. Při porovnání let 2008 a 2009 byly zaznamenány také větší nárůsty, ale stále jsou 

niţší neţ při porovnání let 2009 a 2010.  

Při pohledu na celkové zatíţení Úřadu práce v Ostravě na příspěvek na bydlení 

(příloha č. 6 ), lze uvést, ţe tato dávka ze všech příjmově testovaných dávek zatěţuje celkové 

náklady nejméně. V průměru se podíl pohybuje kaţdoročně okolo 10,9 %, přičemţ 

kaţdoročně kolísá a tudíţ lze konstatovat, ţe nemá ani rostoucí ani klesající trend.  

Na nejniţší úrovni byl v roce 2007, kdy zatěţoval celkové náklady pouhými 7,4 %, kdy jde  

o poměrně malou část, na druhou stranu v roce 2010 výrazně vzrostl na 16 %, coţ dokazuje, 

ţe se poměr zvyšuje.  

 

3.3.4  Rodičovský příspěvek 

 

Rodičovský příspěvek, jako jedna z nejvíce nákladných dávek, poskytovaných 

prostřednictvím systému státní sociální podpory je moţné popsat jako dávku, která  

je  podrobována nejčastějším změnám v samotné konstrukci. Lze tedy říci, ţe se stát neustále 

snaţí nalézt takovou konstrukci rodičovského příspěvku, která by nejlépe vyhovovala 

potřebám rodiny a zároveň by přílišně nezatěţovala státní rozpočet. Tabulka č. 3.4 zobrazuje 

souhrnný pohled na rodičovský příspěvek a to jak z pohledu nákladů, tak i z pohledu 

vyplaceného počtu, přičemţ na první pohled není zřejmá častá změna v konstrukci. Počet 

vyplácených dávek se pohybuje kaţdoročně na poměrně stejné výši a jiţ od roku 2007  

do roku 2009 jsou odchylky velice nízké. Náklady se od roku 2007 pohybují také na obdobné 

výši v průměru tedy okolo 923 mil. Kč, přičemţ je patrné postupné sniţování nákladů  

na rodičovský příspěvek.  
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Tabulka č. 3.4: Vývoj rodičovského příspěvku v okrese Ostrava za sledované období 2006 - 

2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady na dávky  425.190.000 958.090.000 935.977.000 926.187.000 872.770.000 

Počet vyplácených 

dávek 
116.724 140.431 148.326 149.029 134.725 

Zdroj: Analýzy stavu trhu a práce v okrese Ostrava za období 2006 - 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

V roce 2006 byl rodičovský příspěvek stanoven na poměrně nízké úrovni,  

coţ naznačuje i pohled na náklady v tomto roce, které jsou oproti nadcházejícím létům  

o polovinu niţší. Jiţ rok 2007 je spojen s razantní změnou v konstrukci dávky, kdy jeho výše 

se odvíjela od průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře.
60

 Nastavená konstrukce 

vydrţela jen do konce roku 2007, neboť byla nepraktická a vedla k mnoha neţádoucím 

situacím, mezi které patří:  

 přílišná zátěţ pro státní rozpočet navýšením sociálních mandatorních výdajů,  

 řada příjemců dávky, zejména těch bez přílišné kvalifikace, nikdy nedosáhla takové 

výše výdělku, jak činil rodičovský příspěvek.
61

 

V okrese Ostrava, jakoţto území s vyšším počtem společensky obtíţně přizpůsobivých 

obyvatel, by se neţádoucí vlivy dávky projevily markantně, proto byla změna v konstrukci 

nutná.   

V roce 2008 se změnila koncepce, ale přesto nedošlo k výraznému poklesu 

vykazovaných nákladů na rodičovský příspěvek, kdy v tomto roce klesl pouze nepatrně  

o 2,3 %, coţ dokládá, ţe změna v konstrukci nevedla ke sníţení nákladů, ale především  

se snaţila zamezit neţádoucím vlivům, které by mohly vzniknout ponecháním konstrukce 

v závislosti na průměrné měsíční mzdě.  

Graf č. 3.4 zobrazuje předpokládanou situaci, jak velký finanční dopad by mělo 

zachování konstrukce rodičovského příspěvku v roce 2007 na objem vyplácených nákladů  

na dávky SSP Úřadem práce v Ostravě.  

Pro vytvoření předpokládané situace byly čerpány informace z uveřejněných mezd 

Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) a pro úvahu se vycházelo ze skutečného objemu 

vyplácených dávek, které byly v jednotlivých letech zaznamenány.
62

 

                                                 
60

 Výše rodičovského příspěvku byla stanovena jako 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře dle 

údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, 

v němţ se rodičovský příspěvek poskytuje. Pro rok 2007 se vycházelo tedy z průměrné měsíční mzdy z roku 

2005 a rodičovský příspěvek činil 7.582,-. 
61

 MPSV, Státní sociální podpora [online] 2011. [cit. 12.2. 2011]. Dostupné z WWW:  

<http://www.mpsv.cz/cs/4758 >. 
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Graf č. 3.4: Předpokládaný vývoj nákladů na rodičovský příspěvek v okrese Ostrava 
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Zdroj: ČSÚ, Průměrné hrubé měsíční mzdy, vlastní zpracování, 2011. 

 

Z výše uvedeného grafu je patrný markantní nárůstu nákladů, coţ by dlouhodobě nebylo 

únosné, proto lze změnu konstrukce dle tohoto předpokládaného vývoje popsat jako 

opodstatněnou a zcela adekvátní.  

V porovnání s celkovými náklady, které Úřad práce v Ostravě vynakládá na dávky 

státní sociální podpory lze dle přílohy č. 7 uvést, ţe rodičovský příspěvek je dávkou, která 

největší měrou zatěţuje náklady na dávky státní sociální podpory Úřadu práce v Ostravě.  

Na celkových nákladech se jiţ od roku 2007 podílí rodičovský příspěvek více neţ 50 %  

a kaţdoročně se tento podíl nákladů zvyšuje, aţ na mírný pokles v roce 2010. Tato situace 

potvrzuje prvotní označení rodičovského přídavku, jako jednu z nejnákladnějších příjmově 

netestovaných dávek systému státní sociální podpory. 

 

3.3.5  Pohřebné  

 

Pohřebné je dávkou, která je svým způsobem protipól dávky porodné a je jednou 

z dávek, které nebyla ovlivněná změnou zákona č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním 

minimu ve znění pozdějších předpisů, neboť pohřebné je jednou z mála dávek, která nebyla 

nikdy vyplácena v závislosti na ŢM. Pohřebné můţeme taky označit za jedinou dávku, u které 

nebyla změněna vyplácená výše a za celé analyzované období činila 5.000 Kč. Pohřebné  

lze také označit za dávku, která je ovlivněná demografický vývojem v okrese Ostrava, který  

je zařazen do faktorů ovlivňující dávky SSP v kapitole 3.2. Lze ale tvrdit, ţe rokem 2008  

                                                                                                                                                         
62

 Pro zjednodušení výpočtu nákladů za rodičovský příspěvek je nastaven předpoklad, ţe 85,5 % z počtu 

vyplácených dávek, bylo vyplaceno v plné výši, neboť vţdy není vyplácen příspěvek v plné výši, ale je dán 

rozdílem mezi rodičovským příspěvkem a některou dávkou nemocenského pojištění (peněţitá pomoc 

v mateřství, nemocenské poskytnuté v souvislosti s porodem, peněţitá pomoc). 
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se omezuje působení i tohoto faktoru, neboť celková úmrtnost od uvedeného období není 

promítána do celkového počtu vyplácených dávek pohřebného. 

 

Tabulka č. 3.5: Vývoj pohřebného v okrese Ostrava za sledované období 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady na dávky  16.900.000 17.425.000 2.935.000 655.000 640.000 

Počet vyplácených 

dávek 
3.380 3.485 587 131 128 

Zdroj: Analýzy stavu trhu a práce v okrese Ostrava za období 2006 - 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

Při pohledu na tabulku č. 3.5 je zřejmé, ţe ačkoli neproběhla změna v částce, jiná 

změna v průběhu sledovaného období nastat musela, neboť po roce 2007 byly náklady na 

pohřebné značně zredukovány o necelou šestinu. Důvodem takového skokového sníţení byla 

změna v případě vyplacení dávky. Od 1. 1. 2008 je pohřebné vypláceno jen v případech, kdy 

je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, tzn. v případech, 

kdy náklady na tuto neočekávanou událost významně jednorázově zatíţí rozpočty rodin, které 

pečují o nezaopatřené děti.
63

 Tato změna měla razantně sníţit náklady na dávky SSP, tak aby 

co nejméně zatěţovaly státní rozpočet. Při pohledu na vývoj jak nákladů na pohřebné, tak  

i počty vyplácených dávek pohřebného lze uvést, ţe při porovnání s ostatními dávkami SSP 

bylo pohřebné vţdy nejniţší poloţkou ve výdajích,  proto změna nevyvolala přílišné celkové 

sníţení nákladů na dávky státní sociální podpory. Uvedenou změnu lze v grafickém vyjádření 

pozorovat v grafu č. 3.5, který zobrazuje vztah úmrtnosti v okrese Ostrava a počty 

vyplácených dávek pohřebného, kdy v grafickém vyjádření je patrná značná změna.  

 

Graf č. 3.5: Srovnání úmrtnosti a výše vypláceného pohřebného za období 2006 – 2009  
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Zdroj: Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava, Český statistický úřad, Demografické ročenky, 

vlastní zpracování, 2011. 

                                                 
63

 Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava z roku 2008. 
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Lze pozorovat, ţe grafické trendy let 2006 a 2007 nejsou totoţné, přičemţ  

by z teoretického hlediska měly být. Nesrovnalosti jsou způsobeny tím, ţe úmrtnost  

je dle demografických ročenek ČSÚ zjišťována za okres Ostravu, přičemţ Úřad práce 

v Ostravě vykonává státní správu v přenesené působnosti pro 12 okolních obcí, proto grafické 

trendy nejsou zcela identické. V roce 2007 je dokonce vykazován niţší počet vyplácených 

pohřebných, coţ můţe být způsobeno tím, ţe nebylo zaţádáno o dávku, i kdyţ bylo 

zaznamenáno úmrtí.
64

 

 

3.3.6  Porodné  

 

Z demografického hlediska můţeme říci, ţe porodnost v okrese Ostrava, lze hodnotit 

dle vyplácených dávek porodného.
65

 Z tabulky č. 3.6 která je níţe uvedena je zřejmé,  

ţe porodnost se kaţdoročně pohybuje v průměru okolo 3.500 narozených dětí. Výše 

porodného do roku 2007 bylo vázáno na ţivotní minimum, tzn. ţe podléhalo automatické 

valorizaci, ale po roce 2007 jiţ nebylo vyuţíváno ţivotního minima k výpočtu  

a vyplácení dávky, kdy z toho důvodu lze vypozorovat určité změny. 

 

Tabulka č. 3.6: Vývoj porodného v okrese Ostrava za sledované období 2006 – 2010  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady na dávky  47.455.000 67.280.000 52.675.000 48.620.000 48.555.000 

Počet vyplácených 

dávek 
3.285 3.684 3.783 3.675 3.672 

Zdroj: Analýzy stavu trhu a práce v okrese Ostrava za období 2006 - 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

Náklady na porodné v průběhu sledovaného období kolísaly v průměru okolo 50 mil. 

Kč, naopak počet vyplácených dávek je kaţdoročně na poměrně stejné výši. Toto zjištění 

dokazuje, ţe se v průběhu období měnila konstrukce dávky a tudíţ změny nebyly zapříčiněny 

změnami v demografii, konkrétně pak v míře porodnosti. V roce 2007 došlo k razantnímu 

navýšení o 41,8 % (+19.825), kdy důsledkem navýšení byla změna poskytovaných částek, 

které se vyplácely ve třech moţných výších. Rok 2008 je spojen s poklesem, který ovlivnila 

legislativní změna a začala být poprvé vyplácena v pevné výši pro kaţdé narozené dítě  

aţ do konce roku 2010. Proto můţeme říci, ţe velikost vynaloţených nákladů na porodné 

                                                 
64

 V případech, kdy se jednalo o úmrtí v rodině bohatých, velmi zajištěných či  z neznalosti moţnosti získat tuto 

dávku.  
65

 Lze hodnotit jen do roku 2010, neboť v roce 2011 se nevyplácí dávka vţdy při narození dítěte, ale zohledňuje 

se příjmová situace rodiny vyuţitím institutu ţivotního minima. 
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v období 2008 - 2010 závisí přímo na míře porodnosti v okrese Ostrava, tudíţ nemůţe být 

ovlivněna jinými faktory.  

Následující graf č. 3.6 potvrzuje, ţe vyplácené dávky jsou závislé na demografickém 

vývoji, tedy na vykazované míře porodnosti v okrese Ostrava. Grafické znázornění vykazuje 

minimální výkyvy, které jsou zapříčiněny tím, ţe porodnost je sledována za město Ostrava, 

přičemţ Úřad práce v Ostravě vyplácí dávky nejen v rámci svého území, ale i dvanácti 

okolním obcím, pro které vykonává státní správu v přenesené působnosti. 

 

 

Graf č. 3.6: Srovnání porodnosti a výše vypláceného porodného v okrese Ostrava za období 

2006 - 2009 (v Kč) 
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Zdroj: Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava, Český statistický úřad, Demografické ročenky, 

vlastní zpracování, 2011. 

 

 

3.3.7  Dávky pěstounské péče 

 

Jedná se o seskupení čtyř příjmově netestovaných dávek: příspěvek na úhradu potřeb 

dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek při zakoupení motorového 

vozidla.  

 

Graf č. 3.7: Průměrné vyjádření nákladů na dávky pěstounské péče v okrese Ostrava za 

období 2006 - 2010 (v %) 
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Zdroj: Analýzy stavu trhu a práce v okrese Ostrava za období 2006 - 2009, vlastní zpracování, 2011. 
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Graf č. 3.7 znázorňuje průměrné procentní zastoupení nákladů za jednotlivé dávky pěstounské 

péče a naznačuje, jak se dávky v průměru podílejí na celkových nákladech sledovaných  

za pěstounskou péči. V průměru se tyto náklady pohybují na úrovni 37.117 tisíc Kč, přičemţ 

přesné hodnoty jednotlivých dávek nám znázorňuje následující tabulka č. 3.7, neboť 

průměrné náklady pro analýzu nejsou relevantním ukazatelem a slouţí pro představu  

o zastoupení jednotlivých typů dávek na celkových nákladech za pěstounskou péči. 

 

Tabulka č. 3.7: Náklady na jednotlivé typy dávek pěstounské péče 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Zdroj: Analýzy stavu trhu a práce v okrese Ostrava za období 2006 - 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

Z tabulky je patrné, ţe náklady na dávky pěstounské péče se kaţdoročně výrazně 

zvyšují, přičemţ na zvyšování nákladů se nejvíce podílí příspěvek na úhradu potřeb dítěte  

a odměna pěstouna. Za povšimnutí stojí rok 2010, kdy došlo k mimořádnému poklesu 

příspěvku na zakoupení motorového vozidla, coţ je způsobeno sníţením zájmu o tento 

příspěvek. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je upraven koeficienty, které odráţejí zdravotní 

stav dítěte a v případě takovéhoto zhoršeného stavu dochází k navýšení vyplacené částky,  

a tím dochází i k celkovému zvyšování nákladů. V rámci tohoto zjištění byl prozkoumán 

počet takovýchto dětí, který můţe mít výrazný vliv na růst nákladů.  

 

Graf č. 3.8: Počet drţitelů průkazu zdravotně postiţených v Ostravě za období 2006 - 2009 
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Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka Moravskoslezského kraje, vlastní zpracování, 2011. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte 
15.597 18.422 19.855 22.686 24.918 

Odměna pěstouna 7.578 14.603 16.547 19.362 21.408 

Příspěvek při převzetí 

dítěte 
435 519 714 983 824 

Příspěvek na 

zakoupení mot.voz. 
100 116 382 449 88 

Celkem dávky 

pěstounské péče 
23.710 33.660 37.498 42.497 47.238 
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Vývoj zdravotně postiţených je uveden v grafu č. 3.8, kdy v Ostravě byl zaznamenán 

počet zdravotně postiţených v průměru na úrovni 794 dětí
66

, které jsou drţiteli průkazu 

zdravotního postiţení. Dle hodnot z grafu lze uvést, ţe počet zdravotně postiţených dětí  

je kaţdoročně vyšší (vyjma roku 2007
67

), ale přesto nejsou patrné markantní nárůsty, tudíţ 

nelze vyvodit závěr, ţe počet zdravotně postiţených se výrazně podílí na navyšování nákladů 

na pěstounskou péči. 

U dávek pěstounské péče nedocházelo v průběhu sledovaného období k výrazným 

změnám v konstrukci. Za povšimnutí stojí rok 2007, kdy došlo k úpravě výše dávek (výše 

příspěvku na úhradu potřeb dítěte se změnila z 2,00 * ŢM na 2,30 * ŢM u nezaopatřeného 

dítěte a z 1,20 * ŢM na 1,40 * ŢM u zaopatřeného nezletilého dítěte, přičemţ byly změněny  

i koeficienty v případě zdravotního postiţení) a v roce 2008 byl zrušen automatický 

valorizační mechanismus ŢM a příspěvek při převzetí dítěte byl stanoven v pevné výši  

(do roku 2008 výše příspěvku při převzetí činila součin částky ŢM a koeficientu 4,45).  

Změny, ke kterým docházelo měly vliv na zvyšující objem vyplácených nákladů, 

neboť změnou koeficientů se zvýšily vyplácené částky, ale podstatnější vliv na kaţdoroční 

zvyšování nákladů spočívá především ve zvýšení zájmů o pěstounskou péči, coţ znamená  

ţe dochází k růstu svěření dětí k pěstounské rodině.  

 

Tabulka č. 3.8 : Počty vyplacených dávek pěstounské péče v okrese Ostrava za období 2006-

2010  

Zdroj: Analýzy stavu trhu a práce v okrese Ostrava za období 2006 - 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

Celorepublikové statistiky udávají, ţe v roce 2009 bylo umístěno do pěstounské péče 

1.568 dětí. Dle statistik MPSV bylo od roku 1993 do roku 2009 svěřeno 15.984 dětí, coţ  

                                                 
66

 Tento počet dětí je sledován do věku 18 let.  
67

 Sníţení je dáno tím, ţe všechny ostatní léta byly sledovány počty drţitelů průkazu pravotně postiţených děti 

do 18 let, ale rok 2007 sledoval počty takovýchto dětí jen do 17 let jejich věku. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte 
4.021 4.518 4.793 5.419 5.857 

Odměna pěstouna 3.459 4.032 4.512 5.311 5.910 

Příspěvek při převzetí 

dítěte 
55 64 84 113 95 

Příspěvek na 

zakoupení mot.voz. 
1 2 4 6 2 

Celkem dávky 

pěstounské péče 
7.536 8.616 9.393 10.849 11.864 
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je v průměru 940 dětí ročně (v roce 1993 to bylo 656 dětí a v roce 2009 1.568
68

). Nárůst 

svěřených dětí do pěstounské péče demonstruje také výše uvedená tabulka, která 

zaznamenává počty vyplácených dávek za okres Ostravu. 

Z tabulky č. 3.8 lze vypozorovat, ţe kaţdoročně se objem vyplácených dávek zvyšuje, 

kdy například u příspěvku na úhradu potřeb dítěte je do roku 2009 zaznamenáno kaţdoroční 

navyšování o více neţ 1.000 dávek, coţ lze charakterizovat jako dynamický nárůst. Ačkoli  

u dávek pěstounské péče dochází ke kaţdoročnímu výraznému navyšování nákladů, lze tento 

jev označit jako pozitivní zjištění, neboť je dokládáno zvýšením počtu dětí v pěstounských 

rodinách. Výjimkou je rok 2010, který jiţ nevykazuje tak dynamické nárůsty v jednotlivých 

dávkách, ale i přesto lze konstatovat, ţe se počty vyplácených dávek kaţdoročně zvyšují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68

 Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. 9. 2009. 
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4  NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZLEPŠENÍ SYSTÉMU 

V RÁMCI ČINNOSTI ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA 
 

Na základě analýzy, která byla provedena v předcházející kapitole, je vypracováno 

souhrnné zhodnocení nákladů jednotlivých dávek státní sociální podpory, které jsou 

vypláceny Úřadem práce v Ostravě. Zhodnocení analýzy je důleţitou částí, dle které  

je následně navrţeno zlepšení v systému činnosti Úřadu práce v Ostravě. Na základě 

provedeného zhodnocení uvedeného v kapitole 4.1 jsou vypracována mimo jiné i doporučení, 

která jsou shledána jako opodstatněná a dle mého názoru by vedla ke zvýšení účinnosti dávek 

poskytovaných prostřednictvím systému státní sociální podpory. Kapitola 4.2 jiţ uvádí 

konkrétní návrh, který má za úkol zvýšit účinnost v systému státní sociální podpory na Úřadě 

práce v Ostravě.  

 

4.1  Zhodnocení analýzy a obecná doporučení pro systém státní 

sociální podpory 
 

 Dle níţe uvedené tabulky je zřejmé, ţe celkové náklady na dávky SSP v okrese 

Ostrava po roce 2007 vykazují klesající tempo a aţ do konce sledovaného období  

se pohybovaly v průměru okolo 1.547 mil. Kč. 

 

Tabulka č. 4.1: Vývoj celkových dávek vyplacených odbodem SSP za období 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady na dávky SSP 

celkem (v tis. Kč) 
1.228.715 1.819.938 1.575.536 1.531.106 1.533.426 

Celkový počet 

vyplácených dávek SSP 
1.141.791 1.095.653 748.673 662.201 596.552 

Zdroj: Analýzy stavu trhu a práce v okrese Ostrava za období 2006 - 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

 Za zmínku stojí určitě celkový vývoj vyplacených dávek SSP, který má velmi 

zřetelnou klesající tendenci. Pokud zhodnotíme náklady a počet vyplácených dávek,  

tak lze konstatovat, ţe ač se náklady pohybují na poměrně stejné úrovni, tak od roku 2008 

počet vyplácených dávek kaţdoročně klesá. Uvedené zjištění dokazuje, ţe dávky kaţdoročně 

spějí k větší adresnosti, ale na druhé straně jsou poskytovány vyšší částky. Z pohledu 

rozpočtu Úřadu práce v Ostravě lze uvést, ţe výdaje na dávky SSP jsou nejvíce zatěţující 

poloţkou. Souhrnný náhled na  rozpočet Úřadu práce v Ostravě dokládá příloha č. 8, ve které 

jsou zřetelné vysoké výdaje do oblasti státní sociální podpory.  
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  Pokud jsou srovnány náklady na dávky SSP v okrese Ostrava s celým 

Moravskoslezským krajem, tak lze říci, ţe se podílejí na celkových nákladech v průměrů 

okolo 28 %, přičemţ se kaţdoročně tento podíl malinko navyšuje. Náhled na grafické 

vyjádření nákladů zobrazuje graf č. 4.1.  Mimo okres Ostrava, Moravskoslezský kraj zahrnuje 

ještě dalších pět okresů (Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava), kdy  

do celkových nákladů za dávky SSP jsou zahrnuty i zmíněné ostatní okresy.  

 

Graf č. 4.1: Srovnání nákladů na dávky SSP v rámci Moravskoslezského kraje a okresu 
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Zdroj: Analýzy stavu trhu a práce v okrese Ostrava za období 2006-2009, vlastní zpracování, 2011. 

 

 Na základě grafu nelze uvést, ţe by okres Ostrava výrazně zatěţoval náklady na dávky 

SSP. V případě, kdy jsou celkové náklady na dávky SSP pomyslně rozčleněny na šest částí 

dle definovaných okresů, tak okres Ostrava svou vymezenou část přesáhne. Prakticky  

ale nikdy nelze rozdělit náklady na stejné části v případě rozdílných okresů, jaké se nacházejí 

v Moravskoslezském kraji. Ostrava je navíc největším okresem v Moravskoslezském kraji, 

proto je opodstatněné, ţe vykazuje vyšší náklady na dávky SSP a z tohoto důvodu není 

shledána markantní zátěţ tohoto okresu v rámci celého Moravskoslezského kraje.  

 Náklady na dávky SSP v Moravskoslezském kraji lze pokládat za vysoké v případě, 

kdy jsou porovnány v zastoupení jednotlivých krajů. Pro názornost, jsou v příloze č. 9 

uvedeny náklady na dávky SSP za kraje za sledované období 2006 - 2009. Vysoké náklady 

lze spojit s působením lokálních vlivů, které vyplývají ze specifického postavení 

Moravskoslezského kraje. V první řadě je Moravskoslezský kraj sloţen ze šesti okresů,  

kdy především Ostrava, Karviná a Bruntál jsou postiţeny vysokou mírou nezaměstnanosti, 

coţ jistě nepřispívá ke sniţování nákladů. V další řadě je zde vysoký počet obyvatel,  

kdy lze uvést, ţe celkově má Moravskoslezský kraj druhý největší počet obyvatel ze všech 

českých krajů a po hlavním městě Praze je charakteristický také vysokou hustotou zalidnění. 



 47 

Tyto všechny údaje a vlivy jsou předpokladem pro vyšší koncentraci potencionálních 

příjemců dávek SSP a také vyšším zatíţením v oblasti výdajů na dávky SSP.  

 Analýzou dávek státní sociální podpory bylo zjištěno, ţe náklady nejvíce zatěţuje 

rodičovský příspěvek, o kterém lze říci, ţe je dávkou jejíţ vyplácená částka je nastavena  

na docela vysoké úrovni oproti jiným zemím. Z tohoto důvodu lze říci, ţe je stát  

při poskytování rodičovského příspěvku velmi štědrý. Dle mého názoru by nejvhodnějším 

krokem bylo celkové sníţení vyplacené částky, ale tento krok by byl velmi razantní, proto  

se více přikláním ke zkrácení délky, při jaké se poskytuje rodičovský příspěvek. Důvodem  

pro zkrácení doby je především zjištění, ţe Česká republika je zemí, která poskytuje nejdelší 

dobu rodičovský příspěvek
69

 ve srovnání s jinými zeměmi, a to jak v rámci zemí Evropské 

unie (dále jen EU), tak i mimo Evropu. Nejdelší doba, která je poskytovaná v zemích EU  

je 3 roky (např.: Litva, Slovensko, Francie)
70

 a z tohoto důvodu bych doporučila zkrátit dobu 

pobírání rodičovského příspěvku maximálně na 3 roky.   

 Dávky pěstounské péče zatěţují náklady na dávky kaţdým rokem stále více, coţ jistě 

není pozitivní zjištění. V roce 2006 se pohybovaly na úrovni necelých 24 mil. Kč, avšak 

v roce 2010 jiţ výše nákladů na pěstounskou péči dosahovala na úroveň 47 mil. Kč,  

coţ je o 50 % více, neţ bylo zaznamenáno na začátku sledovaného období. Dle mého názoru  

i přesto, ţe jsou tyto dávky velice nákladné, tak bych nepřistupovala k řešení, které by vedlo 

ke sníţení těchto nákladů. Dle analýzy vyplynulo, ţe navyšování nákladů je spojeno s růstem 

zájmů o pěstounskou péči (ve srovnání s roky 2006 a 2010 vzrostl počet vyplacených dávek  

o 36 %), coţ lze pokládat za příznivé, neboť osiřelé děti mají moţnost získat opět rodinu  

a začlenit se do plnohodnotného ţivota. Dávky SSP jsou pokládány za rodinné dávky, proto 

by nebylo vhodné omezovat dávky, které připadají pěstounské rodině.  

 Pohřebné jiţ bylo podrobeno razantní změně v rámci sledovaného období, kdy změna 

sníţila náklady na dávky a zpřísnila tak poskytování této jednorázové dávky. Náklady  

na pohřebné zaznamenaly pokles v roce 2008 o 14.490 Kč (z původních 17.425 tisíc Kč  

na 2.935 tisíc Kč). Z tohoto důvodu bych doporučila zachovat stávající konstrukci dávky.  

I přesto, ţe ceny pohřbu jsou v dnešní době vysoké, nedoporučila bych zvyšovat dávku 

pohřebného, neboť účelem je přispět pozůstalé rodině, nikoliv pokrýt náklady spojené 

s pohřbem.  

                                                 
69

 Maximální doba pro poskytování rodičovského příspěvku v České republice je 4 roky.  
70

 PORTAL O EU, Euractiv [online] 2011. [cit. 12.3. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/eu-chce-zvysit-minimalni-delku-rodicovske-dovolene-na-ctyri-

mesice-006348> 
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 Přesto, ţe analýzou dávky porodné nebyla zjištěna přílišná zátěţ v nákladech, byla tato 

dávka v roce 2011 podrobena změně, která nepochybně směřuje ke sníţení nákladů na dávky 

SSP. Dle analýzy vyplynulo, ţe se náklady na porodné ve sledovaném období 2006 – 2010 

pohybovaly v průměru na úrovni necelých 53 mil. Kč. V roce 2007 byla změněna konstrukce  

a porodné se od této doby vyplácelo v pevné výši, přičemţ právě od tohoto roku byl 

zaznamenán kaţdoroční pokles nákladů (z původních 67.280 tisíc Kč v roce 2007 na 48.555 

tisíc Kč v roce 2010). Na základě tohoto zjištění jsem neshledala důvod, dle kterého by mělo 

být porodné změněno. Dle mého názoru jediným důvodem transformace jsou kroky vlády, 

které směřují ke sníţení vládního deficitu a zpomalení růstu vládního dluhu. Transformace 

dávky proběhla mimo analyzované období, tudíţ nelze zjistit, jak velký bude mít vliv  

na objem nákladů. 

 Při zhodnocení dávek poskytovaných na testování příjmu (přídavek na dítě, sociální 

příplatek a příspěvek na bydlení) lze uvést, ţe celkově náklady na tyto dávky postupem času 

klesaly, neboť změny ke kterým docházelo vedly ke zvyšovaní adresnosti v poskytování. 

Analýzou přídavku na dítě byla zjištěna klesající tendence nákladů, kdy při porovnání let 

2006 a 2010 tyto náklady klesly o 57,2 % (-208.870 tis. Kč). Vedle nákladů na přídavek  

na dítě byl zaznamenán také kaţdoroční pokles počtu vyplácených dávek, kdy jestliţe  

je opětovně porovnán rok 2006 a 2010, tak počet vyplácených dávek klesl o 62 % (- 417.945). 

V rámci tohoto zjištění lze konstatovat, ţe změny, ke kterým docházelo měly pozitivní vliv  

na objem vyplácených nákladů a přídavek na dítě skutečně dospěl k vyšší adresnosti. 

Podobný průběh je zaznamenán také u sociálního příplatku, ale na rozdíl od přídavku na dítě 

pokles nákladů na tuto dávku není tak výrazný, neboť při porovnání let 2006 a 2010 pokles 

nákladů na sociální příplatek dosáhnul na úroveň 21,7 % (- 44.950 tis. Kč) a počet 

vyplacených dávek klesl o 45 % (- 74.700). I přesto, ţe pokles nákladů nebyl razantní lze 

uvést, ţe změny ke kterým v průběhu sledovaného období docházelo měly pozitivní vliv. 

Výjimkou je pouze příspěvek na bydlení, u kterého je patrný nárůst nákladů a při porovnání 

let 2006 a 2010 tento nárůst činil 77 % (+ 107.059 tis. Kč). Dle analýzy byly zjištěny důvody, 

které vedly k navyšování nákladů, mezi které se řadí především: lokální faktory působící 

v okrese Ostrava
71

 (především vysoká nezaměstnanost) a rostoucí náklady na bydlení. 

V rámci konzultace s pracovnicemi Úřadu práce v Ostravě byly zjištěny i jiné důvody, které 

vedou k navyšování nákladů, ale bohuţel jde o tak specifické případy, které nelze statisticky 

doloţit. U příspěvku na bydlení bylo zaznamenáno zneuţívání těchto dávek, kdy na základě 
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 Faktory jsou charakterizovány v kapitole č. 3.3. 
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tohoto zjištění bych v první řadě doporučovala zavést přísnější kontroly všech dávek státní 

sociální podpory a v druhé řadě bych přistoupila ke změně konstrukce dávky tak, aby byl 

nastaven určitý strop poskytované částky a nedocházelo by tak k vyplácení vysokých částek.  

 Určitá transformace v nákladech na dávky SSP by mohla být patrná po roce 2011, 

neboť od 1.1. 2011 bylo provedeno několik změn, které se úzce dotkly dávek (porodné, 

rodičovský příspěvek, sociální příplatek). V diplomové práci se s těmito změnami 

nepracovalo, neboť analýzu dávek SSP zahrnovalo období od roku 2006 do roku 2010, proto 

lze v tuto chvíli pouze spekulovat o tom, jaký bude mít dopad na náklady Úřadu práce 

v Ostravě zmíněná změna dávek.   

 Z analýzy dávek SSP mimo jiné také vyplynul fakt, ţe i kdyţ je Ostrava 

charakterizována jako okres se specifickými lokálními vlivy, které by mohly mít svým 

postavením vliv na výši nákladů na dávky SSP, tak tyto definované vlivy měly jen nepatrný 

vliv na dávky státní sociální podpory v okrese Ostrava. Dle rozboru dávek bylo zjištěno,  

ţe je to právě plošný faktor, čímţ je legislativa, který má největší vliv na výši nákladů  

na dávky SSP a na počet vyplácených dávek. Dle tohoto zjištění je vhodné, aby vláda  

a legislativní autority velice vhodně, opatrně a s rozmyslem nastavovaly legislativní změny, 

které se dotknou všech těchto dávek, neboť tyto transformace v největší míře ovlivní výši 

nákladů, které stát musí do tohoto systému vloţit.  

 Obecně bych chtěla shrnout, ţe dávkový systém státní sociální podpory, který  

je nastolen v současné době povaţuji za dobrý, ačkoli bych přistoupila k určitým změnám, 

které jsou uvedený výše ve zhodnocení jednotlivých dávek. Rozhodně se neztotoţňuji 

s navrhovanými změnami
72

, které chystá Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen 

MPSV), kdy plánem je provedení další sociální reformy, která předpokládá mimo jiné 

zredukování počtu dávek a seskupení těchto dávek do větších celků.  Důvodem nesouladu 

mého názoru a plánovanými změnami MPSV spočívá v tom, ţe v současné době shledávám 

dávkový systém SSP nastaven na kvalitní úrovni a jednotlivé dávky jsou dle mého názoru 

zacíleny právě na potřeby rodiny. Na základě analýzy, která byla provedena na konkrétní 

Úřad práce v Ostravě bylo v průběhu sledovaného období zaznamenáno mnoţství změn, které 

se snaţily systém přivést k „dokonalosti“ a na takovou úroveň, aby dávky SSP byly 

poskytovány těm, kteří pomoc od státu skutečně potřebují.  
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 Plánovaná změna je více popsána v kapitole č. 3.2 na straně 26. 
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4.2  Návrh na zlepšení činnosti Úřadu práce v Ostravě 
 

 Z rozboru jednotlivých dávek státní sociální podpory vyplynulo, ţe i kdyţ je Ostrava 

charakterizována jako okres se specifickými lokálními vlivy, tak tyto definované faktory měly 

jen nepatrný vliv na dávky SSP v okrese Ostrava. Dle analýzy bylo zjištěno, ţe je to právě 

plošný faktor, čímţ je legislativa, který má největší vliv na výši nákladů na dávky a na počty 

vyplácených dávek. Dávky SSP jsou součástí mandatorních výdajů, kdy se jedná o takové 

výdajové poloţky státního rozpočtu, které stát zajišťuje povinně dle zákona. Tím, ţe jsou 

dávky SSP vymezeny a nejvíce ovlivňovány legislativními normami, tak Úřad práce 

v Ostravě není sám schopen ve velké míře ovlivnit výši vyplácených dávek. Přesto existují 

způsoby, jak mohou jednotlivé úřady práce do určité míry sami zasahovat a zefektivnit 

náklady na dávky SSP (formou redukce nákladů na dávky a sníţení zneuţívání dávek),  

a to zejména v oblasti mnoţství vyplácených dávek. 

 Úřad práce v Ostravě by měl směřovat své snaţení takovým způsobem, aby především 

adresné dávky byly vypláceny jen lidem (rodinám), kteří dávky opravdu potřebují a bez 

těchto sociálních dávek by se mohli blíţit k hranici chudoby. Úřad práce by měl účelně 

zajišťovat, aby docházelo k co největšímu zamezení situací, které vedou ke zneuţívání těchto 

dávek a zvyšují tím celkové náklady celého systému státní sociální podpory.  

 Ze zkušeností pracovnic Úřadu práce v Ostravě bylo zjištěno, ţe určité typy dávky 

jsou vyuţívány těmi, kteří na ně nemají z racionálního hlediska oprávněný nárok. V největší 

míře se jedná o příspěvek na bydlení, který podléhá největšímu rozsahu zneuţití, a proto  

je zde uvedeno několik příkladů, jakým způsobem dochází ke zmíněnému zneuţívání.  

 V prvním případě se jedná o takový druh zneuţití, který ve velmi častých případech 

nastává v době, kdy nezletilé děti začnou studovat především na vysokých školách mimo  

své trvalé bydliště. Takoví studenti se často odloučí od místa bydliště rodiny do pronájmu, 

přičemţ aby studentovi náleţel nárok na příspěvek na bydlení, musí si zřídit trvalé bydliště  

na jiném místě, neţ doposud bydlel. Student má ve většině případů nulové příjmy a ve spojení 

s náklady na bydlení, jiţ potencionálně vzniká nárok na příspěvek na bydlení. Na druhou 

stranu bylo zjištěno, ţe často studentovi ve skutečnosti plynou určité příjmy od rodičů nebo 

z brigád, které jsou vykonávány takzvaně „načerno“ a nejsou zohledňovány při nároku  

na příspěvek na bydlení. V dalších případech byly vypozorovány i situace, kdy rodiny 

s nezletilými dětmi rozdělí domek na dvě bytové jednotky, kdy ve spodní části bydlí rodiče  

a v druhém podlaţí bydlí děti. Rodiče poţadují po dětech tak vysoké nájemné, ţe opět vzniká 

nárok na příspěvek na bydlení, přičemţ ve skutečnosti sami rodiče platí tento nájem za své 



 51 

děti nebo tento nájem vůbec nevzniká. Naopak celá rodina následně „těţí“ z peněz, které jsou 

vyplaceny prostřednictvím příspěvku na bydlení. V okrese Ostrava byly vysledovány také 

případy, kdy samotní pronajímatelé bytů svým podnájemníkům nabídnou byt s tím, ţe jim 

pomohou nastavit náklady na takové úrovni, aby získali nárok na příspěvek na bydlení.  

 S příspěvkem na bydlení kromě jeho zneuţívání dochází také k opačnému problému 

(poduţívání dávky), který zaregistrovaly pracovnice Úřadu práce v Ostravě. Problém spočívá 

u starších generací, kteří mají nízký důchod a v porovnání s náklady na bydlení, by určitému 

okruhu těchto občanů náleţel nárok na příspěvek na bydlení. Problém spočívá v paradoxu, 

kdy důchodci a starší lidé s nízkým důchodem se snaţí co nejvíce šetřit na nákladech  

za domácnost (elektřina, plyn, voda) a vykazují tak nízké náklady na bydlení a nedosáhnou  

na příspěvek na bydlení, přičemţ by v podstatně mohli, pokud by přílišně nešetřili. 

 Na základě těchto zjištění je navrţen kontrolní systém, který by měl v určité míře 

sníţit zneuţívání, která zatěţují systém a sniţují jeho adresnost. Samozřejmě nelze nikdy  

100 % ošetřit všechna zneuţívání, protoţe i v případě, kdy je kontrola prováděna na vysoké 

profesionální úrovni, nelze potřít všechny podvody a zneuţití. Přesto je v následující části 

proveden návrh, který by měl přispět ke sníţení zneuţívání dávek a tím ke sníţení nákladů  

na dávky SSP.  

 Návrhem je vytvoření úseku, který by byl přímo specializován na kontrolu dávek 

státní sociální podpory, kdy jeho úkolem by byla v první řadě intenzivní kontrola u příjemců 

dávek SSP a v druhé řadě také poskytování poradenství v oblasti dávek. Úřad práce v Ostravě 

zaměstnává své kontrolní pracovníky, kteří jsou umístění pod odbor kontrolní a právní  

a zahrnují 6 pracovníků zabývajících se kontrolou. Mým návrhem není posílit tento odbor  

o další pracovníky z oblasti státní sociální podpory, ale k samostatnému odboru státní sociální 

podpory přidělit pracovníky, kteří by se zabývali speciálně kontrolou dávek SSP.  

 Samotný odbor státní sociální podpory má v současné době evidován 65 zaměstnanců, 

kteří jsou rozmístění do třech kontaktních míst.
73

 Na vrcholu stojí vedoucí celého odboru SSP 

se sekretářkou a oddělení metodiky a EU. Dále má kaţdé kontaktní místo SSP v Ostravě 

svého vedoucího pracovníka, dávkové specialisty, metodiky a pracovníky spisové sluţby. 

Mým záměrem je právě pro tyto kontaktní místa přidělit kontrolní pracovníky, kteří se buď 

vyčlení ze stávajících zaměstnanců nebo se doplní o nové zaměstnance, přičemţ jejich 

pracovní činností bude provádění terénní činnosti u osob, kteří aktuálně pobírají dávky SSP.  
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 Konkrétní rozdělení kontaktních míst je uvedeno v kapitole č. 3.1. 



 52 

  V následující části je vytvořen tabulkový přehled, který uvádí počet pracovníků  

a především zobrazuje nákladovou stránku, která je v tomto případě výchozí. Náklady  

na pracovníky jsou vypočítány v hrubém odhadu tak, aby nastínily velikost zatíţení pro oblast 

kontroly dávek SSP. Tabulka č. 4.2 uvádí nákladové zatíţení Úřadu práce v Ostravě, 

v případě začlenění nových pracovníků pro oblast kontroly pod odbor státní sociální podpory. 

Dle Nařízení vlády č. 222/2010
74

 je povolání kontrolora v tabulce ohodnoceno platovou třídou 

7. – 14. Pro zjednodušení výpočtu tabulka uvádí pro výkon této profese 9. a 10. platovou třídu 

a 3. a 4. platový stupeň. Na základě Nařízení vlády č. 330/2003
75

 je přidělen pracovníkům 

kontroly základní plat dle platových tarifů bez odměn a dalších příplatků. 

Dle údajů vyplývajících z tabulky lze zhodnotit, která ze dvou uvedených variant  

je vhodnější, zda:  

 varianta A: zařazení nových zaměstnanců pro oblast kontroly dávek státní 

sociální podpory nebo  

 varianta B: vyčlenění stávajících zaměstnanců pro oblast kontroly dávek státní 

sociální podpory. 

 

Tabulka č. 4.2: Výše nákladů na zařazení nových pracovníků pro oblast kontroly SSP 

 

Kontrolní pracovník pro odbor SSP 

Zařazení 

do 

platové 

třídy 

Zařazení 

do 

platovéh

o stupně 

Náklady 

v 

Kč/měsíč

ně 

Náklady 

v Kč/rok 

1 Kontrolor dávek: KM Ostrava jih 9. 3. 9.440,- 113.280,- 

2 Kontrolor dávek: KM Ostrava jih 10. 4. 10.650,- 127.800,- 

3 Kontrolor dávek: KM Ostrava centrum 9. 3. 9.440,- 113.280,- 

4 Kontrolor dávek: KM Ostrava centrum 10. 4. 10.650,- 127.800,- 

5 Kontrolor dávek: KM Ostrava západ 9. 3. 9.440,- 113.280,- 

6 Kontrolor dávek: KM Ostrava západ 10 4. 10.650,- 127.800,- 

CELKEM   60.270,- 723.240,- 
Zdroj: Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných sluţbách a správě, Nařízení vlády č. 

330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a veřejné správě, vlastní zpracování, 

2011.  

 

 Záměrně jsou uvedeny dvě varianty, kdy dle výše zatíţení a jiných kritérií v závěru 

vyplyne, zda je schůdnější vyčlenit ze stávajících zaměstnanců pracovníky pro oblast kontroly 

nebo zda je lepší zařadit do týmu další pracovníky pro kontrolu dávek SSP. V případě 

kontrolních pracovníků pro odbor SSP je dle mého názoru vhodné kaţdému kontaktnímu 
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 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných sluţbách a správě,  ve znění pozdějších 

předpisů.  
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 Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a veřejné správě, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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místu přidělit právě dva pracovníky, kteří mají zkušenosti v oblasti SSP a znají problematiku 

a prostředí okresu Ostrava. 

Z tabulky je zřejmé, ţe varianta A by sebou nesla náklady na nové zaměstnance, které 

jsou odhadovány na minimální úrovni necelých 724 tisíc Kč za rok, přičemţ nelze tyto 

náklady pokládat za přílišnou zátěţ pro Úřad práce v Ostravě. Při pohledu na přílohu č. 8 lze 

zhodnotit, ţe náklady na platy Úřadu práce v Ostravě se pohybují v průměru na úrovni 

necelých 82 mil. Kč a navýšení ve výši 723.240 Kč nelze zhodnotit jako enormní zátěţ.   

I přesto, ţe by se jednalo o terénní pracovníky, musí se navíc počítat s vyčleněním místa 

(kanceláře) pro souhrnnou administrativní činnost,
76

 kterou je nutno provádět po terénní 

činnosti a to sebou přináší další náklady. Určitá výše nákladů se musí navíc vynaloţit  

na úvodní zaškolení nových pracovníků pro výkon jejich činnosti. Výše v textu bylo 

doporučeno, ţe by bylo vhodnější, aby kontrolní pracovníci disponovali nemalou zkušeností 

v oblasti SSP a zároveň znalostmi o prostředí okresu Ostrava, coţ u nových pracovníků nelze 

vţdy předpokládat. I přesto, ţe začlenění nových zaměstnanců pro oblast kontroly dávek SSP  

by bylo nákladné, dle mého názoru by došlo jejich důkladnou činností k určitému sníţení 

nákladů na dávky SSP. Na druhou stranu si nemyslím, ţe sníţení nákladů by pokrylo prvotní 

náklady na zařazení nových pracovníků. Z tohoto důvodů a dle všech výše uvedených 

skutečností, je tato varianta nevhodná. Určitá výhoda je naopak spatřována ve skutečnosti,  

ţe zařazení nových kontrolních pracovníků nesníţí počet stávajících zaměstnanců a neovlivní 

tak jejich dosavadní práci, ale ani toto zjištění není tak zásadní, aby upřednostnilo tuto 

variantu jako výchozí.  

 Podle varianty B je jiţ z názvu zřejmé, ţe s sebou neponese tak výrazné nákladové 

zatíţení jako varianta předchozí. Ani v tomto případě nelze počítat s nulovými prvotními 

náklady, neboť určité administrativní náklady vzniknou při zavedení nového úseku,  

ale ve srovnání s první variantou jsou tyto náklady zanedbatelné. Tato varianta je dle mého 

názoru vhodnější i z důvodů současných vládních kroků, neboť snahou je neustále sniţovat 

náklady v oblasti sociální sféry a prostřednictvím této varianty by nedošlo v první řadě 

k výraznému navýšení nákladů a v druhé řadě by mohlo za určitou dobu potencionálně dojít 

ke sníţení nákladů na dávky SSP na základě důkladné kontroly. Dle všech patrných okolností  

a skutečností se i přesto musí  předpokládat situace, kdy ani po důsledné kontrole nedojde  

ke sníţení nákladů na dávky, neboť pracovníci kontroly neodhalí výrazné nedostatky nebo 

nebudou disponovat takovými pravomocemi, aby byli schopni zneuţití dokázat. I z tohoto 
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 Nepředpokládá se, ţe pracovníci budou kaţdý den po celou pracovní dobu neustále v terénu, neboť musí 

výsledky z kontroly podrobit vyhodnocování a zpracování.  
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důvodu je vhodné variantu B upřednostnit před variantou A. Úskalí této varianty  

je spatřováno pouze v oslabení stávajících pracovníků odboru státní sociální podpory, kdy  

je jiţ na dalším posouzení, zda by nedošlo k výraznému zásahu do jejich pracovní činnosti  

a neoslabil se pracovní výkon v oblasti dávek státní sociální podpory.  

 Po zhodnocení obou moţností vyplynula tedy jako výchozí varianta B, která 

předpokládá vyčlenění nových pracovníků pro činnost kontroly dávek SSP ze stávajících 

zaměstnanců. Navrţenou změnu zobrazuje příloha č. 10, která vymezuje tabulkové rozdělení 

organizační struktury jednotlivých kontaktních míst Úřadu práce v Ostravě. V příloze  

je uveden současný stav zaměstnanců jednotlivých kontaktních míst, ale navíc zobrazuje také 

stav zaměstnanců po provedení změny pracovních pozic. Z přílohy je zřetelné, ţe nedojde  

ke změně počtu zaměstnanců, ale pouze by došlo k přesunu dvou pracovních pozic na kaţdém 

kontaktním místě. Pro výměnu pracovních pozic je moţné vybírat ze dvou pracovních 

činností – dávkoví specialisté nebo metodici, kdy pro změnu pozic byli zvoleni dávkoví 

specialisté, a to ze dvou níţe uvedených důvodů. 

1. Dávkoví specialisté jsou dle mého názoru přímo zaměřeni na problematiku 

jednotlivých typů dávek a lépe se přeorientují na pozici kontrolora dávek SSP. 

2. Dávkových specialistů je na kaţdém kontaktním místě největší počet a převedení dvou 

těchto specialistů nenaruší tak razantně chod Úřadu práce v Ostravě. 

Vybraná varianta nepředpokládá výrazné navýšení v nákladech, proto zde není uvedena 

změna,  která se projeví přesunem ze stávajících pracovních pozic na nově stanovené pozice 

kontrolorů dávek SSP.   

 V tuto chvíli nelze s naprostou jistotou zhodnotit, zda uvedený návrh naplní 

poţadované sníţení nákladů na dávky SSP, ale dle mého názoru a v souvislosti  

ze zkušenostmi pracovnic Úřadu práce v Ostravě vybraná varianta B a celkové posílení 

kontroly dávek SSP jsou vhodným prostředkem pro zvýšení účinností dávek, úbytku 

zneuţívání a sníţení nákladů, které jsou vynakládány na dávky státní sociální podpory. 
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5   ZÁVĚR 
 

Zaměření diplomové práce je orientováno do oblasti systému státní sociální podpory, 

který je nedílnou součástí sociálního zabezpečení v České republice. Dávky, které plynou  

v rámci tohoto systému jsou přerozdělovány především rodinám s nezaopatřenými dětmi  

v podobě transferů, které jsou vypláceny prostřednictvím jednotlivých úřadů práce. Téma 

diplomové práce je směřováno na konkrétní Úřad práce v Ostravě, odbor státní sociální 

podpory, v rámci kterého byla provedena analýza jednotlivých dávek státní sociální podpory.  

Cílem diplomové práce je na základě analýzy dávek státní sociální podpory 

poskytovaných v okrese Ostrava v letech 2006 – 2010, navrhnout moţná zlepšení  

a doporučení v systému činnosti Úřadu práce v Ostravě na úseku, který se problematikou 

dávek státní sociální podpory zabývá. Z tohoto důvodu je hlavní pozornost orientována  

na objem vynaloţených finančních prostředků, které jsou vynakládány na jednotlivé dávky 

státní sociální podpory v okrese Ostrava. Důleţitou součástí analýzy je rovněţ rozbor faktorů, 

které svým charakterem mohou mít vliv na dávky státní sociální podpory v okrese Ostrava. 

Především se jedná o vysokou nezaměstnanost, se kterou se potýká okres Ostrava a změny 

v demografickém rozloţení obyvatel. 

Po provedení analýzy jednotlivých dávek státní sociální podpory vyplácené Úřadem 

práce v Ostravě lze vyhodnotit hypotézy, které jsou stanoveny v úvodu práce. První hypotéza 

předpokládá, ţe dávky poskytované v závislosti na příjmu rodiny jsou v rámci Úřadu práce  

v Ostravě dávkami nejobjemnějšími, co se týče růstu nákladů za sledované období. Tato 

hypotéza se nepotvrdila, neboť nejobjemnější dávkou vyplácenou Úřadem práce v Ostravě  

je rodičovský příspěvek, který se svým charakterem řadí mezi dávky, u kterých není testovaná 

příjmová situace rodiny. Dávky, kterých se hypotéza týkala (přídavek na dítě, sociální 

příplatek a příspěvek na bydlení) se řadí dle výše nákladů aţ za zmíněný rodičovský 

příspěvek, přičemţ dle analýzy je u těchto dávek spatřen klesající trend ve vývoji nákladů  

za sledované období 2006 – 2010. Naproti tomu druhá hypotéza, ţe specifické faktory, které 

svou povahou mohou působit na dávky státní sociální podpory, nemají výrazný vliv na objem 

nákladů vyplácených Úřadem práce v Ostravě, se zcela potvrdila. Dle analýzy jednotlivých 

dávek vyplynul fakt, ţe i kdyţ je Ostrava charakterizována jako okres se specifickými 

lokálními vlivy, tak tyto definované vlivy měly jen nepatrný vliv na dávky státní sociální 

podpory v okrese Ostrava.  

Dominantní vliv na výši nákladů na dávky státní sociální podpory, potaţmo na počty 

vyplácených dávek, má legislativa a jednotlivé zákonné normy, které se úzce dotýkají dávek 
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státní sociální podpory. Transformace, které jsou prováděny legislativními autoritami,  

by měly být nastavovány co nejvhodněji a způsobem, kterým by pokrývaly určitá rizika 

vznikající rodinám s nezaopatřenými dětmi. Na druhé straně by zákony neměly deklarovat 

pomoc kaţdé rodině s nezaopatřenými dětmi, nýbrţ pouze té, která by bez pomoci státu 

mohla propadnout do stavu nouze. Nesprávně nastavená legislativa má v častém případě 

přímý vliv na objem finančních prostředků, které stát musí do systému vloţit.  

Z analýzy mimo jiné vyplynulo, ţe náklady na dávky státní sociální podpory v rámci 

Úřadu práce v Ostravě jsou od roku 2008 na zhruba stejné úrovni, přičemţ kaţdoročně byl 

zaznamenán pokles celkových dávek, které jsou vyplácené prostřednictvím státní sociální 

podpory. Toto zjištění potvrzuje, ţe dávky státní sociální podpory směřují kaţdým rokem 

skutečně k větší adresnosti. 

Na základě zjištěných skutečností jsou v poslední části diplomové práce formulována 

doporučení, která by svým charakterem mohla v první řadě zvýšit účinnost jednotlivých 

dávek a v druhé řadě také sníţit náklady na dávky státní sociální podpory. Oblast doporučení 

směřuje jen k určitým dávkám, neboť systém státní sociální podpory je nastaven adekvátně  

a podle mého názoru je v současnosti na takové úrovni, aby zmírňoval moţná rizika vznikající 

zejména rodinám z nezaopatřenými dětmi. Doporučení směřuje především k rodičovskému 

příspěvku, který se po zhodnocení hypotézy řadí mezi nejnákladnější dávku Úřadu práce 

v Ostravě. V České republice je rodičovský příspěvek vyplácen nejdelší dobu ve srovnání  

se zeměmi Evropské unie, proto by bylo vhodné sníţit dobu, za kterou se poskytuje 

rodičovský příspěvek. Zkrácení doby by nepochybně přispělo k mírné redukci nákladů a došlo 

by k omezení jisté „štědrosti“, se kterou je v České republice spojena tato dávka státní 

sociální podpory.   

Pozitivní zjištění přinesla analýza dávek pěstounské péče, neboť se kaţdým rokem  

zvyšuje zájem o pěstounskou péči, coţ znamená, ţe dochází k nárůstu svěřených dětí  

do pěstounských rodin. I přesto, ţe náklady na dávky pěstounské péče jsou kaţdým rokem 

vyšší, nedoporučuje se měnit stávající konstrukce, neboť dávky pěstounské péče podporují 

rodiny, které začleňují osiřelé děti do plnohodnotného rodinného ţivota.  

Některé dávky státní sociální podpory s sebou nesou moţná rizika zneuţití  

či neoprávněného uţití. Z tohoto důvodu je v práci navrţeno vytvoření kontrolní činnosti, 

které by mělo zamezit moţnému zneuţívání dávek, a tím přispět k větší adresnosti zejména 

testovaných dávek státní sociální podpory. Dle mého názoru, by se zavedením právě této 

kontrolní aktivity, vylepšila samotná činnost odboru státní sociální podpory na Úřadu práce 

v Ostravě, neboť dostatečnou kontrolou by došlo ke zvýšení účinnosti jednotlivých dávek. 
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Důsledná kontrola vyplácených dávek státní sociální podpory je jednou z moţných 

cest, kterou lze určitým způsobem sníţit náklady na dávky státní sociální podpory v Ostravě, 

coţ v konečném důsledků můţe zamezit zbytečnému navyšování mandatorních výdajů 

státního rozpočtu. 
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