
1



1

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

KATEDRA Ú ETNICTVÍ 

Transformace eské správy sociálního zabezpe ení na ve ejnoprávní instituci 

Transformation Czech social security administration on public service institution 

Student:     Tomáš Botur 

Vedoucí bakalá ské práce:   Ing. Ji ina Kraj ová

Ostrava 2011 



1

Místop ísežn  prohlašuji, že celou práci v etn  p íloh jsem vypracoval 

samostatn .

V Ostrav  30.4.2011                                                                                     Tomáš Botur 



1

Rád bych pod koval své konzultantce Ing. Ji in  Kraj ové za odborné konzultace 

a vedení p i zpracování bakalá ské práce a mému oponentovi editeli OSSZ Ostrava 

Ing. Michalu Ztratilovi za v cné p ipomínky a oponentský posudek. 



1

Obsah 

1 ÚVOD 1

2 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ 3

2.1 Pojistné na sociální pojišt ní 4
2.1.1 Poplatníci pojistného 5
2.1.2 Výše pojistného 5
2.1.3 Odvod pojistného 6
2.1.4 Sankce za neplacení a proml ení pojistného 7

2.2 Nemocenské pojišt ní 7
2.2.1 Nemocenské 8
2.2.2 Ošet ovné 9
2.2.3 Vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství 9
2.2.4 Pen žitá pomoc v mate ství 10
2.2.5 Výpo et dávek nemocenského pojišt ní 10

2.3 chodové pojišt ní 11
2.3.1 Výpo et d chod 12
2.3.2 Starobní d chod 12
2.3.3 Invalidní d chod 14
2.3.4 Vdovský a vdovecký d chod 16
2.3.5 Sirot í d chod 17
2.3.6 Soub h d chod 17

2.4 Léka ská posudková služba 18

3 ORGANIZACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ 19

3.1 Historický vývoj sociálního pojišt ní 19

3.2 Charakteristika fungování SSZ a OSSZ 19
3.2.1 Organiza ní struktura 20
3.2.2 Úkoly 21

3.3 Charakteristika fungování zdravotní pojiš ovny 23

4 ZM NA ADMINISTRATIVY SOCIÁLNÍHO POJIŠT NÍ 24

4.1 Transformace provád ní sociálního pojišt ní 25
4.1.1 D vody zm ny 25
4.1.2 D ív jší návrhy 26



1

4.1.3 P echod ze sou asného systému na nový 27
4.1.4 Úkony na konci roku 20XX 28
4.1.5 Finan ní aspekty 29

4.2 Orgány pojiš ovny 30
4.2.1 Generální editel 30
4.2.2 Správní rada 30
4.2.3 Dozor í rada 31
4.2.4 Spole né podmínky lenství v radách 32
4.2.5 Organiza ní struktura 33

4.3 Majetek 33

4.4 Hospoda ení pojiš ovny 34
4.4.1 P íjmy a výdaje 35
4.4.2 Fondy 36
4.4.3 Základní fondy 37
4.4.4 Provozní fond 37
4.4.5 Rezervní fond 37
4.4.6 Zam stnanecký fond 38
4.4.7 Bankovní ú ty 38

4.5 Pojistný plán 39
4.5.1 Hodnocení výsledku hospoda ení 40
4.5.2 Státní dozor 40
4.5.3 Finan ní kontrola 41

4.6 Vztahy mezi pojiš ovnou a státem 41
4.6.1 Platba na n které náhradní doby pojišt ní 41
4.6.2 Platba na základní vým ru d chod 42
4.6.3 P ísp vek na státní politiku zam stnanosti 42
4.6.4 Návratná finan ní výpomoc 43

4.7 Sociální pojiš ovna Slovensko 433

4.8 Srovnání Slovenské pojiš ovny s naším sou asným systémem 45

5 ZÁV R 46
Seznam použité literatury     48 

Seznam zkratek 

Prohlášení o využití bakalá ské práce 

Seznam p íloh



1

1 Úvod 

Oblast sociálního zabezpe ení, respektive v mém p ípad  sociálního pojišt ní,

se dotýká d íve i pozd ji každého z nás. Systém tohoto pojišt ní je velmi složitý a 

komplikovaný a protékají jím obrovské ástky v miliardách korun. Je velkou výzvou 

zamyslet se nad n jakým jiným ešením systému sociálního pojišt ní. Proto jsem si 

toto téma vybral.  

Zkusím trochu nastínit problematiku ohledn  odvodu pojistného a výplaty 

dávek, ale zásadní ást práce se bude zabývat transformací dosavadního systému a 

jeho fungováním. V dob  výb ru zadání bakalá ské práce m  ani ve snu nenapadlo, 

co bude za p l roku a jak tato oblast bude ožehavým tématem v politických kruzích i 

mimo n . A není ani divu, že se jedná o velmi diskutované téma, jelikož, jak již bylo 

zmín no, dotýká se to každého ob ana R.

Cílem této mé práce není u init jakýsi revolu ní zvrat v administrativ

sociálního zabezpe ení, ale navrhnou jakousi možnou cestu nebo sm r zm ny již 

zavedeného systému. Ne íkám, že toto ešení je jediné možné a správné, to ur it

není, ale jedná se o ur itou variantu, o které by se m lo p emýšlet. Jednou z ásti 

bude také srovnání se slovenským systémem, kde již adu let existuje ve ejnoprávní 

instituce. 

Na po átku bych p iblížil strukturu práce, která se skládá z úvodní ásti, 

záv re né ásti, ve které bych rád shrnul zde p edložené ešení a t í st žejních bodu 

neboli kapitol. 

První st žejní bod má název Systém sociálního zabezpe ení. Zde vymezím 

pojem sociálního zabezpe ení a p ejdu na problematiku sociálního pojišt ní. Popíši 

jednotlivé dávky, které vyplácí SSZ, tzn. výši a výpo et dávek, poživatele, 

poplatníky pojistného atd. 

Druhou st žejní ásti je Organizace sociálního zabezpe ení. V této ásti se 

budu snažit nastínit charakteristiku fungování, organiza ní strukturu a úkoly nejen 

eské správy sociálního zabezpe ení a okresních správ sociálního zabezpe ení, ale 

i zdravotních pojiš oven, p edevším Všeobecné zdravotní pojiš ovny.
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Poslední ást, a ekl bych ta nejd ležit jší z celé bakalá ské práce, se nazývá 

Zm na administrativy sociálního pojišt ní a bude se touto problematikou zabývat. 

Obsahem bude zmín ní mého návrhu zm ny na ve ejnoprávní instituci, 

charakteristika fungování, kontrola státu. V prvé ad  se bude zabývat, pro  by m la 

nastat zm na a zmíním zde i d ív jší navrhované zm ny.
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2 Systém sociálního zabezpe ení 

Sociální zabezpe ení si klade za cíl hmotn  zajistit ob any v p ípadech, které 

edvídají právní p edpisy. T mito p ípady mohou být životní události, které jsou 

obvykle spojovány s ekonomickými a sociálními d sledky, a sociální události, jako je 

nemoc, sta í, invalidita, t hotenství a mate ství, pé e o dít .

Existuje n kolik forem sociálního zabezpe ení, jedná se o pen žité a v cné

dávky, služby a azyly. Mezi pen žní dávky adíme nap íklad d chody, rodi ovský

ísp vek, p ídavek na dít . V cné dávky v sob  zahrnují nap íklad poskytování 

stravy a ošacení. V p ípad  služeb zde m žu zmínit pe ovatelské služby. Azyly 

slouží k poskytování ubytování, nap íklad ústavy sociální pé e a azylové domy. 

Systém sociálního zabezpe ení zahrnuje t i pilí e. Prvním pilí em je sociální 

pojišt ní, druhým státní sociální podpora a t etím sociální pomoc.1 Ve  své  práci  se  

budu podrobn ji zabývat sociálním pojišt ním, a v rámci sociálního pojišt ní pouze 

innostmi, které vykonává SSZ. Zbývající dva pilí e nejsou p edm tem mé práce, 

proto je zmíním pouze okrajov .

elem státní sociální podpory je za p isp ní státu podílet se na krytí náklad

spojených se sociálními událostmi, které jsou zapot ebí ešit ur itým zp sobem.

mito událostmi je výchova d tí, mate ství a úmrtí v rodin . Tyto události jsou 

ešeny následujícími dávkami: p ídavek na dít , sociální p íplatek, p ísp vek na 

bydlení, rodi ovský p ísp vek, dávky p stounské pé e, porodné a poh ebné. Právn

tato problematika je upravena v zákon . 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e,

v aktuálním zn ní.

Sociální pomoc má za úkol zabezpe it základní životní pot eby ob an

v situacích ozna ovaných jako sociální nebo hmotná nouze. Dále zabezpe uje 

situace p i osobních selháních, v jejichž p ípad  nejsou schopni zabezpe it základní 

pot eby ani za p isp ní blízkých osob. Tuto problematiku upravuje zákon . 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v aktuálním zn ní, zákon . 110/2006 Sb., o životním 

minimu a existen ním minimu, v aktuálním zn ní. Zárove  je tato oblast vnímána 

1 TRÖSTER, P.; a kol. Právo sociálního zabezpe ení. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 379 s. ISBN 
978-80-7400-322-6 
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také jako pomoc ob an m se zdravotním postižením ve smyslu napl ování jejich 

základních životních pot eb, ešící pomocí zákona . 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v aktuálním zn ní.

Pojem sociální zabezpe ení m žeme chápat jak v širším, tak i užším pojetí. 

Širší pojetí zahrnuje nemocenské a d chodové pojišt ní, sociální pomoc, státní 

sociální podporu, zdravotní pojišt ní a zabezpe ení v nezam stnanosti. Oproti tomu 

v užším pojetí je zahrnuto nemocenské a d chodové pojišt ní, sociální pomoc a 

státní sociální podpora.2

2.1 Pojistné na sociální pojišt ní

eší sociální události, na které je možné dop edu se p ipravit formou odkladu 

ásti finan ních prost edk  k ešení budoucí sociální situace. Mezi sociální situace 

pat í krátkodobá a dlouhodobá ztráta pracovní schopností.  

Základní princip sociálního pojišt ní stanoví, že potencionální poživatel dávek 

musí být pojišt ní ú asten, aby mu mohl vzniknout nárok na ur itou dávku, ili

jednoduše eno musí platit pojistné. 

Sociální pojišt ní upravuje zákon o nemocenském pojišt ní, zákon o 

chodovém pojišt ní, zákon o organizaci a provád ní sociálního pojišt ní a zákon 

. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku 

zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále v této kapitole jen „zákon“), který 

podrobn  vymezuje okruh pojišt ných osob, jejich práva a povinnosti, stanoví 

povinnost platit pojistné zam stnance, zam stnavatele a OSV , dále ur uje orgány, 

které vykonávají správu a v neposlední ad  také ur uje na co a v jakém pom ru

bude vybrané pojistné rozd leno. 

2 TRÖSTER, P.; a kol. Právo sociálního zabezpe ení. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 379 s. ISBN 
978-80-7400-322-6 



5

2.1.1 Poplatníci pojistného 

Poplatníky d líme do dvou skupin podle toho, zda musí nebo mohou platit 

pojistné, tedy na povinné a dobrovolné poplatníky. 

Podle zákona jsou povinní poplatníci rozd leni do n kolika skupin. První 

skupinou jsou zam stnavatelé. Zam stnavatel je fyzická nebo právnická osoba 

pokud zam stnává jednoho nebo více zam stnanc . Do druhé skupiny adíme 

zam stnance, kte í jsou podrobn  vyjmenovaní v zákon . T etí skupinu tvo í osoby 

samostatn  výd le inné, jejichž ú ast je povinná pouze na d chodovém 

pojišt ní, v p ípad  nemocenského pojišt ní je ú ast dobrovolná. 

Dobrovolnou ú ast na pojišt ní mají tito poplatníci: osoby p ipravující se na 

budoucí povolání po dosažení 18 let, uchaze i, kte í nemají nárok na hmotné 

zajišt ní a jsou vedení v evidenci ú adu práce a dále zde pat í ostatní osoby, které 

projeví v li ú astnit se pojistného principu sociálního zabezpe ení.

2.1.2 Výše pojistného 

Skládá se ze t í faktor , které ovliv ují výši pojistného. Jsou jimi vym ovací

základ, rozhodné období a procentní sazba. 

Vym ovací základ mají r zný zam stnanci, zam stnavatelé a OSV .

V p ípad  zam stnanc  je vym ovacím základem úhrn p íjm  zú tovaných

zam stnavatelem zam stnanci, který je p edm tem dan  z p íjmu. Maximálním 

vym ovacím základem zam stnance je pro rok 2010 72 násobek pr rné mzdy, 

jestliže zam stnanec tuto ástku p ekro í, p estává platit pojistné. Vym ovací základ 

zam stnavatel  je tvo en všemi úhrny vym ovacích základ  zam stnanc , ástky

evyšující maximální vym ovací základ zam stnanc  se do tohoto základu 

nezahrnují. Všeobecn  platí, že vym ovací základ si OSV  zvolí sama, ale tato 

ástka nesmí být nižší než 50% základu dan  neupraveného o nezdanitelné ástky a 

zárove  nesmí být nižší než minimální vym ovací základ a vyšší než maximální 

ro ní vym ovací základ, který iní v roce 2010 72 násobek pr rné mzdy. 

Minimální m sí ní vym ovací základ u osoby hlavní iní 25% pr rné mzdy, u 

osoby vedlejší se vypo ítá jako 10% z pr rné mzdy. Jestliže je poplatník 

dobrovolným plátcem, jeho minimální vym ovací základ iní 25% pr rné mzdy. 
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Rozhodným obdobím zam stnanc  a zam stnavatel  je kalendá ní m síc, ve 

kterém se zjiš uje vym ovací základ. Pro OSV  je rozhodné období kalendá ní rok, 

za který se zjiš uje vym ovací základ. 

etím již zmín ným faktorem jsou sazby pojistného: 

 u zam stnanc iní 6,5% z vym ovacího základu, 

 zam stnavatelé odvádí 25% z vym ovacího základu, 

 OSV  29,2% z vym ovacího základu, jestliže se dobrovoln  p ihlásí

k nemocenskému pojišt ní iní sazba 2.3% vym ovacího základu, 

 a 28% u osob dobrovoln  ú astných na d chodovém pojišt ní.

2.1.3 Odvod pojistného 

OSV  odvádí pojistné formou záloh a doplatk , zálohy jsou splatné do 20. 

dne po skon ení kalendá ního m síce a doplatky do 8 dn  od skute ného p edložení 

ehledu s termínem p edložení nejpozd ji do konce dubna po skon ení rozhodného 

období.

U zam stnavatel  je to trochu složit jší z d vod  vyplácení náhrady mezd 

zam stnanc m. Ur ený zam stnavatel, který si sám tento zp sob na po átku

letošního roku zvolil, si ode te polovinu ástky zú tované na náhradách od 

pojistného, které odvádí za zam stnance a sebe. Mohou nastat dva p ípady, první, 

když je pojistné vyšší než náhrada, tento rozdíl zam stnavatel odvede p íslušné 

okresní správ  sociálního zabezpe ení a druhý p ípad nastane, pokud jsou náhrady 

vyšší než pojistné, o tento rozdíl požádá p íslušnou okresní správu sociálního 

zabezpe ení. Lh ta pro odvod pojistného iní 20 kalendá ních dní po skon ení

kalendá ního m síce.
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2.1.4 Sankce za neplacení a proml ení pojistného 

Plátce má povinnost platit pojistné ádn , v plné výši a v as. Pokud tyto 

podmínky nedodrží, vzniká mu dluh a s ním spojené penále. V tomto p ípad  m že

být použito n kolik druh  sankcí. První sankcí je penále, iní 0,5% z dlužné ástky, 

za každý den prodlení. Další možností jsou p irážky k pojistnému, ty mohou 

postihnout pouze zam stnavatelé, kte í porušili p edpisy v oblasti bezpe nosti práce, 

a iní až 5% vym ovacího základu za jeden m síc. Poslední sankcí jsou pokuty, 

které jsou ukládány za porušení povinností do výše 20.000 K  za každé porušení, a 

i opakovaném porušení se tato ástka m že zvýšit až na 100.000 K . Toto 

porušení m že být zp sobeno nedodržením lh ty, nepoužíváním p edepsaných 

tiskopis  apod. P edepsané dlužné penále je proml eno 10 let ode dne splatnosti. 

2.2 Nemocenské pojišt ní

Dávky poskytované z nemocenského pojišt ní jsou odvozeny od p íjm

z výd le né innosti. Tyto dávky mají za cíl áste  nahradit p íjmy, o které 

pojišt nec p išel z d vod  vzniku zákonem stanovených sociálních událostí. Mezi 

tyto události m žeme za adit: do asnou pracovní neschopnost z d vod  nemoci i

úrazu, ošet ování lena rodiny, t hotenství a mate ství.

Legislativn  je nemocenské pojišt ní upraveno v zákon .  187/2006 Sb., o 

nemocenském pojišt ní, v aktuálním zn ní.

ast na nemocenském pojišt ní m že mít dva režimy, bu  ú ast povinná 

nebo dobrovolná. „Povinnou ú ast mají zam stnanci v etn  smluvních zam stnanc

a osoby ve služebním pom ru.“3 Osoby samostatn  výd le inné (OSV ) pat í

do druhé skupiny, tedy mohou se dobrovoln  p ihlásit k nemocenskému pojišt ní.

Jestliže OSV  po zahájení samostatn  výd le né innosti do 8 dní podá p ihlášku, 

vzniká jí nárok zp tn  na nemocenské pojišt ní.  Ostatní OSV   jsou nemocensky 

pojišt ny nejd íve ode dne podání p ihlášky. Osoby ú astné na nemocenském 

pojišt ní musí spl ovat ur ité podmínky. První podmínkou je vykonávání výd le né

innosti na území eské republiky, ale i tady jsou výjimky stanovené v zákon .

3 SSZ Sociální zabezpe ení 2011. 1.vyd. Praha: SSZ odbor komunikace, 2011. 32 s. ISBN 978-80-
87039-24-3 (str. 2) 



8

Druhou podmínkou je stanovení minimální doby sjednaného zam stnání, které iní

alespo  15 kalendá ních dní, pop . minimální doby ú asti na pojišt ní u kategorie 

OSV . „Mezi další podmínky m žeme za adit minimální výši sjednaného p íjmu, 

jehož hranice je stanovená pro letošní rok na 2000 K .“4

Všechny druhy sociálních událostí pokrývají ty i typy dávek vyplácených 

z nemocenského pojišt ní: nemocenské, ošet ovné, vyrovnávací p ísp vek 

v t hotenství a mate ství a pen žitá pomoc v mate ství.  V p ípad  OSV  se dávky 

zúžují pouze na nemocenské a pen žitou pomoc v mate ství.

Nárok na dávky z nemocenského pojišt ní mají ti, kte í splní základní 

podmínku.  Touto podmínkou je vznik sociální události v dob  ú asti na pojišt ní

nebo v ochranné lh . Ochranná lh ta má za cíl zabezpe it osoby, které onemocní 

nebo nastoupí na pen žitou pomoc v mate ství v dob , kdy opustí jedno zam stnání

a do druhého ješt  nenastoupily, aby nez staly bez prost edk . Pro nemocenské 

ochranná lh ta trvá 7 kalendá ních dní od skon ení zam stnání. V p ípad  žen je 

tato lh ta 180 kalendá ních dní pokud skon ily zam stnání v dob  t hotenství. 

2.2.1 Nemocenské 

Je základní dávkou poskytovanou z nemocenského pojišt ní. Ú elem je 

áste  nahradit pojišt nci p íjem, který ztrácí v d sledku pracovní neschopnosti 

(PN) i karantény.  

Aby mohl vzniknout nárok na dávku, je zapot ebí splnit dv  základní 

podmínky, kterými jsou: ztráta p íjmu a trvání do asné pracovní neschopnosti déle 

než 21 kalendá ních dní. 

Nárok na dávku za íná 22. dnem PN i karantény. Podp í doba, což je 

doba, po kterou je vyplácené nemocenské, trvá nejdéle do 380 dne od zapo etí PN 

nebo karantény. Prvních 21 dní je zam stnavatel povinen zabezpe it zam stnance

formou náhrady mzdy. V ur itých p ípadech lze vylou it nebo krátit nárok.

Vylou ené jsou osoby, které si p ivodily úmysln  PN nebo jim vznikla PN 

v dob  výkonu trestu nebo út ku z vazby.  Nárok se také m že krátit o 50% u osob, 

4 SSZ Sociální zabezpe ení 2011. 1.vyd. Praha: SSZ odbor komunikace, 2011. 32 s. ISBN 978-80-
87039-24-3 (str. 2)
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které si p ivodily PN p i rva ce, v d sledku opilosti nebo požití omamných a 

psychotropních látek, dalším d vodem ke krácení je spáchaní úmyslného trestného 

inu a nebo zavin ného p estupku.

Výše nemocenského se vypo ítá procentní sazbou z redukovaného denního 

vym ovacího základu (DVZ). Pro rok 2011 procentní sazba iní 60% za den, tato 

ástka je po celou dobu trvání PN ve stejné výši. 

2.2.2 Ošet ovné 

Nárok na ošet ovné má osoba ú astná nemocenského pojišt ní, která 

ošet uje lena domácnosti nebo pe uje o dít  mladší 10 let.   

Aby mohl vzniknou nárok, musí být dodrženy ur ité podmínky. První 

podmínkou je ztráta výd lku z d vod : „ošet ování dít te mladšího 10 let, pé e o 

zdravé dít  mladší 10 let, pokud bylo uzav eno d tské výchovné za ízení na základ

rozhodnutí p íslušných orgán , osoba, která se obvykle stará o dít  onemocní, 

ošet ování jiného lena rodiny, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje.“5 Další 

podmínkou je spole ná domácnost s ošet ovaným. Podmínka je spln na, pokud 

osoby mají stejné trvalé bydlišt , nemusí být spln na, pokud o dít  mladší 10 let 

pe ují jeho rodi e.

Podp í doba ošet ovného trvá nejdéle 9 kalendá ních dní, v p ípad  trvalé 

pé e o dít  do 16 let, které neukon ilo povinnou školní docházku, se tato doba 

prodlouží nejdéle na 16 kalendá ních dní. 

Výše ošet ovného se vypo ítá procentní sazbou z redukovaného DVZ, sazba 

iní 60%. Vyplácí se od prvního dne pot eby ošet ování.

2.2.3 Vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství

elem je vyrovnat rozdíl mezi výd lkem, který má t hotná žena nebo matka 

ed p evedením na jinou práci ze stanovených d vod  a výd lkem, kterého 

dosahuje po p evedení. Mezi d vody pat í t hotenství, matka do 9. m síce po 

porodu, kojení, pokud doktor doporu í p evedení.  

5 SSZ Sociální zabezpe ení 2011. 1.vyd. Praha: SSZ odbor komunikace, 2011. 32 s. ISBN 978-80-
87039-24-3 (str. 4) 
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Výše dávky se zjistí jako rozdíl mezi DVZ ke dni p evedení a pr rem 

zapo itatelných p íjm , který p ipadá na jeden kalendá ní den v jednom kalendá ním

síci po tomto p edení. Zjednodušen eno rozdíl mezi d ív jším p íjmem a 

íjmem po p evedení.  Nárok trvá nejdéle do 6. týdne p ed porodem, což je termín 

nástupu na mate skou dovolenou, a po mate ské dovolené nejvýše však do 9 m síce

po porodu. 

2.2.4 Pen žitá pomoc v mate ství

Nárok má žena, která není schopna vykonávat výd le nou innost v závislosti 

na pokro ilém stupni t hotenství a stanovenou dobu po porodu. I zde existují 

podmínky pro vznik nároku. V posledních dvou letech p ed nástupem na mate skou

dovolenou musí ú ast na nemocenském pojišt ní init alespo  270 kalendá ních dní. 

U OSV  je zapot ebí splnit ješt  jednu podmínku, a to, že v posledním roce p ed

nástupem na mate skou dovolenou musí doba pojišt ní být alespo  180 

kalendá ních dní. 

Pen žitá pomoc v mate ství za íná b žet v rozmezí od 8. až 6. týdne p ed

plánovaným termínem porodu. Podp í doba standardn  trvá 28 týdn , porodí-li 

žena dv  a více d tí, podp í doba se prodlouží na 37 týdn .

Nárok na dávku má i pojišt nec, který p evzal dít  do náhradní rodinné pé e,

a to až do 7 let v ku dít te. Zde trvá podp í doba u jednoho dít te 22 týdn  a u 

dvou a více d tí 31 týdn .

Ženy, které nejsou výd le né inné a jsou evidované na ú adech práce, 

mohou požádat o rodi ovský p ísp vek, ale nemají nárok na pen žitou pomoc 

v mate ství.

Výše dávky se zjistí procentní sazbou z redukovaného DVZ, která je 70%. 

2.2.5 Výpo et dávek nemocenského pojišt ní 

Výše dávky se po ítá z denního vym ovacího základu (DVZ). DVZ se zjiš uje 

tím zp sobem, že vym ovací základy za rozhodné období se se tou a vyd lí 

po tem kalendá ních dní v rozhodném období. Za rozhodné období se považuje 12 

kalendá ních m síc  p ed m sícem, v n mž vznikla PN. Zjišt ný DVZ se podle 

zákona redukuje pomocí stanovených reduk ních hranic.  
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 „90% z ástky do 1. reduk ní hranice, která iní 825 K , neplatí však pro PPM 

u které se zapo ítává 100%, 

 60% z ástky mezi 1. a 2. reduk ní hranici, která iní 1237 K ,

 30% z ástky mezi 2. a 3. reduk ní hranici, která iní 2474 K

 K ástkám nad 3. reduk ní hranici se nep ihlíží“6

2.3 D chodové pojišt ní

Upravuje problematiku p i sociálních událostech, kterými jsou stá í, invalidita, 

ztráta živitele. Legislativn  je toto pojišt ní upraveno zákonem . 155/1995 Sb., o 

chodovém pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále v této kapitole jen“zákon“).  

V tomto zákon  jsou také upraveny základní principy d chodového pojišt ní,

kterými jsou: jednotnost pro všechny pojišt nce, princip obligatornosti dávek, což 

znamená automatický nárok na dávku pokud jsou spln ny stanovené podmínky, je 

garantováno státem, provádí ho orgány státní správy a platí zde princip 

dynami nosti, který prost ednictvím koeficientu aktualizuje p íjmy pojišt nce.

Dávky poskytované z tohoto systému se nazývají d chody. D chody leníme 

do dvou typ  na p ímé a odvozené, také je možno použít poz stalostní. P ímé 

chody berou v potaz dobu pojišt ní a výši výd lk  pojišt nce, mezi tyto d chody

adíme starobní a invalidní d chody. Odvozené neboli poz stalostní d chody se 

odvozují od p ímých d chod , které by pobíral zem elý, zde pat í d chody vdovský a 

vdovecký, sirot í.

Osoby d chodov  pojišt né, které mají nárok na d chod, popisuje velice 

podrobn  zákon, a proto se zde jimi nebudu zabývat. 

6 SSZ Sociální zabezpe ení 2011. 1.vyd. Praha: SSZ odbor komunikace, 2011. 32 s. ISBN 978-80-
87039-24-3 (str. 5) 
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2.3.1 Výpo et d chod

chody se skládají ze dvou složek, a to ze základní a procentní vým ry.

Základní vým ra iní 2230 K  a je pro všechny d chody ve stejné výši. „Procentní 

vým ra se stanoví procentní sazbou z výpo tového základu. Pro jeho stanovení je 

eba znát osobní vym ovací základ (OVZ).“7

OVZ je m sí ní pr r úhrnu ro ních vym ovacích základ  pojišt nce za 

rozhodné období. Rozhodné období pro ú ely výpo tu je zpravidla od roku 1986 do 

roku p ed rokem, kdy je nárok pojišt nci p iznán. Pro zjišt ní OVZ je zapot ebí zjistit 

v každém roce celkový p íjem, který se upraví pomocí koeficientu.  

OVZ se poté ur í jako podíl úhrn  upravených ro ních vym ovacích základ

a po tu kalendá ních dní v rozhodném období, tento podíl vynásobíme koeficientem 

30,4167 a tímto dostáváme OVZ.  

Takto vypo tený OVZ se upraví, neboli redukuje pomocí reduk ních hranic. 

ástka do první reduk ní hranice, která iní 11.000 K , se zapo ítává v plné výši, 

30% se po ítá z ástky, která p evyšuje první reduk ní hranici 11.000 K , ale nejvýše 

do druhé reduk ní hranice 28.200 K  a z ástky nad druhou reduk ní hranici, tedy 

27.000 K  se po ítá 10%. Nyní jsme zjistili výpo tový základ pot ebný ke zjišt ní

chodu.

2.3.2 Starobní d chod 

eší období stá í, ve kterém se p edpokládá snížená pracovní schopnost, 

tedy snížená schopnost výd le né innosti. Pro získání nároku na d chod je 

zapot ebí splnit dv  podmínky. Jednou z podmínek je pot ebná doba pojišt ní a 

druhou dosažení pot ebného d chodového v ku. Pot ebná doba pojišt ní v roce 

2010 iní 26 let, postupem asu se tato doba prodlouží až na 35 let, této doby bude 

dosáhnuto po roce 2018. V p ípad  nespln ní této podmínky má pojišt nec také 

nárok, jestliže je starší 65 let a získal minimální dobu pojišt ní uvedenou v tabulce 

Tab. 2.1. 

7 SSZ Sociální zabezpe ení 2011. 1.vyd. Praha: SSZ odbor komunikace, 2011. 32 s. ISBN 978-80-
87039-24-3 (str. 11) 
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Tab. 2.1 Pot ebný v k pojišt nce a kalendá ní rok jeho dosažení 

k pojišt nce
Minimální doba 

pojišt ní

ed rokem 2010 dosáhne alespo  65 let v ku 15 let 

v roce 2010 dosáhne v ku aspo  o 5 let vyššího, než je 
chodový v k stanovený pro muže stejného data narození 

16 let 

v roce 2011 dosáhne v ku aspo  o 5 let vyššího, než je 
chodový v k stanovený pro muže stejného data narození 

17 let 

v roce 2012 dosáhne v ku aspo  o 5 let vyššího, než je 
chodový v k stanovený pro muže stejného data narození 

18 let 

v roce 2013 dosáhne v ku aspo  o 5 let vyššího, než je 
chodový v k stanovený pro muže stejného data narození 

19 let 

po roce 2013 dosáhne v ku aspo  o 5 let vyššího, než je 
chodový v k stanovený pro muže stejného data narození 

20 let 

Zdroj: SSZ - Starobní d chody. [online]. 2011 [cit. 2011-04-05]. Dostupný zdroj z WWW: 
<http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm> 

Co se tý e d chodového v ku, ten se d lí do t í základních kategorií podle 

data narození, pohlaví a také podle po tu vychovaných d tí

 První kategorii tvo í pojišt nci narození p ed rokem 1936, muži musí 

dosáhnou d chodového v ku 60 let a ženy podle po tu vychovaných d ti od 

53 do 57 let, 

 Ve druhé kategorii se datum narození pojišt nc  pohybuje od roku 1936 do 

roku 1968 u muž  a žen, které nevychovaly žádné nebo jedno dít , se 

chodový v k zvyšuje až na 65 let. U ostatních žen se d chodový v k zvýší 

od 62 do 64 let, podle po tu vychovaných d tí.  

 V poslední kategorii jsou za azení pojišt nci podle data narození po roce 

1968, d chodový v k u muž iní 65 let a pro ženy od 62 do 65 let podle 

po tu vychovaných d tí. 

Podrobn jší informace ohledn  d chodového v ku naleznete v p íloze íslo 1. 

Výše starobního d chodu se skládá jak z pevné ástky, která iní 2230 K , tak 

i z procentní vým ry, ta iní 1,5% z výpo tového základu za každý rok pojišt ní do 
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vzniku nároku. Jestliže pojišt nec neuplatní nárok na d chod a nadále setrvává ve 

výd le né innosti, procentní vým ra se zvýší o 1,5% výpo tového základu za 

každých 90 kalendá ních dní. Zde je stanovená také minimální výše procentní 

vým ry, která je zaru ena zákonem, a iní 770 K .

Pojišt nec má také možnost požádat o p ed asný starobní d chod. Nárok 

také závisí na pot ebné dob  pojišt ní a dosaženém v ku. Pojišt nci vzniká nárok 

nejd íve dosažením v ku 60 let, jestliže jeho d chodový v k iní 63 let nebo pokud 

chodový v k pojišt nce je nižší než 63 let, vzniká nárok nejd íve dnem, od kterého 

chybí nejvýše t i roky do dosažení d chodového v ku.

Výše d chodu se také skládá ze základní vým ry, která iní 2230 K  a 

procentní sazby. Výše procentní sazby je 1,5% výpo tového základu za každý celý 

rok pojišt ní. Tato výše se snižuje o 0,9%výpo tového základu za každých 90 

kalendá ních i zapo atých dní z doby, která chybí do dosažení d chodového v ku za 

období 720 dn , od 721. dne se snížení iní 1,5% výpo tového základu. Nicmén

procentní vým ra nesmí být nižší než 770 K .

Jestliže se pojišt nec rozhodne p i dosažení d chodového v ku vykonávat 

výd le nou innost, je tato varianta možná za p edpokladu, že pojišt nec pobírá 

starobní d chod, nikoliv p ed asný starobní d chod. V tomto p ípad  se jedná o 

soub h d chodu s p íjmem z výd le né innosti. 

V p ípad  zam stnání a pobírání 50% d chodu se za každých 180 dní zvýší 

procentní vým ra o 1,5% z vym rového základu. 

2.3.3 Invalidní d chod 

elem této dávky je hmotn  zabezpe it pojišt nce kv li dlouhodobému 

nep íznivému zdravotnímu stavu.  

Pojišt nci vznikne nárok na invalidní d chod, jestliže splní stanovené 

podmínky. Nedosáhl v ku 65 let, je invalidní pro invaliditu prvního až t etího stupn  a 

dosáhl pot ebné doby pojišt ní nebo si invaliditu p ivodil v rámci pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání. Pojišt nec se považuje za invalidního, pokud jeho pracovní 

schopnost poklesla alespo  o 35% kv li dlouhodobému nep íznivému zdravotnímu 

stavu. Invalidita má t i stupn  v závislosti na poklesu pracovní schopnosti. P i
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poklesu o 35 až 49% se jedná o invaliditu prvního stupn , o druhý stupe  se jedná, 

pokud pokles iní 50 až 69% a jestliže pokles je 70% a více, zde mluvíme o t etím

stupni invalidity. Pro vznik nároku je také zapot ebí dodržet podmínku pot ebné doby 

pojišt ní, tyto doby jsou umíst ny v následující tabulce Tab. 2.2.  

Tab. 2.2 Pot ebná doba pojišt ní pro nárok na invalidní d chod iní u pojišt nce ve 
ku

k pojišt nce Pot ebná doba 

do 20 let Mén  než rok 

od 20 let do 22 let 1 rok 

od 22let do 24 let 2 roky 

od 24 let do 26 let 3 roky 

od 26 let do 28 let 4 roky 

nad 28 let 5 let 

Zdroj: SSZ - Doba pojišt ní. [online]. 2011 [cit. 2011-04-05]. Dostupný zdroj z WWW: 
<http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/doba-pojisteni.htm> 

Pot ebná doba pojišt ní se zjiš uje p ed vznikem invalidity, pro pojišt nce nad 

28 let v ku se tato doba stanoví za posledních 10 let. Tato podmínka pot ebné doby 

pojišt ní se považuje za spln nou i v p ípad  pokud pojišt nec nad 38 let v ku

dosáhl doby pojišt ní 10 let za posledních 20 let p ed vznikem invalidity.  

Výše invalidního d chodu se skládá z pevné ástky, která iní 2230 K  a 

procentní vým ry. Tato vým ra se standardn  ur í z výpo tového základu pomocí 

procentní sazby za každý rok pojišt ní a dopo tené doby. Dopo tená doba je doba 

od vzniku nároku do dosažení d chodového v ku, za d chodový v k se považuje 

k ženy stejného data narození, která nevychovala žádné dít . Procentní sazba pro 

invaliditu prvního stupn iní 0,5%, v druhém stupni 0,75% a ve t etím 1,5%. Nejnižší 

procentní vým ra invalidního d chodu je ve výši 770 K .

V závislosti na skute nosti, zda dojde ke zhoršení nebo zlepšení zdravotního 

stavu pojišt nce, zm ní se stupe  invalidity a musí se také samoz ejm  ur it nová 

procentní vým ra.
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„Nová výše procentní vým ry se stanoví jako sou in procentní vým ry, která 

náležela poživateli invalidního d chodu a koeficientu v p iložené tabulce“8 Tab. 2.3. 

Tab. 2.3 Výše procentní vým ry d chod  p i zm  stupn  invalidity 

Dosavadní stupe
invalidity 

Nový stupe  invalidity Výše koeficientu 

první druhý 1,5

první etí 3

druhý první 0,667 

druhý etí 2

etí první 0,3333 

etí druhý 0,5

Zdroj: SSZ - Invalidní d chody. [online]. 2011 [cit. 2011-04-05]. Dostupný zdroj z WWW: 
<http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm> 

2.3.4 Vdovský a vdovecký d chod 

Dávka sloužící k dorovnání životní úrovn  po zesnulém manželovi nebo 

manželce.  

Aby mohl vzniknout nárok vdov  nebo vdovci na d chod, musí být spln ny

stanové podmínky. Zem elý manžel i manželka pobíral/a starobní nebo invalidní 

chod, ke dni smrtí splnil/a podmínky starobního nebo invalidního d chodu nebo 

zem el/a v d sledku pracovního úrazu. Tato dávka se poskytuje rok po smrti manžela 

nebo manželky, ale za ur itých okolností se vyplácí i po roce od smrti manžela i

manželky. Tyto p ípady nastanou, pokud vdovec i vdova pe uje o nezaopat ené

dít , o rodi e nebo rodi e zem elého, kte í jsou závislí na pé i jiné osoby nebo sám 

i sama je invalidní. 

Výše dávky iní základ 2230 K  plus 50% procentní vým ra z procentní 

vým ry starobního i invalidního d chodu zem elé osoby, na který by m la nebo 

la nárok. 

8 SSZ Sociální zabezpe ení 2011. 1.vyd. Praha: SSZ odbor komunikace, 2011. 32 s. ISBN 978-80-
87039-24-3 (str. 14) 
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Nárok na tuto dávku zaniká z d vodu nového manželství, ale p esto má 

oprávn ná osoba nárok na výplatu 12 m sí ních splátek d ív jšího nároku a také 

zaniká, jestliže manžel i manželka zp sobili smrt druhého z manžel . Dále je možno 

také obnovit nárok, pokud byly spln ny pot ebné podmínky do 5 let od zániku 

vodního nároku. 

2.3.5 Sirot í d chod 

elem je p isp t k hmotnému zabezpe ení osi elého nebo nezaopat eného

dít te.

Podmínky pro vznik nároku jsou nezaopat enost dít te a úmrtí rodi e.

Nezaopat eným dít tem je dít , které neukon ilo povinnou školní docházku a poté 

nejdéle do v ku 26 let za sln ní následujících podmínek. Jednou z podmínek je 

studium, nemožnost studovat ani vykonávat výd le nou innost v d sledku úrazu 

nebo nemoci, nemožnost vykonávat výd le nou innost kv li nep íznivému 

zdravonímu stavu od skon ení povinné školní docházky do dovršení 18 let v ku,

jestliže je veden na ú adu práce a nepobírá podporu v nezam stnanosti.  Druhá 

podmínka je spln na pokud zem elý rodi  pobíral starobní nebo invalidní d chod, ke 

dni smrti m l nárok na starobní i invalidní d chod nebo zem el následkem 

pracovního úrazu. 

Výše dávky se skládá ze základní vým ry 2230 K  a 40% procentní vým ry

z procentní vým ry starobního d chodu nebo invalidního d chodu pro invaliditu 

etího stupn  zem elé osoby, na který by m la nebo m la nárok. 

Nárok trvá od úmrtí rodi e až do doby, kdy je spln na podmínka 

nezaopat eného dít te. Nárok zaniká, jestliže osi elé dít  bylo osvojeno. V p ípad

osvojení oboustrann  osi elého dít te jen jednou osobou, nárok na d chod zaniká 

pouze po té osob , kterou osvojitel nahradil. 

2.3.6 Soub h d chod

 O soub hu hovo íme v p ípadech vzniku nároku na více d chod . Jestliže 

vznikne nárok na výplatu d chodu stejného typu, poté se vyplácí jen jeden z nich, a 

to ten, který je vyšší. V p ípad  soub hu nároku na d chod r zného typu se vyplácí 

vyšší d chod v plné výši a z druhého se vyplácí polovina procentní vým ry.
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2.4 Léka ská posudková služba 
 Úkolem léka ské posudkové služby (LPS), respektive léka  LPS je 

posuzovat, zda ob ané mají i nemají nárok na dávky ze sociálního pojišt ní

v závislosti na jejich zdravotním stavu nebo pracovní neschopnosti. Dalším úkolem, 

který LPS nabyla od roku 2010 je posuzování zdravotního stavu vzhledem 

k námitkovému ízení, které se týká d chodového pojišt ní. Pro ú ely nemocenského 

pojišt ní provád jí kontrolu posuzování zdravotního stavu ošet ujícími léka i a 

posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti po uplynutí podp í doby. 

Rovn ž posuzují, jaký dopad na zdravotní stav m la pracovní neschopnost 

zap in na nemoci i úrazem a dále také jinými vlivy. 
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3 Organizace sociálního zabezpe ení 

 Sociální pojišt ní je zabezpe eno prost ednictvím orgán  státní správy, t mito 

orgány jsou eská správa sociálního zabezpe ení ( SSZ), Okresní správa 

sociálního zabezpe ení (OSSZ), Ministerstvo práce a sociálních v cí (dále MPSV), 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti. 

 Zdravotní pojišt ní zabezpe uje Ministerstvo zdravotnictví, Všeobecná 

zdravotní pojiš ovna a zam stnanecké pojiš ovny. 

3.1 Historický vývoj sociálního pojišt ní

 V minulosti byla správa sociálního zabezpe ení, s tehdejším názvem Státní 

ad d chodového zabezpe ení, ur ena pouze ke spravování a poskytování dávek 

dlouhodobého charakteru. Zatímco o nemocenské dávky se starala Úst ední rada 

odbor .

 K 1. 9. 1990 byla z ízená eská správa sociálního zabezpe ení podle zákona 

. 210/1990 Sb., o zm nách p sobnosti orgán R v sociálním zabezpe ení, v tomto 

roce p ešlo na SSZ i nemocenské pojišt ní. V roce 1991 tento zákon nahradil 

zákon . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení, jehož 

aktuální zn ní platí i v dnešní dob .

3.2 Charakteristika fungování SSZ a OSSZ 

SSZ je pod ízená MPSV, je organiza ní složkou státní správy, která je 

financována prost ednictvím státního rozpo tu. Úkolem této instituce je vykonávat 

sobnost v oblasti d chodového a nemocenského pojišt ní, dále také léka ské

posudkové služb . Vybírá pojistné odvád né do státního rozpo tu, ze kterého 

posléze poskytuje oprávn ným osobám dávky. 

 Okresní správy sociálního zabezpe ení jsou z ízeny pro obvody, tyto obvody 

jsou shodné s územními obvody okres , a plní funkci vnit ních organiza ních

jednotek SSZ. V hlavním m st  je z ízena Pražská správa sociálního zabezpe ení, 

která prakticky plní shodné funkce jako OSSZ. 
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SSZ jakožto i OSSZ hospoda í se sv eným majetkem státu a organizace je 

upravena ve statutu, který vydává Ministerstvo práce a sociálních v cí. Zn ní statutu 

je vloženo v p íloze. 

3.2.1 Organiza ní struktura 

Organiza ní struktura je tvo ena úst edím SSZ, dále pracovišti SSZ, 

okresními správami sociálního zabezpe ení, v hlavním m st  se nachází Pražská 

správa sociálního zabezpe ení (PSSZ) a dále M stská správa sociálního 

zabezpe ení. 

Zdroj: SSZ. Výro ní zpráva 2009. 1. vyd. Praha: SSZ odbor komunikace, 2010. 52 s. ISBN 978-80-

87039-22-9 

Organiza ní struktura si každá okresní správa tvo í ve vlastní režii dle firemní 

jednotnosti. Pro názorný p íklad zde uvedu strukturu Okresní správy sociálního 

zabezpe ení v Ostrav .

Schéma 3.1 Organiza ní schéma SSZ

Úst ední editel 
SSZ

Úst edí SSZ 

OSSZ

PSSZ

Pracovišt SSZ

Územní 
pracovišt  PSSZ

Úsek léka ské posudkové služby 

Úsek informa ních a komunika ních
technologií

Úsek sociálního pojišt ní

Úsek ekonomicko-správní 

Organiza ní útvary p ímo ízené úst edním
editelem
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3.2.2 Úkoly 

eská správa sociálního zabezpe ení:

a) rozhoduje 

1. o dávkách d chodového pojišt ní

2. o povinnosti vrácení p eplatk  na dávkách 

3. o povinnosti vrátit ástky na d chodovém pojišt ní, které byly neprávem 

vyplaceny 

4. o odvolání proti rozhodnutí OSSZ 

5. o odstran ní tvrdosti 

6. o p evodech d chodových práv 

Okresní správa sociálního zabezpe ení Ostrava 
editel 

Odd lení           
chodového pojistného 

Odd lení                 
vymáhání pojistného 

Odd lení                    
kontroly 

Odd lení registru pojišt nc
a registr zam stnavatel

Odd lení                      
OSV

Odd lení         
nemocenského pojistného 

Odd lení                     
tárny pojistného a dávek 

Odbor
sociálního pojišt ní

Odbor
výb ru pojistného 

Schéma 3.2 Organiza ní schéma OSSZ Ostrava

Zdroj: vlastní
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b) vymáhá ástky na d chodovém pojišt ní, které byly neprávem vyplaceny, 

c) plní úkony p i vyplácení dávek do ciziny, 

d) dohlíží na innost OSSZ, 

e) vede registr pojišt nc  d chodového pojišt ní, 

f) vydává tiskopisy.“9

Okresní správy sociálního zabezpe ení: 

a) rozhodují: o vzniku a zániku (p iznání nebo odn tí) d chodového a 

nemocenského pojišt ní ve sporných p ípadech, o správnosti zápisu 

v eviden ním listu d chodového pojišt ní v p ípad  spor , o vrácení p eplatku 

na dávce nemocenského pojišt ní, o výši pojistného, penále a pokutách p i

porušení zákona, o invalidit  p i p echodu z pracovní neschopnosti do 

invalidity a v nemocenském pojišt ní o odstran ní tvrdosti, 

b) provádí výb r pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní 

politiku zam stnanosti,

c) vrací zam stnanci p eplatek na pojistném na sociální zabezpe ení,

d) vedou statistiku a ú etní evidenci p edepsanou v sociálním zabezpe ení,

e) vedou evidenci pro ú ely d chodového pojišt ní osob samostatn  výd le

inných a ob an  dobrovoln  ú astných d chodového pojišt ní,

f) sepisují žádosti o dávky d chodového pojišt ní,

g) poskytují ob an m a zam stnanc m odbornou pomoc.10

9 TOMEŠ, I.; a kol. Sociální správa: úvod do teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 304 s. ISBN 
978-80-7367-483-0 (str. 247) 

10 TOMEŠ, I.; a kol. Sociální správa: úvod do teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 304 s. ISBN 
978-80-7367-483-0 
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3.3 Charakteristika fungování zdravotní pojiš ovny 

 Zdravotní pojiš ovny mají status právnických osob, které vystupují svým 

jménem v právních vztazích, z t chto vztah  jim vznikají práva a povinnosti ale také 

odpov dnost.  Jsou ve ejnoprávními subjekty, které zajiš ují zákonné zdravotní 

pojišt ní. Tyto organizace hospoda í jak se svým, tak i se sv eným majetek a také s 

finan ními prost edky pojišt nc  hradící zdravotní pojišt ní. Úkolem zdravotní 

pojiš ovny je hradit náklady na zdravotní pé i podle zdravotního pojišt ní, jestliže 

byla poskytnutá ve zdravotnických za ízeních nebo u léka , kte í jsou ve vztahu 

s konkrétní zdravotní pojiš ovnou.

 Všeobecná zdravotní pojiš ovna (VZP) je z ízená na základ  zákona .

551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojiš ovn eské republiky, v aktuálním zn ní.

Pat í mezi nejv tší pojiš ovny v zemi. Organiza ní struktura VZP je tvo ena t mito 

ástmi: úst edím, krajskými pobo kami, územními pracovišti a ú adovnami. Krajské 

pobo ky a územní pracovišt  jsou organiza ními složkami ízenými úst edím. VZP 

má také své orgány, kterými jsou správní a dozor í rada.

 Správní rada má 30 len , 10 len  je jmenováno vládou a zbývajících 20 

poslaneckou sn movnou. Tito lenové jsou volení na dobu ty  let. Jejím úkolem je:  

a) schvalování 

1. organiza ního ádu

2. návrhu pojistného plánu 

3. ú etní záv rky

b) jmenování odvolávání editele 

c) rozd lení pen žních prost edk  z rezervního fondu 

 Dozor í rada má 13 len , 3 leny jmenuje vláda a zbylých 10 len

poslanecká sn movna. Funk ní období je rovn ž ty i roky, jako je to u správní rady. 

Hlavním úkolem je dohlížet na hospoda ení pojiš ovny, dodržování právních p edpis

a dále také projednává návrh pojistného plánu a ú etní záv rku na spole ném

zasedání se správní radou. 
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4 Zm na administrativy sociálního pojišt ní

Zm na systému by m la být realizována prost ednictvím z ízení nového 

subjektu. Tímto subjektem je pojiš ovna jakožto ve ejnoprávní subjekt, jejichž 

hlavním úkolem bude zabezpe ení a vykonávání sociálního pojišt ní. Dalším rysem 

pojiš ovny je její z ízení jako právnické osoby. Hlavním smyslem této mé navrhované 

zm ny je odd lení od státu a státního rozpo tu. Bude vystupovat pod názvem eská

pojiš ovna sociálního zabezpe ení a okresní pracovišt  budou okresní pojiš ovny

sociálního zabezpe ení.  Instituce bude hospoda it se svým vlastním rozpo tem, 

majetkem svým a jí sv eným a v neposlední ad  s pen zi da ových poplatník ,

které p edstavují platby na sociální pojišt ní.

ízena bude na základ  tripartitních orgán  tzn. zástupc  zam stnavatel ,

pojišt nc  a státu, ímž bude docíleno objektivního rozhodování. 

„Tím, že stát sv uje provád ní sociálního pojišt ní ve ejnoprávní instituci, se 

nezbavuje ani nem že zbavit své odpov dnosti za realizaci sociálního pojišt ní.“11

Stát bude na tento systém dohlížet prost ednictvím státního dozoru a finan ní

kontroly, jelikož stále bude garantem sociálního pojišt ní a v p ípad  nedostatk

zdroj  poskytne finan ní „injekci“. 

Mezi d ležité otázky v tomto navrhovaném systému je volba takových 

nástroj , takových mechanism , které povedou k finan nímu vyrovnání. Existují zde 

dva nástroje. Jedním jsou platby státu do rozpo tu pojiš ovny a druhým, nemén

ležitým, je tvorba rezervního fondu, který by m l vykrýt p ípadné výpadky nebo 

nedostatky p íjm  na výplatu dávek ze sociálního pojišt ní.  

Povinností pojiš ovny je sestavovat vždy vyrovnané rozpo ty v jednotlivých 

letech v etn  návrhu ešení ke krytí p ípadných výpadk  nebo nedostatk  p íjm

z pojistného tak, aby nebyla ohrožena výplata dávek. 

11 Vládní návrh zákona . 776/2001 o Sociální pojiš ovn  a o provád ní sociálního pojišt ní
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4.1 Transformace provád ní sociálního pojišt ní

4.1.1 D vody zm ny 
Asi na za átek bychom si m li položit otázku pro  transformace na 

ve ejnoprávní instituci? Odpov  je dle mého názoru velmi jednoduchá, i když zde 

jsou r zné názory. Je velmi hodn  odp rc  tohoto ešení, argumentují tím, že to 

nemá smysl, stejn  se tímto krokem ni eho nedosáhne a je to pouze zp sob jak 

„nalít“ do systému sociálního zabezpe ení další finan ní prost edky.

j názor je jiný. Každopádn  se tímto krokem zpr hlední hospoda ení 

s prost edky ze sociálního pojišt ní a ob ané budou v t co se s t mito prost edky

je, jelikož odvod do státního rozpo tu a následné výplaty dávek je velmi 

nep ehledný. Výsledkem bude efektivní a racionální správa systému. 

Dalším mým argumentem jsou p ípadné p ebytky z plateb na sociální 

pojišt ní, které v pojiš ovn  z stanou, a ne jako v sou asném systému se p evád jí 

na d chodový ú et a troufám si íci, že se posléze n jakým záhadným zp sobem 

vytrácejí. Poté je nám všude všt pováno, že pr žný systém je v deficitu, což mají 

pravdu, protože p ebytky za celou dobu existence eské Republiky prost  a 

jednoduše zmizely díky „podivným machinacím“ p edstavitel  státu. Vývoj 

v jednotlivých letech je znázorn n v tabulce Tab. 4.1. 

Dalším z d vod  vzniku deficitu sociálního pojišt ní je zavedení stropu na 

pojistném a také snížení sazeb pojistného.  

Transformace systému ur it  nebude levná záležitost, ale n jaké kroky se 

v této oblasti podniknout musí. 
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Tab. 4.1 Skute né p íjmy a výdaje SSZ v mil. K

íjmy Výdaje Rozdíl 

2000 215 839 214 541 1 298 

2001 235 023 231 631 3 392 

2002 250 601 247 708 2 893 

2003 264 494 261 048 3 446 

2004 285 755 264 414 21 341 

2005 302 434 280 313 22 121 

2006 324 871 308 184 16 687 

2007 357 511 324 465 33 046 

2008 375 673 343 225 32 448 

2009 337 760 364 449 -26 689 

2010 346 307 369 276 -22 969 

celkem - - 87 014 

Zdroj: vlastní 

4.1.2 D ív jší návrhy 
Tato myšlenka odd leného financování sociálního pojišt ní od státního 

rozpo tu není žádnou novinkou a debata se vede již adu let. Odd lení bylo dokonce 

již v n kolika programech politických stran.  

Byly zde r zné návrhy, které nedostaly konkrétní podobu až na jeden, který 

byl p edložen poslanecké sn movn  ve form  zákona o Sociální pojiš ovn , v roce 

2001. Nicmén  v tehdejší dob  pro n j nebyla dostate ná podpora a skon il „lidov

eno v koši“.  

V sou asné dob  je navrhován další zp sob ešení, a tím je odvod ásti 

pojistného do soukromoprávních fond  s podporou státu. Dle mého názoru to není 

velmi š astné ešení, jelikož stát nebude mít dostate nou kontrolu nad pen žními 

prost edky spravovanými fondy. V p ípad  spo ení do t chto fond  není žádná jistota 
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návratnosti naspo ených pen z a už v bec zde není jistota, že nap íklad za 35 let, 

kdy p jdu do d chodu, budou tyto fondy existovat.  

Druhý problém spat uji ve vyvedení ásti pen z ze sociálního pojišt ní, 

respektive 3% z pojistného systému, do již zmín ných fond . Každému 

inteligentnímu lov ku je jasné, že tyto prost edky budou v pr žném systému 

chyb t, tím pádem se bude prohlubovat deficit, který musí být ur itým zp soben

vyrovnán. Podle vládní koalice je jediným ešením zvýšení dan  z p idané hodnoty, 

což je nemilé pro každého ob ana R.

Všechny tyto dosavadní návrhy nebyly realizovány nebo se o jejich podob

stále jedná. Existuje zde i návrh, který byl doveden do zdárného konce. Jednalo se o 

vytvo ení „zvláštního ú tu d chodového pojišt ní“, což m lo za význam odd lit

ebytky na d chodovém pojišt ní od celkových prost edk  na sociální pojišt ní. De 

facto jde o p emíst ní finan ních prost edk  do jiného oddílu státního rozpo tu.

Na tento ú et se p evád ly již zmín né p ebytky ili rozdíl mezi p íjmy 

chodového pojišt ní v etn  pokut a penále a výdaji na výplatu dávek 

z d chodového pojišt ní v etn  nákladu na správu výb ru pojistného a výplatu 

dávek. Tento krok m l ur itý význam, že se zadržely tyto p ebytky a 

„neprošustrovaly“ se na n jaké jiné ú ely.  

I zde existují ur ité nedostatky v podob  odvodu kladného rozdílu pouze 

z d chodového pojišt ní, v tší efekt by to m lo pokud by zde byly schra ovány

všechny p ebytky ze sociálního pojišt ní a ne jen z jedné složky tvo ící toto pojišt ní.

4.1.3 P echod ze sou asného systému na nový 
Samostatnou p em nu neboli transformaci nelze u init ze dne na den, ale 

jedná se o proces zdlouhavý, proto je zapot ebí ur itý asový horizont na p ípravu a 

realizaci samotné transformace.  Proces je rozd len do n kolika fází. První fázi jako 

na za átku každého projektu, je p ípravná fáze, ve které je zapot ebí zajistit 

organiza ní stránku p em ny a také její postup a asový harmonogram.  

Veškeré úkony, které vykonává SSZ pojiš ovna pln  p evezme a bude 

povinná je vykonávat k datu 1.1. roku následujícího po zrušení SSZ. Ovšem 

samotné z ízení musí logicky nastat d íve z d vodu zajišt ní veškerých pot ebných 
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inností. T mito innostmi mohou být nap íklad vypracování nových sm rnic, 

podepsání nových pracovn právních smluv, nové tiskopisy, ozna ení budov a 

mnoho dalšího. Datum z ízení musí byt zvolené nejmén  7 m síc  p ed datem, od 

kterého za ne fungovat pojiš ovna. Nap íklad, pokud by pojiš ovna za ala fungovat k 

1.1.2012, její z ízení by muselo být nejpozd ji k datu 1.6.2011.

Prvním krokem je zabezpe it vedení nov  vzniklé pojiš ovny. Vedení se bude 

skládat ze sou asného vedení SSZ, tento krok je prozatímním opat ením s dobou 

trvání do jednoho roku od jmenování vedení. Po této lh  musí být zvoleno nové 

vedení pojiš ovny standardním zp sobem. Dále je zapot ebí sestavit správní radu co 

možná v nejkratším termínu, její funk ní období bude standardní.  

S tímto zlomovým krokem souvisí i také zm ny ve financování. Nastávají, zde 

dv  velmi zásadní zm ny, kterými jsou: 

1. platby státu prost ednictvím státního rozpo tu, konkrétn  na úhradu ásti 

základní vým ry d chod , n kterých zapo itatelných dob a zvýšení d chod

pro bezmocnost 

2. tvorba rezervního fondu, který slouží k hospoda ení s vyrovnanými rozpo ty.

4.1.4 Úkony na konci roku 20XX 

Rok 20XX je datem, ke kterému SSZ zaniká respektive k 31.12. Tady 

nastává ada úkon , které jsou zapot ebí u init. V prvé ad SSZ jako celek 

estává ke konci roku 20XX vykonávat p sobnost v oblasti sociálního zabezpe ení

a tato p sobnost, jakožto i práva a povinností p echází na nov  vzniklou eskou 

pojiš ovnu sociálního zabezpe ení k datu 1. 1. roku následujícího. 

Další podstatné úkony se týkají movitých a nemovitých v cí, se kterými eská

správa sociálního zabezpe ení hospoda ila. Tyto p edm ty se taktéž k 1. 1. roku 

následujícího p evád jí do majetku pojiš ovny, tento p evod je bezúplatný pokud se 

jedná o majetek státu. 

Rovn ž na novou pojiš ovnu p echázejí povinnosti z pracovn právního 

vztahu, které d íve plnila SSZ. 
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Jeden z p elomových úkon  k 31. 12. 20XX je ukon ení financování ze 

státního rozpo tu. Na konci roku 20XX SSZ provede vyú tování hospoda ení za 

daný rok a p ípadné zjišt né p ebytky se p evedou do provozního fondu pojiš ovny.

4.1.5 Finan ní aspekty 
Každá zm na, respektive p em na, pot ebuje ur ité finan ní prost edky na 

své uskute ní. Nebude tomu jinak ani v tomto p ípad .

Nebudu zde uvád t p esn  vy íslené náklady, jelikož je to v c velmi 

komplikovaná, náro ná a je zapot ebí nejr zn jších analýz ke zjišt ní p esných ísel. 

Mým úkolem bude vyjád ení, z jakých zdroj  získat tyto prost edky a na jaké ú ely 

budou použity.  

innosti související s transformací v roce 20XX obnášejí své náklady, které 

budou hrazeny prost ednictvím státního rozpo tu. Mezi nezbytné položky hrazené ze 

státního rozpo tu pat í mzdy zam stnanc  v lednové výplat  za prosinec 20XX, 

jelikož v prosinci za mzdy zam stnanc  nese zodpov dnost ješt  stát jakožto jejich 

zam stnavatel.

Další položkou hrazenou prost ednictví státního rozpo tu bude výplata dávek 

za prvních 10 kalendá ních dní v roce následujícím po roku 20XX a v neposlední 

ad  také záloha eské pošt  na výplatu d chod  v prvních lednových dnech. 

Úkolem státu bude ješt  s v tší ásti naplnit rezervní fond ástkou zhruba 67 

mld. K , což p edstavuje 75% minimální výše fondu. Tento údaj vychází z podklad

v roce 2009, jelikož nov jší nebyly p i p íprav  bakalá ské práce k dispozici. 

Respektive z prost edk  Ministerstva financí, na které v roce 2005 p ešel fond 

Národního majetku hospoda ící s finan ními prost edky z privatizace. Zbylou ást, 

tedy 25% musí doplnit pojiš ovny v pr hu 5 let. 

Na první pohled to m že vypadat, že do systému se nalévají další peníze a 

pro stát to p edstavuje další náklady, ale není tomu tak. Pouze se zde vracejí 

ebytky, které byly zú továny ve prosp ch státního rozpo tu a z „n jakých 

záhadných d vod  zmizely“. 
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4.2 Orgány pojiš ovny 
adíme je na vrchol v hierarchii pojiš ovny. Jsou tvo eny generálním 

editelem, správní a dozor í radou. 

4.2.1 Generální editel
Generální editel je zam stnancem pojiš ovny, který zastává funkci jak 

statutárního orgánu pojiš ovny, tak jedná jménem pojiš ovny. Do své funkce je 

jmenován prost ednictvím správní rady, která má také pravomoc ho odvolat.  

Vykonává ídící innost pojiš ovny a také má pravomoc rozhodovat o 

záležitostech, které nenáleží správní a dozor í rad . Za tyto  innosti je odpov dný

správní rad . V p ípad  nep ítomnosti je generální editel zastoupen prost ednictvím 

zástupc  ur ených ve vnit ní sm rnici. 

Funk ním období editele jsou 4 roky. Tuto funkci m že vykonávat pouze dv

funk ní období po sob .

4.2.2 Správní rada 
Úkolem tohoto orgánu je zajišt ní správného nakládání s finan ními 

prost edky pojišt nc . Zabývá se zásadními otázkami týkajícími se innosti 

pojiš ovny. Z d vodu hlasování je složena z 15 len , a to 5 zástupc  pojišt nc , 5 

zástupc  zam stnavatel  pojišt nc  a 5 zástupc  státu.

Zástupce pojišt nc  a zam stnavatele pojišt nc  i stejný po et náhradníku 

navrhuje ministr práce a sociálních v cí poslanecké sn movn R, která je 

schvaluje. Zástupce státu navrhuje ministr práce a sociálních v cí vlád , která je 

schvaluje. Ze svých len  si správní rada zvolí své vedení tak, aby v tomto vedení 

byla zastoupená každá skupina.  

Vedení se skládá z p edsedy a dvou místop edsed . Aby rada byla schopná 

usnášet se, je zapot ebí 9 p ítomných len , tento po et je kv li rovnosti hlasování. 

Sch ze správní rady se konají pravideln , nejmén  jednou za dva kalendá ní

síce.  Na požádání generálního editele nebo ministra práce a sociálních v cí se 

musí správní rada sejít nejpozd ji do 7 kalendá ních dní. 
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Pravomoci: 

a) Schvaluje organiza ní ád a vnit ní sm rnice 

b) Schvaluje pojistný plán 

c) Schvaluje finan ní zprávy o hospoda ení, ú etní záv rku a výro ní zprávu 

d) Jmenuje a odvolává generálního editele 

e) Slouží jako poradní orgán p i jmenování editele pobo ek

f) Schvaluje žádosti o úv ry a erpání z rezervního fondu 

g) Rozhoduje o dalších otázkách, které si ur í

h) Zabývá se stanovisky p edloženými dozor í radou 

i) Schvaluje investování pen žních prost edk  do cenných papír  respektive 

státních dluhopis

Další práva a pravomoci budou podrobn  popsány ve vnit ních sm rnicích. 

Funk ní období správní je 4 leté. lenové rady mohou svou funkci vykonávat 

pouze 2 funk ní období na sebe navazující. 

4.2.3 Dozor í rada 
Jedná se o kontrolní orgán pojiš ovny, jehož cílem je kontrola správného 

nakládání pen žních prost edk  od pojišt nc . Je tvo en 9 leny, a stejn  jako ve 

správní rad  jsou zde zastoupení 3 zástupci pojišt nc , 3 zástupci zam stnavatel

pojišt nc  a 3 zástupci státu.  

Zástupce pojišt nc  a zam stnavatele pojišt nc  i stejný po et náhradníku 

navrhuje ministr práce a sociálních v cí poslanecké sn movn R, která je 

schvaluje. Zástupce státu navrhuje ministr práce a sociálních v cí vlád , která je 

schvaluje. Ze svých len  si dozor í rada zvolí své vedení tak, aby v tomto vedení 

byla zastoupená každá skupina.  

Vedení se skládá z p edsedy a dvou místop edsed . Aby rada byla unášení 

schopná je zapot ebí 5 p ítomných len , tento po et je kv li rovnosti hlasování. 
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Sch ze dozor í rady se konají pravideln  nejmén  jednou za kalendá ní tvrtletí.  Na 

požádání generálního editele nebo ministra práce a sociálních v cí se musí dozor í

rada sejít nejpozd ji do 7 kalendá ních dní. 

Pravomoci 

a) Projednává návrh pojistného plánu a stanoviska p edkládá správní rad

b) Projednává zprávy o výsledcích hospoda ení, ú etní záv rky a výro ní zprávy, 

stanoviska p edkládá správní rad

c) Kontroluje hospoda ení pojiš ovny

d) Vybírá auditora a projednává audit ú etní záv rky

e) Projednává výsledky vnit ní kontroly 

Další vý et pravomocí bude ve vnit ních sm rnicích. 

Funk ní období dozor í rady je stejné jako v p ípad  správní rady, tedy 4 leté. 

lenové rady mohou svou funkci vykonávat pouze 2 funk ní období na sebe 

navazující. 

4.2.4 Spole né podmínky lenství v radách 
Pro lenství ve správní nebo dozor í rad  musí být spln ny následující 

podmínky: 

1. Jedná se o fyzickou osobu s eským ob anstvím a trvalým pobytem na území 

R

2. Dosáhla v ku minimáln  30 let 

3. Má vysokoškolské vzd lání nejlépe v oboru 

4. Je bezúhonná a zp sobilá k právním úkon m

5. V p ípad  zástupc  státu tato osoba musí mít praxi ve sfé e sociálního 

pojišt ní nebo pojiš ovnictví, délka této praxe by m la init nejmén  3 roky 

len správní rady nem že být zárove lenem dozor í rady a naopak, dále 

nem že vykonávat innost poslance, senátora a jiných politických funkcí. Osoba se 
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stává lenem orgánu dnem jmenování. Funkce zaniká dnem: uplynutí funk ního

období, odvoláním, úmrtím. 

4.2.5 Organiza ní struktura 
Je tak ka shodná s organiza ní strukturou SSZ  tzn. je tvo ena úst edím 

pojiš ovny, dále pracovišti eské pojiš ovny sociálního zabezpe ení  a okresními 

pojiš ovnami sociálního zabezpe ení. Pro Prahu je zde Pražská pojiš ovna

sociálního zabezpe ení a její územní pracovišt .

4.3 Majetek 
Touto zm nou PSZ získá zna ný majetek v mil. respektive mld. K . Z tohoto 

vodu je povinností pojiš ovny ú elné nakládání a hospoda ení s majetkem svým 

nebo jí sv eným. Nesmí tento majetek úmysln  poškozovat nebo znehodnocovat. 

žeme ho rozd lit do n kolika skupin dle jeho charakteru. Jednu skupinu 

tvo í pen žní prost edky z pojistného na sociální zabezpe ení, které musí být použity 

na výplatu dávek, ale ást t chto prost edk  je použita na provozní výdaje.  Do další 

skupiny m žeme za adit majetek movitý jako nap íklad vybavení pracoviš ,

informa ní technologie a za ízení. V neposlední ad  je zde skupina nemovitého 

Úst ední editel 
PSZ 

Úst edí PSZ

OPSZ Pracovišt PSZ

PPSZ Územní 
pracovišt  PPSZ

Schéma 4.1 Organiza ní schéma PSZ 

Zdroj: vlastní
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majetku, která tvo í zna nou ást, jsou jimi budovy pracoviš , školící za ízení, 

garáže, ubytovny.

„P ehled majetku: 

a) Pen žní prost edky z pojistného na nemocenské pojišt ní a pojistného na 

chodové pojišt ní v etn  penále, pokut a p irážek k pojistnému na sociální 

zabezpe ení, 

b) pen žní prost edky získané z dotací ze státního rozpo tu,

c) pen žní prost edky z finan ního investování, 

d) pen žní prost edky získané nakládáním s majetkem, 

e) pen žní prost edky získané z dar  a d dictví, 

f) pohledávky v sociálním pojišt ní,

g) movité a nemovité v ci, práva a jiné majetkové hodnoty.“12

O opravách, rekonstrukcích i modernizaci majetku m že vedení pojiš ovny

rozhodovat pouze do ástky nep esahující 15 mil. K , v p ípad  dražších oprav je 

pot eba souhlasné stanovisko správní rady, ale i zde je finan ní limit 45 mil. K .

V p ípad  ješt  nákladn jších rekonstrukcí nebo výstaveb nových budov je zapot ebí

souhlas Ministerstva práce a sociálních v cí.

Pokud se zjistí n jaké nesrovnalosti p i kontrolách, je pojiš ovna povinna 

neprodlen  námitky a nesrovnalosti odstranit, jinak ji bude hrozit sankce. 

4.4 Hospoda ení pojiš ovny 
           P edm tem hospoda ení je majetek jak sv ený, tak majetek ve vlastnictví 

pojiš ovny. Instituce je povinná sestavovat a následn  hospoda it podle vyrovnaného 

rozpo tu, který vychází z pojistného plánu, p esn ji eno z jeho finan ní ásti. 

Tento rozpo et je sestavován na období jednoho kalendá ního roku, což je ú etní

12 Vládní návrh zákona . 776/2001 o Sociální pojiš ovn  a o provád ní sociálního pojišt ní
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období. Takto navržený rozpo et je p edkládán vedením pojiš ovny ke schválení 

správní a dozor í rad , a v neposlední ad  ho také projednává vláda. 

4.4.1 P íjmy a výdaje 
Do kategorie p íjm adíme n kolik složek. První a nejd ležit jší složkou je 

pojistné hrazené zam stnanci, zam stnavateli a OSV . Mezi další složky pat í

návratné p ky, lépe eno finan ní výpomoci, jak ze státního rozpo tu, tak 

z bankovních úv , pokuty a penále, úhrady ze státního rozpo tu a v neposlední 

ad  nakládání s vlastním majetkem. 

Výdajová ást je tvo ena následujícími položkami: 

a) výdaje na výplatu dávek sociálního pojišt ní,

b) výdaje na zabezpe ení provozní innosti, 

c) úhrady pokut, penále a jiných sank ních pln ní pojiš ovnou, 

d) výdaje na vrácení p eplatk  ze zú tování pojistného sociální zabezpe ení a 

ísp vku na státní politiku zam stnanosti a nesprávn  uskute ných plateb 

tohoto pojistného a p ísp vku,

e) úroky a poplatky za vedení bankovních ú ,

f) splátky návratných finan ních výpomocí ze státního rozpo tu,

g) splátky a úroky bankovních úv ,

h) ostatní výdaje související s inností pojiš ovny

i) odvod p ísp vku na státní politiku zam stnanosti do státního rozpo tu.

Pokud nastane situace neschopnosti výplaty n kterých dávek ze základních 

fond , je p ípustné požádat o finan ní výpomoc stát nebo si vy ídit krátkodobý 

bankovní úv r. Tyto p íjmy a následn  výdaje budou spadat do toho fondu, ve 

kterém vznikl deficit pen žních prost edk .

Také je p ípustná varianta p elévání pen žních prost edk  mezi jednotlivými 

fondy, ale jen v p ípad  p ebytkovosti n kterého z fond . Zde to také bude u jednoho 

fondu p íjem a u druhého výdaj. 
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4.4.2 Fondy 
Slouží k rozd lení balíku pen žních prost edk  na jednotlivé kapitoly podle 

jejich ur ení

mito fondy jsou: 

1. základní fondy 

a) základní fond d chodového pojišt ní

b) základní fond nemocenského pojišt ní 

2. rezervní fond 

3. provozní fond 

4. zam stnanecký fond 

Hospoda ení t chto fond  je len no podle druhu p íjmu a výdaj . V p ípad

vzniku p ebytku nebo deficitu na konci ú etního období je tento z statek p eveden do 

dalšího kalendá ního roku. 

Zam stnanecký
fond

íjmový 
et

Základní fond 
chodový

Státní
rozpo et

Provozní
fond

Rezervní
fond

Vyplacené 
dávky

Ostatní
výdaje

Základní fond 
nemocenský

VEŠKERÉ 
ÍJMY 

Schéma 4.2 Základní toky pen žních prost edk  mezi jednotlivými fondy a státním 
rozpo tem

Zdroj: vlastní
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4.4.3 Základní fondy 
Slouží k poskytování dávek z d chodového pojišt ní a nemocenského 

pojišt ní. Jestliže fondu zbudou nevy erpané pen žní prost edky, tyto p ebytky se 

evedou do dalšího kalendá ního roku. Debetní situace se budou ešit primárn

pomocí prost edk  rezervního fondu a poté p ípadn  postupem nastín ným výše 

v kategorii P íjm  a výdaj .

4.4.4 Provozní fond 
Jeho ú elem je finan  zabezpe it provoz a administrativu pojiš ovny. 

žeme zde za adit takové innosti jako nap íklad platy zam stnanc , provozní 

náklady pojiš ovny a jejich pobo ek, jiné náklady, které slouží k zajišt ní chodu.  

Tento fond je tvo en 2,5% z celkových p íjm  pojiš ovny krom  p íjmu ze 

státního rozpo tu a bankovních úv , p ípadné nevy erpané pen žní prost edky se 

na konci ú etního období p evedou do následujícího roku.  

Deficit lze ešit v prvé ad  pomocí rezervního fondu a následn  pomocí 

krátkodobých bankovních úv  nebo návratnými finan ními výpomocemi ze státního 

rozpo tu. Aby bylo možno použít k úhrad  ztráty rezervní fond, musí mít tato ztráta 

své opodstatn ní a musí být od vodn ná, tuto operaci schvaluje správní rada. 

4.4.5 Rezervní fond 
„Je ur en k úhrad  nep edvídaných a v pojistném plánu neobsažených výdaj

i provád ní sociálního pojišt ní a k ešení nesouladu tvorby a erpání základních 

fond  na výplatu dávek v b žném ro ním hospoda ení.“13 Dále jen ve výjime ných a 

opodstatn ných d vodech m že být použit k úhrad  deficitu provozního fondu.  

Výše odvád ných prost edk  ve prosp ch fondu musí být  taková, aby 

odpovídala výdaj m na d chodové a nemocenské pojišt ní za tvrtletí. Tato výše je 

minimální, proto pojiš ovn  nic nebrání tvo it rezervní fond ve vyšší hodnot , ale 

nesmí to být na úkor základních fond .

ást t chto pen žní prost edk  je možno investovat do cenných papír , nesmí 

to být však více než tvrtina minimální výše fondu. Jelikož pojiš ovna hospoda í

s prost edky da ových poplatník , t mito cennými papíry mohou být pouze státní 

13 Vládní návrh zákona . 776/2001 o Sociální pojiš ovn  a o provád ní sociálního pojišt ní
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dluhopisy kterékoliv lenského státu Evropské unie. Tuto operaci rovn ž musí 

projednat a schválit správní rada. Výnosy z dluhopis  pat í mezi p íjmy rezervního 

fondu a jsou nad rámec minimální výše fondu. 

4.4.6 Zam stnanecký fond 
elem je poskytnout prost edky zam stnanc m na kulturní, sociální a jiné 

pot eby, které jsou p esn  vymezeny ve vnit ních sm rnicích. Výše je tvo ena

z provozního fondu a iní 1% z objemu mezd. Z fondu lze zam stnanc m p ispívat

na stravenky, dovolenou i rekreaci, sociální výpomoci, penzijní p ipojišt ní, dary  a 

na ostatní pot eby, které budou popsány ve vnit ních sm rnicích pojiš ovny. 

4.4.7 Bankovní ú ty 
Stejn  jako jiné státní i ve ejnoprávní instituce povede pro eskou pojiš ovnu

sociálního zabezpe ení bankovní ú ty eská národní banka. Bude zde z ízeno 

kolik samostatných ú  dle následujícího roz len ní:

1. ú et, na kterém budou soust ed ny všechny p íjmové složky. Z tohoto ú tu se 

poté p íjmy budou d lit na ostatní jednotlivé ú ty len né dle jednotlivých 

fond  a zp sobu použití. Zbylá nerozd lená ást, která p edstavuje p ísp vek

na státní politiku zam stnanosti, bude odvedena do státního rozpo tu, 

2. ú et, který bude sloužit základním fond m, respektive to budou dva 

samostatné ú ty pro každý základní fond, jedná se o pen žní prost edky na 

nemocenské a d chodové pojišt ní,

3. rezervní fond bude mít také sv j samostatný bankovní ú et, na kterém se 

budou shromaž ovat p íd ly do fondu, 

4. dalším a posledním ú tem bude bankovní ú et provozního fondu, sou ástí

tohoto ú tu budou i pen žní prost edky zam stnaneckého fondu. 

Jednotlivé úroky, jak výnosové, tak nákladové plynoucí z bankovních ú  a 

bankovní poplatky všech ú  budou zú továny ve prosp ch nebo na vrub ú tu

provozního fondu.  

V p ípad  p ebytkovosti jednotlivých ú  se tyto p ebytky p evedou do 

následujícího ú etního období, debetní stránka se bude ešit pomocí postupu 
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popsaného u jednotlivých fond . Nicmén  na konci ú etního období nesmí být 

statky na jednotlivých ú tech v záporných hodnotách. 

Úkolem vedení pojiš ovny je p ipravit výpisy z statk  jednotlivých ú  pro 

zasedání správní a dozor í rady a také na jejich vyžádání. Tyto výpisy se také musí 

každý m síc poskytovat Ministerstvu práce a sociálních v cí.

4.5 Pojistný plán 
Je považován za základní dokument pojiš ovny, který se skládá ze dvou 

složek. První je v cná ást popisující vývoj sociálního pojišt ní a druhá se nazývá 

finan ní ást obsahující rozpo et pojiš ovny na ú etní období. V cná ást popisuje, 

jak již bylo eno, vývoj sociálního pojišt ní, tzn. po et a strukturu pojišt nc , po et

a strukturu p ijímající dávky z d chodového a nemocenského pojišt ní. Samotný 

rozpo et pochopiteln  musí vycházet z v cné ásti pojistného plánu a obsahuje 

následující údaje: 

a) „o ekávanou tvorbu a užití fond  pojiš ovny v etn  z statk  k 31. prosinci 

edchozího rozpo tového roku. Co se tý e provozního fondu, výdaje jsou zde 

len ny do b žných a kapitálových výdaj ,

b) finan ní bilanci p íjm  a výdaj  pojiš ovny, která je z rozpo tu fond

odvozena, tzn. poskytuje ukazatele p íjm  a výdaj  jak základních fond , tak i 

ostatních,

c) podíl prost edk  rezervního fondu, který pojiš ovna m že investovat, 

d) o ekávané p íjmy z p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, které 

pojiš ovna p evádí do státního rozpo tu.“14

Pojistný plán je sestavován každoro  a vychází z výhledu, který pojiš ovna 

sestavuje každých 5 let, ale každoro  je up es ován dle aktuální situace. Tento 

výhled je sestavován pomocí p edpokládaných p íjm  ze sociálního pojišt ní a 

výdaj  na d chodové a nemocenské pojišt ní. Dále zde m že být ešena situace 

14 Vládní návrh zákona . 776/2001 o Sociální pojiš ovn  a o provád ní sociálního pojišt ní
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záporného rozdílu mezi p íjmy a výdaji, eší i p íd ly do rezervního, provozního a 

zam stnaneckého fondu. 

Návrh pojistného plánu by se m l shodovat s termíny pro sestavování státního 

rozpo tu, jelikož v n kterých v cech na sebe vzájemn  navazují p i platbách do nebo 

ze státního rozpo tu do rozpo tu pojiš ovny. Vedení pojiš ovny p ipravuje návrh a 

poté tento navržený pojistný plán projednává a schvaluje správní rada a posléze je 

edkládán ministru práce a sociálních v cí, který jej p edloží vlád  k projednání a 

schválení.  Vláda m že mít k plánu p ipomínky a výhrady, které posléze p edloží 

pojiš ovn , ale nesmí jej m nit. Pokud by vláda nestihla projednat pojistný plán do 

31. prosince roku p edcházejícího, na který je plán ur en, pojiš ovna za ne

hospoda it v rozpo tovém provizoriu a bude vycházet z rozpo tu minulého roku. 

Vláda je povinná pojistný plán projednat v co nejkratší lh .

Takto navržený a posléze schválený pojistný plán je ve ejný dokument a musí 

být ve ejnosti zp ístupn n.

4.5.1 Hodnocení výsledku hospoda ení 
Pro hodnocení výsledku hospoda ení slouží ú etní záv rka za ú etní období, 

která je sou ástí výro ní zprávy. Tato výro ní zpráva obsahuje výsledek hospoda ení

a zárove  vyhodnocení pln ní pojistného plánu. Sou ástí je také hospoda ení

jednotlivých fond  a výpisy jednotlivých bankovních ú . Celá ú etní záv rka musí 

být ov ena auditorem. Výro ní zprávu projednává správní rada, je také p edkládána 

ministru práce a sociálních v cí, tuto zprávu rovn ž jako pojistný plán, ministr 

edkládá k projednání vlád .

Díl í hodnocení b hem ú etního období se provádí na základ  zpráv o 

výsledku hospoda ení, které se sestavují jednou za kalendá ní tvrtletí.  Tyto zprávy 

se p edkládají správní rad  a jsou postupovány ministru práce a sociálních v cí.

Všechny tyto podklady slouží jako podklad pro finan ní kontrolu ministru 

financí, který je získá od MPSV nebo na požádání od pojiš ovny.

4.5.2 Státní dozor 
Výkon tohoto dozoru je ze zákona sv en ministru práce a sociálních v cí.

elem kontroly je ov it, zda jsou dodržována všechna práva a povinnosti 
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vyplývající ze zákona a jiných právních p edpis . adíme zde provád ní sociálního 

pojišt ní, vymáhání pojistného a s tím související pokuty a penále, sou ástí je také 

kontrola nakládání s majetkem sv eným i vlastn ným pojiš ovnou. 

Jestliže se zjistí n jaké nedostatky v d íve uvedených p ípadech, je ministr 

povinen požádat pojiš ovnu o nápravu v jeho stanovených termínech potažmo co 

nejd íve od požádání. 

Státní dozor mohou provád t nejen ministr práce a sociálních v cí, ale i další 

instituce k tomuto úkonu oprávn né.

4.5.3 Finan ní kontrola 
Garantem této kontroly je ministr financí, což je jeho povinnost ze zákona. 

elem kontroly je posouzení správného nakládání s pen žními prost edky

poplatník . Dále se zde jedná o kontrolu státních pen z, tzn. návratné finan ní 

výpomoci ze státního rozpo tu, pop ípad  dotace. P edm tem jsou i investované 

prost edky do cenných papír .

Za tímto ú elem je ministru poskytována i výro ní zpráva a díl í výsledky 

hospoda ení prost ednictvím MPSV nebo na vyžádání od pojiš ovny.

Jestliže se zjistí n jaké nedostatky v d íve uvedených p ípadech, je ministr 

povinen požádat pojiš ovnu o nápravu v jeho stanovených termínech potažmo co 

nejd íve od požádání. 

4.6 Vztahy mezi pojiš ovnou a státem 
Jeden z nejd ležit jších vztah  jsou platby státu ze státního rozpo tu do 

rozpo tu pojiš ovny. Platby jsou ur eny na úhradu náhradních dob pojišt ní a na 

úhradu základní vým ry d chod .

4.6.1 Platba na n které náhradní doby pojišt ní
„Platby bude odvád t ten, kdo uznal d vody, pro které tyto osoby nejsou 

výd le né inné, za takto spole ensky významné, aby zakládaly ve stanoveném 
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rozsahu ú ast na d chodovém pojišt ní, tedy stát.“15 Pro výši plateb je pot eba znát 

po ty t chto osob, kterými jsou: 

a) žáci a studenti základní, st edních a vysokých škol, 

b) uchaze i o zam stnání,

c) osoby, které pe ují o nezletilé dít  do 7 let v ku.

Pomoci tohoto po tu a p esn  stanoveného výpo tu se stanoví výše plateb na 

íslušný celý rozpo tový rok. Pojiš ovn  bude zasílána pom rná ást, tedy jedna 

dvanáctina, do 15. dne v kalendá ním m síci. V p ípad  zpožd ní plateb bude ze 

strany pojiš ovny požadována pokuta ve výši 0,2% z dlužné ástky. 

4.6.2 Platba na základní vým ru d chod
Smyslem této platby je v tší spoluú ast státu na základní složce d chodu.

Výše této spoluú asti bude odvozena od celkové výše vyplacené základní složky 

chod  a koeficientu uvedeného v následující tabulce Tab. 4.2. 

Tab. 4.2 Spoluú ast státu 

íslušný rok Koeficient 

První rok z ízení 0

Druhý rok z ízení 0,2

etí rok z ízení 0,4

tvrtý rok z ízení a následující 0,6

Zdroj: Vlastní 

4.6.3 P ísp vek na státní politiku zam stnanosti 
Sou ástí sociálního pojišt ní je již zmín ný p ísp vek v názvu, který neslouží 

pro hospoda ení pojiš ovny, nýbrž pat í do státního rozpo tu. Pojiš ovna je povinná 

tento p ísp vek p evést na p íjmový ú et státního rozpo tu nejpozd ji do 15. dne 

síce následujícího za p edchozí kalendá ní m síc. Sou ástí odvedeného státního 

15 Vládní návrh zákona . 776/2001 o Sociální pojiš ovn  a o provád ní sociálního pojišt ní
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ísp vku na politiku zam stnanosti je i úhrnná ást pokut a penále z tohoto 

ísp vku.

4.6.4 Návratná finan ní výpomoc 
Slouží k p eklenutí nep íznivé finan ní situace, kterou m že zap init výpadek 

kterých dávek ze základních fond . Této možnosti je možno využít za podmínky 

plného vy erpání rezervního fondu, který je k t mto mimo ádným a 

nep edvídatelným situacím ur en. Jelikož je stát garantem výplaty dávek, musí tuto 

výpomoc poskytnout.  

Finan ní výpomoc m že poskytnou ministr financí prost ednictvím státního 

rozpo tu nebo také ministr práce a sociálních v cí v p ípad  volných pen žních

prost edk . Nejedná se zde o dlouhodobou výpomoc, nýbrž o krátkodobou se lh tou

splatnosti do jednoho roku.  

Tato výpomoc m že být bezúro ná, p ípadn  zde m že být sjednán 

symbolický úrok. P íjem finan ní výpomoci, jakož i její splátky jsou za azeny do 

fondu, ve kterém je nedostatek prost edk .

4.7 Sociální pojiš ovna Slovensko 
Podobný systém založený na ve ejnoprávní instituci, respektive pojiš ovn , je 

u našich slovenských soused . Byla tam z ízená instituce s názvem Sociální 

pojiš ovna. Jedná se o ve ejnoprávní instituci, jejichž z ízení je podloženo na základ

zákona . 274/1994, o Sociálnej pois ovni, který vstoupil v platnost od 1. 10. 1994.   

Základní innosti, kterými se zabývá, jsou nemocenské pojišt ní a d chodové

zabezpe ení, postupem asu nabývala i další innosti jako úrazové pojišt ní,

garan ní pojišt ní a pojišt ní v nezam stnanosti. Poslední úkol, který ji byl sv en je 

starobní d chodové spo ení.

Orgány pojiš ovny zahrnují generálního editele, dozor í radu a editele 

jednotlivých pobo ek.

Generální editel, jakožto statutární orgán pojiš ovny, je jmenován vládou SR, 

která ho také odvolává.  
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Dalším orgán tvo ící pojiš ovnu je dozor í rada. Jedná se o kontrolní a také 

dozorový orgán, tvo ený 11 lennou skupinou. „Skládá se ze t í zástupc

navrhnutých reprezenta ním sdružením odborových svaz , t í zástupc  navrhnutých 

reprezenta ním sdružením zam stnanc , t í zástupc  navrhnutých vládou a jedním 

zástupcem zájmových sdružení ob an  reprezentující pobíratelé d chodových 

dávek.“16

Všichni tito lenové, kte í tvo í dozor í radu, jsou do funkce volení a 

odvolávání z ní Národní radou SR krom  jedné výjimky, kterou je p edseda. 

íjmy pojiš ovny jsou tvo eny prost ednictvím pojistného z oblastí zmín ných

již v úvodu této kapitoly. V následující tabulce Tab. 4.3 je uveden p ehled 

hospoda ení pojiš ovny.

Tab. 4.3 P ehled hospoda ení v mil. EUR 

Celkové p íjmy Celkové zdroje Celkové výdaje Rozdíl

2002 3 051,23 3 215,06 3 032,43 182,63 

2003 3 299,59 3 482,51 3 257,60 224,91 

2004 3 816,51 4 362,52 3 714,11 648,41 

2005 3 759,37 4 407,78 4 015,04 392,74 

2006 4 481,43 4 874,17 4 387,84 486,33 

2007 4 901,26 5 387,59 4 832,66 554,93 

2008 5 293,29 5 848,22 5 071,81 776,41 

2009 5 401,67 6 178,08 5 758,23 419,85 

2010 5 963,00 6 382,85 5 947,18 435,67

Zdroj: Vlastní

16 Sociálna pois ov a - Základná charakteristika [online]. 2011 [cit. 2011-02-20]. Dostupný zdroj 

z WWW: <http://www.socpoist.sk/54/387s> 
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Krom  kontrolního a dozorového orgánu, který p edstavuje dozor í rada, je 
zde ješt  jeden dozorový orgán v podob  státu, konkrétn  Ministerstva práce, 
sociálních v cí a rodiny a Ministerstva financí. 

4.8 Srovnání Slovenské pojiš ovny s naším sou asným systémem 
Pokud bychom cht li srovnat Slovenskou pojiš ovnu a náš sou asný

administrativní systém, i mnou navrhovanou variantu, musíme si uv domit, že 

slovenský systém obsahuje více ástí než náš. Nicmén  celkové zdroje, které 

obsahují p íjmy z pojistného, platby ze státního rozpo tu a z statky neboli p ebytky

z minulých let, pokryjí celkové náklady na výplatu dávek a správu pojiš ovny. 

Dokonce celkové p íjmy, které se skládají z pojistného a z p ísp vku ze státního 

rozpo tu, pokryjí celkové výdaje až na pár výkyv  v n kterých letech.   

Jedním ze smysl  této instituce, krom  odd lení od státního rozpo tu, jsou 

ísp vky státu na sociální pojišt ní. Tento systém v našich podmínkách není 

praktikován, jelikož p íjmy jdou ve prosp ch státního rozpo tu a stát se podílí na 

sociálním zabezpe ení pouze v p ípad  nedostatk  prost edk  z vybraného 

pojistného na výplatu dávek a správu tohoto systému. Tím pádem stát nenese 

žádnou v tší spoluú ast.
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5 Záv r

Cílem této práce bylo zhodnocení sou asného systému sociální pojišt ní a 

dále tím st žejním obsahem je návrh ešení sou asného systému sociálního 

pojišt ní. Jelikož jsem vytý ený cíl naplnil, shrnu ve zkratce toto ešení.

Navrhuji transformaci sou asného systému na ve ejnoprávní subjektu. Tímto 

subjektem by m la být pojiš ovna, jakožto právnická osoba. Struktura pojiš ovny se 

bude skládat z generálního editele, který se stará o vedení, dále správní rady 

zabývající se zásadními kroky p i rozhodování o majetku a hospoda ení. Dozorovým 

a kontrolním orgánem je dozor í rada, jejímž cílem je kontrola správného nakládaní s 

prost edky a majetkem.  

Celkové p íjmy z pojistného v etn  p íslušenství v podob  pokut a penále se 

soust ují na p íjmovém ú  u NB prost ednictví, kterého se budou dále 

prost edky rozd lovat ve prosp ch jednotlivých ú  p íslušných fond . T mito fondy 

jsou základní fond nemocenského a základní fond d chodového pojišt ní, rezervní 

fond, provozní fond v etn  zam stnaneckého fondu.  

Nejd ležit jším dokumentem pro hospoda ení je pojistný plán. Nedílnou 

sou ásti je také samoz ejm  kontrola a dozor prost ednictvím státu. Tímto nástrojem 

je státní dozor MPSV a finan ní kontrola vykonávaná Ministerstvem financí. 

Hlavním smyslem navrhovaného ešení je již tolikrát zmín né odd lení

systému sociálního pojišt ní od státního rozpo tu, což by byl pr lomový krok 

v našich d jinách. Odd lení by znamenalo použití všech vybraných prost edk  ve 

prosp ch výplaty dávek a uložení p ebytk  na „horší asy“ pro p ípad, že by došlo 

k výpadk m p íjm  z pojistného.  

Každé ešení má své klady i zápory. Klady byly zmín né v p edchozím 

odstavci, mezi zápory z pohledu státu pat í ur it  ztráta obrovských pen žních 

prost edk  ze státního rozpo tu a také to, že by stát p išel o velký majetek, se kterým 

hospoda í a užívá jej SSZ. Stát by p išel o výhradní pravomoc nakládat a 

rozhodovat o použití p ebytku z pojistného na jiné pot eby než jsou dávky nebo 

správní náklady.  
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Další bolestnou transakcí budou platby státu do rozpo tu pojiš ovny, což má 

edstavovat spoluú ast státu na tomto pojišt ní, ne jak je tomu v sou asné dob .

Na podobných principech funguje Všeobecná zdravotní pojiš ovna.  

V p ípad  úsp šného z ízení a posléze zab hnutí pojiš ovny se otevírají další 

možnosti jak rozší it pravomoci. Dokážu si velmi dob e p edstavit, že sou ástí bude 

penzijní fond, do kterého by si ekonomicky aktivní obyvatelé mohli spo it na budoucí 

chod, aby si zachovali ur itou životní úrove . Tato možnost je v každém p ípad

rozumn jší a jist jší než navrhované ešení posledních týdn . Jistota uspo ených 

pen z je zde daleko vyšší než ve soukromoprávních fondech, ale také není  

stoprocentní. Jsem si v dom, že tyto možnosti jsou v našich „politicko-chaotických“ 

podmínkách dost naivní.  

Nicmén  v jedné v ci mají naši p edstavitelé státu pravdu a to je dlouhodobá 

neudržitelnost systému v sou asné podob , proto je zapot ebí p ijít s n jakým 

rozumným proveditelným ešením k zajišt ní výplaty budoucích dávek. Nicmén

musím konstatovat, že v era bylo pozd .
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Úst ední knihovn  VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalá ské 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalá ské práci budou 

zve ejn ny v informa ním systému VŠB-TUO; 

- Bylo sjednáno, že VŠB-TUO, v p ípad  zájmu z její strany, uzav u licen ní

smlouvu s oprávn ním užit dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalá skou práci, nebo poskytnou licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn ná v takovém 

ípad  ode mne požadovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad , které byly 

VŠB-TUO na vytvo ení díla vynaloženy (až do jejich skute né výše). 

V Ostrav  dne 9.5.2011 

Tomáš Botur 

tmarovice 819 

735 71 D tmarovice 
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